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1. Përmbledhje ekzekutive  

Ngjashëm sikurse vitet e kaluara, të dy 

Këshillat kanë dështuar të përmbushin 

obligimet ligjore për kompletimin e 

legjislacionit sekondar. Ky dështim është 

përkthyer në rastin e KGJK-së, edhe në 

“paralizimin” e proceseve tjera brenda 

Këshillit sikurse që është vlerësimi i 

performancës së gjyqtarëve.  

Ky mos planifikimi i duhur i punëve nga 

Këshillat ka sjellë si rezultat edhe dështimin 

e realizimit të planeve të tyre të punës për 

vitin 2020, që nga mos miratimi i shumë 

akteve nënligjore nga KPK e deri te mos 

mbajtja e takimeve të planifikuara e po 

ashtu edhe dështimi i zgjedhjes së krerëve 

të gjykatave brenda afateve ligjore. Mos 

planifikimi i duhur i punëve nga KGJK, 

kishte bërë që departamentin e krimeve të 

rënda më të ngarkuar në Kosovë, atë të 

Gjykatës Themelore në Prishtinë, KGJK ta 

linte pa gjysmën e gjyqtarëve brenda një 

dite të vetme. Si pasojë e vendimit të 

KGJK-së që nga ky departament, si pasojë 

e avancimeve apo arsyeve tjera të 

largoheshin shtatë (7) gjyqtarë e ku rreth 

1,000 lëndë të këtij departamenti 

rrezikohen të kthehen në pikën zero.  

Raportimi para Këshillave i kryetarëve të 

gjykatave dhe kryeprokurorëve është një 

ndër mekanizmat kryesorë të kontrollit që 

kanë Këshillat ndaj krerëve të gjykatave 

dhe prokurorive, por, edhe KGJK edhe 

KPK kanë dështuar të shfrytëzojnë këtë 

mekanizmin gjatë vitit 2020. Asnjëri nga 

Këshillat nuk i ka ftuar kryetarët e 

gjykatave dhe kryeprokurorët që të 

raportojnë para anëtarëve të Këshillave, 

por, janë mjaftuar me dërgimin e disa 

raporteve me shkrim, e të cilat raporte, në 

rastin e KGJK-së, nuk u ishin përcjell fare 

anëtarëve tjerë të Këshillit me përjashtim të 

kryesuesit. Tutje, derisa KGJK nuk e kishte 

bërë fare vlerësimin e performancës për 1/3 

e gjyqtarëve me mandat të përhershëm 

sipas metodës “random”, KPK një gjë të 

tillë e kishte bërë për 50 prokurorë, 

përkundër se sipas ligjit, ishte dashur ta bëj 

për 65 prokurorë. Po ashtu, edhe gjatë vitit 

2020, Këshillat kishin vazhduar 

kundërligjshmërinë e tyre me avancimet e 

gjyqtarëve dhe prokurorëve në emër të 

transferimeve.  

Përkundër asaj se Këshillat dhe anëtarët e 

tyre do duheshin të jenë “kampion të 

zbatimit të ligjit” dhe si të tillë të jepnin 

shembull edhe për gjyqtarët, prokurorët dhe 

qytetarët, gjatë vitit të kaluar, kishte 

ndodhur e kundërta. Zgjedhja e z. Armend 

Berisha në pozitën e Kryetarit të Gjykatës 

Themelore në Pejë dhe përpjekja e znj. 

Dëshirë jusaj Jusaj për tu zgjedhë në krye të 

Prokurorisë në Pejë, janë në kundërshtim të 

plotë me Ligjin nr. 06/L -011 për 

Parandalimin e Konfliktit të Interesit në 

Ushtrimin e Funksionit Publik. Me shkelje 

ligjore ishte vepruar edhe në rastin e 

prokurorit Jetish Malokut, i cili në 

kundërshtim me Ligjin Nr.06/L-056 për 

Këshillin Prokurorial të Kosovës, ishte 

zgjedhur anëtar i KPK-së, duke i siguruar 

atij një mandat 10 vjeçar në këtë Këshill.  

Transparenca vazhdon të mbetet sfidë për të 

dy sistemet. Mos transparenca në rastin e 

KGJK-së është shfaqur edhe mes vet 

anëtarëve të Këshillit, në procesin e 

avancimit të gjyqtarëve në departamentet 

speciale dhe në Apel, si dhe në procesin e 

dekretimit të gjyqtarëve të rinj. Në anën 

tjetër, Këshillat kanë vazhduar me një 

praktikë të mirë sikurse që është ajo e 

konsultimeve publike, por edhe në këtë 

aspekt, mbetet ende punë për tu bërë.



2. Metodologjia

IKD me qëllim që të përpilojë një raport sa 

më gjithëpërfshirës dhe analitik, në lidhje 

me zbatimin e pakos së ligjeve të 

gjyqësorit, ka përdorur metodologji të 

përzier të hulumtimit. Në fokus të 

monitorimit kanë qenë takimet publike dhe 

aktivitetet e KGJK-së dhe KPK-së, të cilat 

IKD i ka monitoruar në mënyrë sistematike.  

Krahas kësaj, për draftimin e këtij raporti 

IKD ka përdorur edhe dokumente të tjera 

zyrtare të sistemit gjyqësor dhe atij 

prokurorial. IKD tanimë ka ndërtuar sistem 

të konsoliduar të monitorimit të sistemit 

gjyqësor dhe prokurorial, pas afër një (1) 

dekade monitorimi sistematik të të gjitha 

gjykatave, prokurorive, KPK-së dhe 

KGJK-së. Ky monitorim sistematik i IKD-

së krahas faktit që mundëson identifikimin 

e problemeve dhe sfidave të Këshillave, 

mundëson edhe pasqyrimin e trendit mbi 

progresin dhe regresin në efikasitetin e 

këshillit përkatës.  

Pas identifikimit dhe analizimit të gjetjeve 

dhe çështjeve problematike karshi ligjit, 

standardeve dhe praktikave ndërkombëtare, 

IKD ka zhvilluar intervista të thella me të 

gjithë hisedarët e bërjes së politikave dhe 

ligjeve për institucionet e drejtësisë, të cilat 

intervista janë pjesë përbërëse e këtij 

raporti.  

Po ashtu, me qëllim të saktësisë dhe 

korrektësisë, pas draftimit të këtij raporti 

dhe para publikimit të njëjtit, IKD e ka 

dërguar këtë raport tek KGJK, KPK, 

Kryetarët e Gjykatave, Kryeprokurorët dhe 

hisedarët e tjerë të zbatimit të ligjit për të 

marrë komentet eventuale nga të njëjtit 

përkitazi me gjetjet e këtij raporti.  
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3. Miratimi i legjislacionit sekondar në 

KGJK 

Gjatë periudhës 1 janar – 31 dhjetor 2020, 

KGJK ka miratuar katër (4) rregullore:  

1. Rregullore Nr.01/2020 për 

plotësimin dhe ndryshimin e 

rregullores (Nr.09/2016) për 

procedurat e zgjedhjes, emërimit, 

vlerësimit, pezullimit dhe 

shkarkimit te kryetareve të 

gjykatave dhe gjyqtareve 

mbikëqyrës; 

2. Rregullore Nr.02/2020 për 

Organizimin dhe Veprimtarinë e 

brendshme të Gjykatave të 

Republikës së Kosovës; 

3. Rregullore Nr.03/2020 mbi 

Organizimin dhe Veprimtarinë e 

Këshillit Gjyqësor të Kosovës; 

4. Rregullore Nr. 04/2020 për 

Autoritetin, Organizimin dhe 

Funksionimin e Njësisë së 

Inspektimit Gjyqësor. 

Gjatë po të njëjtës periudhë, KGJK ka 

miratuar edhe dy (2) akte nënligjore: 

1. Udhëzues për lëndët e gjykatave të 

përshtatshme për Ndërmjetësim; 

2. Kriteret për shpërndarjen e lëndëve 

në Gjykatat e Republikës së 

Kosovës përmes Sistemit të 

Menaxhimit Informativ të Lëndëve 

(SMIL) dhe mënyra e zbatimit të 

tyre.  

Përkundër miratimit të këtyre akteve 

nënligjore, për shkak të mos efikasitetit dhe 

mungesës së planifikimit të duhur brenda 

KGJK-së dhe komisioneve të KGJK-së, 

janë edhe një sërë aktesh nënligjore që 

KGJK nuk ka miratuar brenda afatit ligjor. 

Sipas Ligjit të ri për KGJK-në, Këshilli 

obligohej që deri më 10 janar 2020 t’i 

nxjerrë këto rregullore:  

1. Kodi i Etikës për Gjyqtarë Porotë;  

2. Kodi i Etikës për Staf 

Administrativ;  

3. Rregullore për Transferimin e 

Gjyqtarëve;  

4. Rregullore për Strukturën 

Organizative dhe Funksionimin e 

SKGJK-së.  

Ndërsa, në bazë të Ligjit të ri për Gjykatat, 

KGJK obligohej që deri më 2 janar 2020 t’i 

miratonte këto rregullore:  

1. Rregullore për Shqyrtimin e 

Kërkesave për Themelimin e 

Degëve të Reja të Gjykatave;  

2. Rregullore për Veprimtaritë 

Profesionale të Gjyqtarëve;  

3. Rregullore për Bashkëpunëtorët 

Profesional;  

4. Rregullore për Arsimimin e 

Vazhdueshëm Ligjor të Gjyqtarëve. 

Por, nga KGJK thonë se Ligji i ri për KGJK 

dhe ai për Gjykatat nuk kanë bërë 

ndryshime substanciale të cilat kërkojnë 

nxjerrjen e akteve të reja nën ligjore. 

Sipas KGJK-së, çështja e transferimit të 

gjyqtarëve është e rregulluar me rregulloren 

15/16 për transferimin dhe caktimin e 

gjyqtarëve dhe nuk ka nevojë për rregullore 

të re, kurse sipas KGJK-së nuk ka nevojë as 

për Kod të Etikës për gjyqtarë porot pasi kjo 

fushë rregullohet me rregulloren 02/19. Sa 

i përket Kodit të Etikës për Staf 

Administrativ nga KGJK thonë se për këtë 

fushë vlen Kodi i Etikës i miratuar nga 

Ministria e Administratës Publike ndërsa 

https://www.gjyqesori-rks.org/regulloret/?r=M&legId=234
https://www.gjyqesori-rks.org/regulloret/?r=M&legId=234
https://www.gjyqesori-rks.org/regulloret/?r=M&legId=234
https://www.gjyqesori-rks.org/regulloret/?r=M&legId=234
https://www.gjyqesori-rks.org/regulloret/?r=M&legId=235
https://www.gjyqesori-rks.org/regulloret/?r=M&legId=235
https://www.gjyqesori-rks.org/regulloret/?r=M&legId=235
https://www.gjyqesori-rks.org/regulloret/?r=M&legId=236
https://www.gjyqesori-rks.org/regulloret/?r=M&legId=236
https://www.gjyqesori-rks.org/regulloret/?r=M&legId=236
https://www.gjyqesori-rks.org/regulloret/?r=M&legId=236
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KGJK është duke e hartuar edhe një draft 

që plotëson këtë Kod. Sa i përket 

rregullores për arsimim të vazhdueshëm të 

gjyqtarëve, sipas KGJK, nxjerrja e një akti 

të tillë është e panevojshme pasi kjo fushë 

rregullohet me rregulloren nr.06/2017 për 

trajnimin e gjyqtarëve. Lidhur me të gjitha 

këto rregullore, përjashto këtu Kodin e 

Etikës për Staf Administrativ për të cilin 

KGJK thotë se e ka miratuar një draft që 

plotëson Kodin e nxjerrë nga MAP, të 

gjitha aktet tjera datojnë para nxjerrje së 

Ligjit të ri për KGJK, kërkesat e të cilit ligj 

është dashur të përcjellën edhe me akte të 

reja nënligjore që detajojnë çështje që ligji 

i rregullon në vija të trasha.  Gjithashtu, 

sipas KGJK-së, nuk kërkohen as nxjerrja e 

Rregullores për Shqyrtimin e Kërkesave 

për Themelimin e Degëve të Reja të 

Gjykatave apo ajo për Rregullore për 

Veprimtaritë Profesionale të Gjyqtarëve.1  

Në lidhje me këtë qëndrim të KGJK-së, 

fillimisht duhet të theksojmë faktin se 

rregullore që citon KGJK në këtë rast janë 

rregullore që, para së gjithash, janë nxjerrë 

në bazë të një ligji tanimë të shfuqizuar. 

Pra, ajo bazë ligjore tanimë nuk ekziston. 

Në anën tjetër, neni 42.3. i Ligjit Nr.06/L-

055 për KGJK-në përcakton se “Deri në 

miratimin e akteve nënligjore të 

përcaktuara me këtë Ligj, të gjitha aktet 

nënligjore të nxjerra nga Këshilli vazhdojnë 

të zbatohen me kusht që të mos jenë në 

kundërshtim me dispozitat e këtij Ligji”, 

derisa paragrafi 1 i po këtij neni përcakton 

se “Aktet nënligjore të përcaktuara në këtë 

Ligj do të nxirren në afat prej një (1) viti pas 

hyrjes në fuqi të këtij Ligji”. Pra, sipas ligjit 

të ri për KGJK-në, rregulloret që përmend 

Këshilli duhet të zbatohen vetëm deri në 

momentin e miratimit të akteve të tjera, të 

                                                 
1 Përgjigje nga KGJK për IKD. 24 shkurt 2021.  

cilat sipas ligjit, duhet të miratohen në 

periudhë kohore prej një (1) viti që nga 

hyrja në fuqi e këtij ligji.   

Në anën tjetër, sa i përket shqyrtimit të 

kërkesave për themelimin e degëve të reja, 

ligji është shumë i përgjithshëm kur 

thekson se Këshilli vendos “pas vlerësimit 

të ngarkesës me lëndë si dhe rrethanave të 

tjera, e shqyrton arsyeshmërinë e kërkesës 

dhe vendos”. Pra, në ligj nuk ka kritere të 

detajuara lidhur me këto rrethana të tjera që 

përmenden për themelimin e degëve të tjera 

dhe përcaktimi i saktë dhe i matshëm i 

këtyre kritereve do të duhej të bëhej me një 

akt nënligjor që do të detajonte këto 

rrethana.  

Ndërsa, sa i përket rregullores për 

veprimtaritë profesionale të gjyqtarëve, 

nxjerrja e një rregullore është imediate, pasi 

përmes saj, do të përcaktoheshin saktë 

mënyra se si do të deklarojnë të hyrat nga 

aktivitet e lejuara gjyqtarët dhe si do 

mbaheshin regjistrat në këto raste, ashtu që, 

të ketë kontroll të vazhdueshëm për 

gjyqtarët që angazhohen në këto aktivitete 

dhe nëse të hyrat e tyre nga këto aktivitete 

janë deri në nivelin e lejuar prej 25% të 

pagës bazë. Gjithashtu, me anë të një 

rregullore do të përcaktoheshin edhe më 

detajisht ajo çka u lejohet dhe jo gjyqtarëve 

sipas ligjit, duke përfshirë këtu rastet që 

ceken në nenin 18.3 të Ligjit për Gjykatat, 

në të cilat raste, theksohet se gjyqtarët 

mund të botojnë përmbajtje relevante të 

dosjeve gjyqësore kur kjo përcaktohet 

shprehimisht me ligj apo me akt nën ligjor 

të lëshuar nga KGJK.  

Po ashtu, KGJK ende nuk e ka draftuar dhe 

miratuar Rregulloren për Vlerësimin, 

Disiplinimin dhe Shkarkimin e Drejtorit të 
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SKGJK-së, obligim ky i përcaktuar nga vet 

KGJK në vitin 2017. Sipas KGJK-së, drafti 

i kësaj rregullore aktualisht gjendet në 

Komisionin për Çështje Normative, kurse si 

arsye për shtyrjen e miratimit të kësaj 

rregullore, sipas KGJK-së ka qenë gjendja 

me pandeminë Covid-19.2  

Pandemia si dhe vendimi i Gjykatës 

Kushtetuese me të cilin ishte shpallur i 

pavlefshëm një pjesë e Ligjit për Zyrtarët 

Publikë  është cekur si arsye nga KGJK për 

mos miratimin edhe të Rregullores për 

Bashkëpunëtorët Profesional.3 

Krahas këtyre rregulloreve që KGJK fare 

nuk ka miratuar, janë edhe disa rregullore të 

tjera që KGJK i ka miratuar pas kalimit të 

afatit të paraparë me ligj. Nga këto 

rregullore, KGJK kishte miratuar plotësim 

ndryshimin e rregullores për procedurat e 

zgjedhjes, emërimit, vlerësimit, pezullimit 

dhe shkarkimit të kryetarëve të gjykatave, 

si dhe gjyqtarëve mbikëqyrës. Mirëpo, 

përkundër se një gjë të tillë kishte qenë e 

obliguar ta bëj deri më 10 janar 2020, 

Këshilli rregulloren në fjalë e kishte 

miratuar më 27 janar 2020.  

Po ashtu, përkundër se ishte dashur ta 

miratojë deri më 10 janar 2020, KGJK tek 

më 6 gusht 2020, kishte miratuar 

Rregulloren Nr. 04-2020 për Autoritetin, 

Organizimin dhe Funksionimin e Njësisë së 

Inspektimit Gjyqësor, derisa me 23 qershor 

2020 ka miratuar Rregulloren Nr.02/2020 

                                                 
2 Po aty. 
3 Po aty. 
4 Shala, G. “Këshilla për Këshillat”. IKD. Prishtinë. 

Prill 2020. (Shih linkun: https://kli-ks.org/keshilla-

per-keshillat-raport-vjetor-i-monitorimit-te-

keshillit-gjyqesor-dhe-keshillit-prokurorial-1-janar-

31-dhjetor-2019/) Qasur për herën e fundit më 22 

shkurt 2021 dhe raportin Shala, G. “Pavarësia, 

për Organizimin dhe Veprimtarinë e 

brendshme të Gjykatave. 

Dështimi për të miratuar legjislacionin 

sekondar është një dukuri që e ka përcjell 

KGJK-në vazhdimisht. Madje, në ligjet e 

kaluara për gjyqësorin, ishin përcaktuar 

obligime për KGJK-në për miratimin e 

rregulloreve të caktuara, të cilat nuk ishin 

miratuar asnjëherë derisa ligjet veçse ishin 

shfuqizuar.4  

Mos përmbushje e obligimeve ligjore nga 

KGJK lidhur me miratimin me kohë të 

legjislacionit sekondar paraqet dështim të 

këtij institucioni për të përmbushur 

mandatin kushtetues dhe ligjor që ka.  

Për më tepër, vonesat për nxjerrjen e këtyre 

akteve shpesh ka sjellë në situata ku janë 

paralizuar proceset brenda vet Këshillit. 

Rasti konkret është dështimi për të bërë 

vlerësimin e perfomancës për gjyqtarët me 

mandat të përhershëm sipas metodës 

“random” gjatë vitit 2020. Ky proces ka 

dështuar të ndodh gjatë vitit të kaluar, 

pikërisht sepse KGJK nuk ka nxjerrë me 

kohë plotësim/ndryshimin e rregullores për 

vlerësim të performancës.5  

Sipas ligjit të ri për KGJK-në, kryesuesi dhe 

zëvendës-kryesuesi i KGJK-së si dhe 

kryetarët e tri (3) komisioneve angazhohen 

me orar të plotë të punën në KGJK. Qëllimi 

i kësaj dispozite ka qenë ngritja e 

efikasitetit të komisioneve të KGJK-së dhe 

vetë KGJK-së, porse ky qëllim i ligjit nuk 

ka reflektuar edhe në praktikë. Në fakt, kjo 

Efikasitet, Llogaridhënia dhe Integriteti i Sistemit 

Gjyqësor dhe Prokurorial”. IKD. Prishtinë. Janar 

2019. (Shih linkun: https://kli-ks.org/wp-

content/uploads/2019/01/Raporti-KGJK-KPK-

2018-Final-29.01.2019-1.pdf) Qasur për herën e 

fundit më 22 shkurt 2021.   
5 Përgjigje nga KGJK për IKD. 18 janar 2021. 

https://www.gjyqesori-rks.org/regulloret/?r=M&legId=236
https://www.gjyqesori-rks.org/regulloret/?r=M&legId=236
https://www.gjyqesori-rks.org/regulloret/?r=M&legId=236
https://kli-ks.org/keshilla-per-keshillat-raport-vjetor-i-monitorimit-te-keshillit-gjyqesor-dhe-keshillit-prokurorial-1-janar-31-dhjetor-2019/
https://kli-ks.org/keshilla-per-keshillat-raport-vjetor-i-monitorimit-te-keshillit-gjyqesor-dhe-keshillit-prokurorial-1-janar-31-dhjetor-2019/
https://kli-ks.org/keshilla-per-keshillat-raport-vjetor-i-monitorimit-te-keshillit-gjyqesor-dhe-keshillit-prokurorial-1-janar-31-dhjetor-2019/
https://kli-ks.org/keshilla-per-keshillat-raport-vjetor-i-monitorimit-te-keshillit-gjyqesor-dhe-keshillit-prokurorial-1-janar-31-dhjetor-2019/
https://kli-ks.org/wp-content/uploads/2019/01/Raporti-KGJK-KPK-2018-Final-29.01.2019-1.pdf
https://kli-ks.org/wp-content/uploads/2019/01/Raporti-KGJK-KPK-2018-Final-29.01.2019-1.pdf
https://kli-ks.org/wp-content/uploads/2019/01/Raporti-KGJK-KPK-2018-Final-29.01.2019-1.pdf
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dispozitë ligjore ka pasur efektin e kundërt, 

pasi ka ulur numrin e gjyqtarëve në gjykatat 

përkatëse, por nuk ka reflektuar me ngritje 

të efikasitetit në KGJK.  

Po ashtu, mos miratimi i legjislacionit 

sekondar brenda afatit ligjor nga ana e 

KGJK-së paraqet një mesazh negativ tek të 

gjithë gjyqtarët, të cilët mbahen përgjegjës 

dhe vlerësohen pikërisht nga KGJK.  

Ajo çka vlen të potencohet si aspekt pozitiv 

në draftimin e legjislacionit sekondar nga 

KGJK është inkorporimi i publikut në fazën 

e draftimit të këtyre akteve. Kjo praktikë e 

KGJK-së kishte filluar në vitin 2019, porse 

në masë të konsiderueshme është avancuar 

gjatë vitit 2020. Gjatë vitit 2020, KGJK 

pothuajse për secilin akt nënligjor ka 

zhvilluar procesin e konsultimeve publike, 

ku i ka dhënë mundësi, publikut dhe 

shoqërisë civile për të parashtruar komente 

përkitazi me këto akte nënligjore.  

Por, IKD vlerëson se këtë praktikë pozitive, 

KGJK duhet ta normojë, në atë mënyrë që 

të miratojë një rregullore për konsultime 

publike, ku do të listonte aktet nënligjore që 

detyrimisht i nënshtrohen konsultimeve 

publike, afatet për konsultime publike, 

                                                 
6 “Mes polemikave të anëtareve, KGJK miraton 

Rregulloren për Vlerësimin e Performancës së 

Gjyqtarëve”. Betimi për Drejtësi. 26 janar 2021) 

(Shih linkun: https://betimiperdrejtesi.com/mes-

polemikave-te-anetareve-kgjk-miraton-rregulloren-

per-vleresimin-e-performances-se-gjyqtareve/) 

Qasur për herën e fundit më 22 shkurt 2021) 
7 Përgjigje nga KGJK për IKD. 24 shkurt 2021.  
8 Rregullore nr.09/2016  (Shih linkun: 

https://www.gjyqesori-rks.org/wp-

content/uploads/lgsl/Rregullore%2009%20-

2016%20per%20procedurat%20e%20perzgjedjese,

%20emerimit,%20vlersimite,%20pezullimit%20dh

e%20shkarkimit%20te%20kyetareve%20te%20gjy

katave%20dhe%20gjyqtareve%20mbikqyres.pdf)  

Rregullore nr.14/2016 (Shih linkun: 

https://www.gjyqesori-rks.org/wp-

content/uploads/lgsl/Rregullore%2014%20-

trajtimin e komenteve që vinë përmes 

procesit të konsultimeve publike, miratimin 

dhe refuzimin e këtyre komenteve etj.  

Po ashtu, si në fazën aktuale ashtu edhe 

gjatë draftimit të rregullores për konsultime 

publike, KGJK duhet ta ketë parasysh 

faktin se komentet që vijnë gjatë 

konsultimeve publike, duhet të ndahet me 

të gjithë anëtarët e Këshillit, të cilët në fund 

janë i votojnë aktet nënligjore të Këshillit. 

Mos ndarja e komenteve me të gjithë 

anëtarët e këshillit kishte qenë edhe 

shqetësim i ngritur nga ana e një anëtari të 

KGJK-së.6  

Nga KGJK thonë se kanë draftuar një 

protokoll i cili sipas tyre do të aprovohet së 

shpejti e me të cilin do të rregullohej fusha 

e konsultimeve publike.7   

Në anën tjetër, KGJK më 27 janar 2020 ka 

miratuar Plotësim/Ndryshimin e 

Rregullores (Nr.09/2016) për procedurat e 

zgjedhjes, emërimit, vlerësimit, pezullimit 

dhe shkarkimit të kryetarëve të gjykatave 

dhe gjyqtarëve mbikëqyrës. Kjo rregullore 

është ndryshuar për herë të katërt (4) nga e 

KGJK-së.8 Me këtë rast, IKD vlerëson se 

KGJK duhet ta ketë parasysh se ndryshimi 

%202016%20per%20ndryshimin%20e%20Rregull

ores%2009%20-2016.pdf) 

Rregullore nr.17/2016 (Shih linkun: 

https://www.gjyqesori-rks.org/wp-

content/uploads/lgsl/Rregullore%2017-

%202016%20per%20ndryshimin%20e%20rregullo

res%2014-2016.pdf) 

Rregullore nr.05/2017 (Shih linkun: 

https://www.gjyqesori-rks.org/wp-

content/uploads/lgsl/RREGULLORE%20NR%200

5%202017%20P%C3%8BR%20NDRYSHIMIN%

20DHE%20PLOT%C3%8BSIMIN%20E%20RRE

GULLOR%C3%8BS(142016)%20P%C3%8BR%2

0NDRYSHIMIN%20DHE%20PLOT%C3%8BSI

MIN%20E%20RREGULLOR%C3%8BS(092017)

%20P%C3%8BR%20PROCEDURAT%20E%20Z

GJEDHJES,EM%C3%8BRIMIT,%20VLER%C3

%8BSIMIT,%20PEZULLIMIT%20DHE%20SHK

ARKIM.pdf)  

https://betimiperdrejtesi.com/mes-polemikave-te-anetareve-kgjk-miraton-rregulloren-per-vleresimin-e-performances-se-gjyqtareve/
https://betimiperdrejtesi.com/mes-polemikave-te-anetareve-kgjk-miraton-rregulloren-per-vleresimin-e-performances-se-gjyqtareve/
https://betimiperdrejtesi.com/mes-polemikave-te-anetareve-kgjk-miraton-rregulloren-per-vleresimin-e-performances-se-gjyqtareve/
https://www.gjyqesori-rks.org/wp-content/uploads/lgsl/Rregullore%2009%20-2016%20per%20procedurat%20e%20perzgjedjese,%20emerimit,%20vlersimite,%20pezullimit%20dhe%20shkarkimit%20te%20kyetareve%20te%20gjykatave%20dhe%20gjyqtareve%20mbikqyres.pdf
https://www.gjyqesori-rks.org/wp-content/uploads/lgsl/Rregullore%2009%20-2016%20per%20procedurat%20e%20perzgjedjese,%20emerimit,%20vlersimite,%20pezullimit%20dhe%20shkarkimit%20te%20kyetareve%20te%20gjykatave%20dhe%20gjyqtareve%20mbikqyres.pdf
https://www.gjyqesori-rks.org/wp-content/uploads/lgsl/Rregullore%2009%20-2016%20per%20procedurat%20e%20perzgjedjese,%20emerimit,%20vlersimite,%20pezullimit%20dhe%20shkarkimit%20te%20kyetareve%20te%20gjykatave%20dhe%20gjyqtareve%20mbikqyres.pdf
https://www.gjyqesori-rks.org/wp-content/uploads/lgsl/Rregullore%2009%20-2016%20per%20procedurat%20e%20perzgjedjese,%20emerimit,%20vlersimite,%20pezullimit%20dhe%20shkarkimit%20te%20kyetareve%20te%20gjykatave%20dhe%20gjyqtareve%20mbikqyres.pdf
https://www.gjyqesori-rks.org/wp-content/uploads/lgsl/Rregullore%2009%20-2016%20per%20procedurat%20e%20perzgjedjese,%20emerimit,%20vlersimite,%20pezullimit%20dhe%20shkarkimit%20te%20kyetareve%20te%20gjykatave%20dhe%20gjyqtareve%20mbikqyres.pdf
https://www.gjyqesori-rks.org/wp-content/uploads/lgsl/Rregullore%2009%20-2016%20per%20procedurat%20e%20perzgjedjese,%20emerimit,%20vlersimite,%20pezullimit%20dhe%20shkarkimit%20te%20kyetareve%20te%20gjykatave%20dhe%20gjyqtareve%20mbikqyres.pdf
https://www.gjyqesori-rks.org/wp-content/uploads/lgsl/Rregullore%2014%20-%202016%20per%20ndryshimin%20e%20Rregullores%2009%20-2016.pdf
https://www.gjyqesori-rks.org/wp-content/uploads/lgsl/Rregullore%2014%20-%202016%20per%20ndryshimin%20e%20Rregullores%2009%20-2016.pdf
https://www.gjyqesori-rks.org/wp-content/uploads/lgsl/Rregullore%2014%20-%202016%20per%20ndryshimin%20e%20Rregullores%2009%20-2016.pdf
https://www.gjyqesori-rks.org/wp-content/uploads/lgsl/Rregullore%2014%20-%202016%20per%20ndryshimin%20e%20Rregullores%2009%20-2016.pdf
https://www.gjyqesori-rks.org/wp-content/uploads/lgsl/Rregullore%2017-%202016%20per%20ndryshimin%20e%20rregullores%2014-2016.pdf
https://www.gjyqesori-rks.org/wp-content/uploads/lgsl/Rregullore%2017-%202016%20per%20ndryshimin%20e%20rregullores%2014-2016.pdf
https://www.gjyqesori-rks.org/wp-content/uploads/lgsl/Rregullore%2017-%202016%20per%20ndryshimin%20e%20rregullores%2014-2016.pdf
https://www.gjyqesori-rks.org/wp-content/uploads/lgsl/Rregullore%2017-%202016%20per%20ndryshimin%20e%20rregullores%2014-2016.pdf
https://www.gjyqesori-rks.org/wp-content/uploads/lgsl/RREGULLORE%20NR%2005%202017%20P%C3%8BR%20NDRYSHIMIN%20DHE%20PLOT%C3%8BSIMIN%20E%20RREGULLOR%C3%8BS(142016)%20P%C3%8BR%20NDRYSHIMIN%20DHE%20PLOT%C3%8BSIMIN%20E%20RREGULLOR%C3%8BS(092017)%20P%C3%8BR%20PROCEDURAT%20E%20ZGJEDHJES,EM%C3%8BRIMIT,%20VLER%C3%8BSIMIT,%20PEZULLIMIT%20DHE%20SHKARKIM.pdf)
https://www.gjyqesori-rks.org/wp-content/uploads/lgsl/RREGULLORE%20NR%2005%202017%20P%C3%8BR%20NDRYSHIMIN%20DHE%20PLOT%C3%8BSIMIN%20E%20RREGULLOR%C3%8BS(142016)%20P%C3%8BR%20NDRYSHIMIN%20DHE%20PLOT%C3%8BSIMIN%20E%20RREGULLOR%C3%8BS(092017)%20P%C3%8BR%20PROCEDURAT%20E%20ZGJEDHJES,EM%C3%8BRIMIT,%20VLER%C3%8BSIMIT,%20PEZULLIMIT%20DHE%20SHKARKIM.pdf)
https://www.gjyqesori-rks.org/wp-content/uploads/lgsl/RREGULLORE%20NR%2005%202017%20P%C3%8BR%20NDRYSHIMIN%20DHE%20PLOT%C3%8BSIMIN%20E%20RREGULLOR%C3%8BS(142016)%20P%C3%8BR%20NDRYSHIMIN%20DHE%20PLOT%C3%8BSIMIN%20E%20RREGULLOR%C3%8BS(092017)%20P%C3%8BR%20PROCEDURAT%20E%20ZGJEDHJES,EM%C3%8BRIMIT,%20VLER%C3%8BSIMIT,%20PEZULLIMIT%20DHE%20SHKARKIM.pdf)
https://www.gjyqesori-rks.org/wp-content/uploads/lgsl/RREGULLORE%20NR%2005%202017%20P%C3%8BR%20NDRYSHIMIN%20DHE%20PLOT%C3%8BSIMIN%20E%20RREGULLOR%C3%8BS(142016)%20P%C3%8BR%20NDRYSHIMIN%20DHE%20PLOT%C3%8BSIMIN%20E%20RREGULLOR%C3%8BS(092017)%20P%C3%8BR%20PROCEDURAT%20E%20ZGJEDHJES,EM%C3%8BRIMIT,%20VLER%C3%8BSIMIT,%20PEZULLIMIT%20DHE%20SHKARKIM.pdf)
https://www.gjyqesori-rks.org/wp-content/uploads/lgsl/RREGULLORE%20NR%2005%202017%20P%C3%8BR%20NDRYSHIMIN%20DHE%20PLOT%C3%8BSIMIN%20E%20RREGULLOR%C3%8BS(142016)%20P%C3%8BR%20NDRYSHIMIN%20DHE%20PLOT%C3%8BSIMIN%20E%20RREGULLOR%C3%8BS(092017)%20P%C3%8BR%20PROCEDURAT%20E%20ZGJEDHJES,EM%C3%8BRIMIT,%20VLER%C3%8BSIMIT,%20PEZULLIMIT%20DHE%20SHKARKIM.pdf)
https://www.gjyqesori-rks.org/wp-content/uploads/lgsl/RREGULLORE%20NR%2005%202017%20P%C3%8BR%20NDRYSHIMIN%20DHE%20PLOT%C3%8BSIMIN%20E%20RREGULLOR%C3%8BS(142016)%20P%C3%8BR%20NDRYSHIMIN%20DHE%20PLOT%C3%8BSIMIN%20E%20RREGULLOR%C3%8BS(092017)%20P%C3%8BR%20PROCEDURAT%20E%20ZGJEDHJES,EM%C3%8BRIMIT,%20VLER%C3%8BSIMIT,%20PEZULLIMIT%20DHE%20SHKARKIM.pdf)
https://www.gjyqesori-rks.org/wp-content/uploads/lgsl/RREGULLORE%20NR%2005%202017%20P%C3%8BR%20NDRYSHIMIN%20DHE%20PLOT%C3%8BSIMIN%20E%20RREGULLOR%C3%8BS(142016)%20P%C3%8BR%20NDRYSHIMIN%20DHE%20PLOT%C3%8BSIMIN%20E%20RREGULLOR%C3%8BS(092017)%20P%C3%8BR%20PROCEDURAT%20E%20ZGJEDHJES,EM%C3%8BRIMIT,%20VLER%C3%8BSIMIT,%20PEZULLIMIT%20DHE%20SHKARKIM.pdf)
https://www.gjyqesori-rks.org/wp-content/uploads/lgsl/RREGULLORE%20NR%2005%202017%20P%C3%8BR%20NDRYSHIMIN%20DHE%20PLOT%C3%8BSIMIN%20E%20RREGULLOR%C3%8BS(142016)%20P%C3%8BR%20NDRYSHIMIN%20DHE%20PLOT%C3%8BSIMIN%20E%20RREGULLOR%C3%8BS(092017)%20P%C3%8BR%20PROCEDURAT%20E%20ZGJEDHJES,EM%C3%8BRIMIT,%20VLER%C3%8BSIMIT,%20PEZULLIMIT%20DHE%20SHKARKIM.pdf)
https://www.gjyqesori-rks.org/wp-content/uploads/lgsl/RREGULLORE%20NR%2005%202017%20P%C3%8BR%20NDRYSHIMIN%20DHE%20PLOT%C3%8BSIMIN%20E%20RREGULLOR%C3%8BS(142016)%20P%C3%8BR%20NDRYSHIMIN%20DHE%20PLOT%C3%8BSIMIN%20E%20RREGULLOR%C3%8BS(092017)%20P%C3%8BR%20PROCEDURAT%20E%20ZGJEDHJES,EM%C3%8BRIMIT,%20VLER%C3%8BSIMIT,%20PEZULLIMIT%20DHE%20SHKARKIM.pdf)
https://www.gjyqesori-rks.org/wp-content/uploads/lgsl/RREGULLORE%20NR%2005%202017%20P%C3%8BR%20NDRYSHIMIN%20DHE%20PLOT%C3%8BSIMIN%20E%20RREGULLOR%C3%8BS(142016)%20P%C3%8BR%20NDRYSHIMIN%20DHE%20PLOT%C3%8BSIMIN%20E%20RREGULLOR%C3%8BS(092017)%20P%C3%8BR%20PROCEDURAT%20E%20ZGJEDHJES,EM%C3%8BRIMIT,%20VLER%C3%8BSIMIT,%20PEZULLIMIT%20DHE%20SHKARKIM.pdf)
https://www.gjyqesori-rks.org/wp-content/uploads/lgsl/RREGULLORE%20NR%2005%202017%20P%C3%8BR%20NDRYSHIMIN%20DHE%20PLOT%C3%8BSIMIN%20E%20RREGULLOR%C3%8BS(142016)%20P%C3%8BR%20NDRYSHIMIN%20DHE%20PLOT%C3%8BSIMIN%20E%20RREGULLOR%C3%8BS(092017)%20P%C3%8BR%20PROCEDURAT%20E%20ZGJEDHJES,EM%C3%8BRIMIT,%20VLER%C3%8BSIMIT,%20PEZULLIMIT%20DHE%20SHKARKIM.pdf)
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i shpeshtë i rregullove cenon sigurinë 

juridike të proceseve të rëndësishme të cilat 

udhëhiqen nga KGJK. Për këtë arsye, IKD 

vlerëson se KGJK duhet ta ketë parasysh 

faktin që të ndërtojë rregullore të qarta dhe 

paraprakisht të bëjë analizë të mirëfilltë, në 

mënyrë që të mos vihet deri tek situatat kur 

rregulloret ndryshohen disa herë.  

Për më tepër, me qëllim të sigurimit të 

qartësisë së legjislacionit sekondar, IKD i 

rekomandon KGJK që përkitazi me këtë 

rregullore të miratojë një rregullore të re të 

konsoliduar, në të cilën përfshihen të gjitha 

dispozitat në rregulloren bazë dhe katër (4) 

plotësim/ndryshimet e kësaj rregulloreje.  

Tutje, KGJK më 23 qershor 2020 ka 

miratuar Rregulloren Nr.02/2020 për 

Organizimin dhe Veprimtarinë e 

Brendshme të Gjykatave të Republikës së 

Kosovës.  

Neni 11.3 i kësaj rregulloreje përcakton se 

“Kryetari i gjykatës, cakton, ricakton dhe 

mund të transferoj gjyqtarët në 

departamente, divizione dhe degë përkatëse 

duke u bazuar në kualifikimet e tyre të cilat 

i parasheh neni 32 i Ligjit për Gjykatat, për 

të siguruar gjykimin efikas të lëndëve, me 

përjashtim të Departamentit  Special për 

lëndët në kompetence të Prokurorisë 

Speciale të Republikës së Kosovës”. 

Sipas kësaj dispozite, kryetari i gjykatës ka 

në kompetencë që të caktojë dhe ricaktojë 

gjyqtarët në departamente, divizione dhe 

degë përkatëse. Kjo kompetencë e kryetarit 

të gjykatës e pajis të njëjtin me mundësinë 

e manovrimit me gjyqtarë, në mënyrë që të 

sigurojë administrim të duhur të punës së 

                                                 
Rregullore nr.01/2020 (Shih linkun: 

https://www.gjyqesori-

rks.org/regulloret/?r=M&cYear=2020)  

gjykatës respektive. Por, në rastin e kësaj 

dispozite, Kryetarit të Gjykatës i 

mundësohet edhe transferimi i përkohshëm 

i gjyqtarëve nga një departament në tjetrin, 

përjashtimisht Departamentit Special për 

lëndët në kompetencë të Prokurorisë 

Speciale të Republikës së Kosovës.  

Fillimisht, sa i përket transferimit, kryetari 

i gjykatës nuk mund ta ketë këtë 

kompetencë, pasi transferimi i gjyqtarëve 

është kompetencë ekskluzive e Këshillit 

Gjyqësor të Kosovës, e përcaktuar me 

Kushtetutën e Republikës së Kosovës. Neni 

108.3 i Kushtetutës së Republikës së 

Kosovës përcakton se “Këshilli Gjyqësor i 

Kosovës është përgjegjës për rekrutimin 

dhe propozimin e kandidatëve për emërim 

dhe riemërim për pozita gjyqësore. Këshilli 

Gjyqësor i Kosovës është po ashtu 

përgjegjës për transferimin dhe për 

procedurën disiplinore kundër gjyqtarëve”.  

Caktimi i një gjyqtari nga selia e gjykatës 

në një degë të gjykatës, apo nga një degë e 

Gjykatës në një degë tjetër të gjykatës, nuk 

mund të konsiderohet transferim, por 

caktim i gjyqtarëve brenda gjykatës. Kjo 

mund të kuptohet kështu edhe në lëvizjet e 

gjyqtarëve brenda divizioneve ekuivalente 

të një departamenti. Andaj, kjo kompetencë 

e Kryetarëve të Gjykatave, nuk ka të bëjë 

me transferim të gjyqtarëve. Për këtë fakt, 

si dhe faktin se transferimi i gjyqtarëve 

është kompetencë ekskluzive dhe 

kushtetuese e Këshillit Gjyqësor të 

Kosovës, “transferim i gjyqtarëve” nuk 

duhet të përmendet fare si kompetencë e 

Kryetarëve të Gjykatave.  

https://www.gjyqesori-rks.org/regulloret/?r=M&cYear=2020
https://www.gjyqesori-rks.org/regulloret/?r=M&cYear=2020
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Por, në anën tjetër, “transferimi” i 

gjyqtarëve nga një departament në 

departamentin tjetër, veçanërisht kur bëhet 

fjalë për një departament të një niveli më të 

lartë, paraqet avancim, për të cilin avancim 

kërkohet konkurs i brendshëm si dhe 

vendim i Këshillit Gjyqësor të Kosovës. 

Ligji nr.06/L-054 për Gjykatat përcakton 

hierarkinë e departamenteve, dhe ky 

përcaktim i hierarkisë bëhet duke u bazuar 

në kriteret që një gjyqtar duhet të plotësoj 

për tu angazhuar në departamentin përkatës 

dhe dallimet në kompensimin e gjyqtarëve 

sipas departamenteve. Në këtë mënyrë, 

sipas këtij neni të kësaj rregulloreje, 

Kryetari i Gjykatës mund të avancojë 

gjyqtarë të caktuar në emër të transferimit. 

Karakteri i përkohshëm i avancimit, nuk e 

bënë të njëjtin transferim.  

Më 6 gusht 2020, KGJK ka miratuar 

Rregulloren Nr.03/2020 mbi Organizimin 

dhe Veprimtarinë e KGJK-së.  

Neni 10.2. i kësaj rregulloreje përcakton se 

“Anëtarët e Këshillit me orar jo të plotë dhe 

anëtarët jo gjyqtarë, për angazhimin e tyre 

në Këshill kompensohen, përkatësisht 

rimbursohen në bazë të skemës së 

kompensimit të miratuar nga Këshilli”. Në 

rastin konkret, kjo pjesë e rregullores është 

tejkalim i përcaktimeve ligjore të dhëna në 

Ligjin nr. 06/L-055 për KGJK-në.  

Neni 18.2 i Ligjit nr.06/L-055 për KGJK-në 

përcakton se “Anëtarët jo gjyqtarë të 

Këshillit që nuk janë me orar të plotë, kanë 

të drejtë në kompensim për punën e tyre si 

anëtarë të Këshillit. Këshilli do të miratojë 

skemën e kompensimit”. Pra, sipas ligjit, 

bëhet fjalë për personat të cilët janë anëtarë 

të KGJK-së dhe nuk janë gjyqtarë si dhe 

janë me orar jo të plotë. Pra, nuk bëhet fjalë 

                                                 
9 Përgjigje nga KGJK për IKD. 24 shkurt 2021. 

për anëtarët gjyqtarë të KGJK-së. Në këtë 

ligj nuk përcaktohet se të drejtë 

kompensimi kanë edhe anëtarët gjyqtarë të 

KGJK-së. Pra, rregullorja në këtë rast 

vepron përtej përcaktimeve të ligjit bazë.  

Lidhur me këtë, sipas interpretimit të 

KGJK-së, pjesa e parë e nenit 18.2 të Ligjit 

në fjalë aludon në përcaktimin e pagës për 

anëtarët jo-gjyqtarët të Këshillit, kurse, 

pjesa e dytë e nenit në fjalë, sipas KGJK-së, 

aludon në atë se Këshilli do të miratojë 

skemën e kompensimit për të gjithë anëtarët 

e KGJK-së. Për më tepër, sipas Këshillit një 

praktikë e tillë është edhe tek institucionet 

tjera dhe nuk bie ndesh me ligjin.9  

Është krejt e paqartë se si ka arritur KGJK, 

që një dispozitë e cila qartazi flet për 

kompensimin e anëtarëve jo-gjyqtarë, t’i 

jep kuptim ashtu që duke u bazuar në të 

njëjtën, të nxjerrë rregullore ku parasheh 

kompensime edhe për anëtarët tjerë të 

Këshillit me orar jo të plotë.  

Për më tepër, përpos që kjo pjesë e paragrafi 

2 të nenit 10 është tejkalim i limiteve 

ligjore, e njëjta pjesë e këtij paragrafi bie në 

kundërshtim edhe me Ligjin Nr. 06/L -011 

për Parandalimin e Konfliktit të Interesit. 

Ky ligj në nenin 13, paragrafi 2, ka 

përcaktuar se “Zyrtari i lartë nuk mund të 

jetë anëtar i më shumë se një organi drejtues 

të ndërmarrjes në pronësi publike, 

shoqërisë aksionare me pronë publike si 

dhe organeve të institucioneve të tjera 

publike, përveç nëse parashihet ndryshe 

shprehimisht me ligj. Zyrtari i lartë, në 

cilësinë e anëtarit të organeve të 

përmendura në këtë paragraf, nuk ka të 

drejtë shpërblimi me pagesë, përveç të 

drejtës në kompensimin e shpenzimeve 
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të udhëtimit dhe shpenzimeve të tjera të 

lidhura me të”10.  

Sa i përket anëtarëve të KGJK-së me orar jo 

të plotë, dhe të cilët pranojnë pagën e 

gjyqtarit, KGJK është dashur të përcaktojë 

përmes skemës së kompensimit vetëm 

kompensimin për shpenzimet e udhëtimit 

dhe shpenzimet e tjera të lidhura me të, dhe 

jo edhe pagesë tjetër të veçantë krahas 

pagës së tij si gjyqtar.  

Me këtë rast, IKD vlerëson se veprime dhe 

arsyetime të tilla nga ana e institucioneve 

publike, në rastin konkret KGJK, e zbehin 

edhe rëndësinë e draftimit dhe miratimit të 

ligjeve të avancuara të cilat garantojnë 

integritet të institucioneve dhe akterëve të 

përfshirë në këto institucione.  

KGJK me 6 gusht 2020 ka miratuar 

Rregulloren Nr.04/2020 për Autoritetin, 

Organizimin dhe Funksionimin e Njësisë së 

Inspektimit Gjyqësor.  

Lidhur e këtë rregullore, Neni 37.1.1 i Ligjit 

për KGJK-në përcakton se Drejtori i NjIGj-

së “përzgjidhet, emërohet dhe shkarkohet 

nga Këshilli, pas shpalljes publike të 

pozitës dhe bazohet në një proces 

konkurrues, në përputhje me procedurat, 

kriteret dhe kualifikimet që zhvillohen dhe 

miratohen nga ana e Këshillit”.  

Ndërsa, në nenin 4.2. të kësaj rregulloreje të 

KGJK-së përcaktohet vetëm se Drejtori i 

NjIGj-së zgjidhet nga Këshilli me anë të një 

procesi konkurrues. Në këtë mënyrë, kjo 

rregullore nuk i përcakton kriteret dhe 

kualifikimet e nevojshme. Në këtë situatë 

krijohen dy probleme: ose KGJK do ta 

                                                 
10 Shih për më tepër: “Ligji ndalon “fluturimin e 

supermenëve” me shumë pozita drejtuese dhe 

ndalon përfitimet e mëdha të zyrtarëve publikë nga 

shtesat”. IKD. Prishtinë. Maj 2018. (Shih linkun: 

zgjedhë në mënyrë arbitrare drejtorin e 

NjIGj-së, ose do të shfaqet nevoja që të 

nxjerrët një rregullore e re e veçantë për 

zgjedhjen e drejtorit të NjIGj-së, përkundër 

faktit se për këtë njësit, tanimë ekziston një 

rregullore.  

 

 

 

 

 

https://kli-ks.org/wp-content/uploads/2018/05/1.-

Analize-e-shkurte-ligjore-Konflikti-i-interesit-per-

Kryeprokurorin-e-Shtetit-24.05.2018.pdf). (Qasur 

për herë të fundit më 22 shkurt 2021). 

Rekomandime: 

1. KGJK të miratojë aktet nënligjore në 

mënyrë që të kompletojë legjislacionin 

sekondar. 

2. KGJK të miratojë aktet nënligjore 

brenda afateve ligjore.  

3. KGJK të nxjerrë rregullore për 

formalizimin e procedurës së 

konsultimeve publike. 

4. KGJK të nxjerrë akte të reja 

nënligjore që dalin si kërkesë nga ligjet 

në fuqi për KGJK-në dhe Gjykatat.  

5. KGJK  të kujdeset që aktet nënligjore 

të jenë në përputhje me ligjet të cilat i 

referohen dhe të mos i tejkalojnë të 

njëjtat.  

 

https://kli-ks.org/wp-content/uploads/2018/05/1.-Analize-e-shkurte-ligjore-Konflikti-i-interesit-per-Kryeprokurorin-e-Shtetit-24.05.2018.pdf
https://kli-ks.org/wp-content/uploads/2018/05/1.-Analize-e-shkurte-ligjore-Konflikti-i-interesit-per-Kryeprokurorin-e-Shtetit-24.05.2018.pdf
https://kli-ks.org/wp-content/uploads/2018/05/1.-Analize-e-shkurte-ligjore-Konflikti-i-interesit-per-Kryeprokurorin-e-Shtetit-24.05.2018.pdf
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4. Llogaridhënia në sistemin gjyqësor 

dhe mekanizmat e kontrollit  

Gjatë vitit 2020, KGJK ka përmbushur 

obligimin për publikimin e raportit vjetor 

për vitin 2019. KGJK kishte miratuar 

përmbajtjen e raportit vjetor në mbledhjen 

e mbajtur më 27 janar 2020 ndërsa, raporti 

si i plotë ishte miratuar tek më 30 prill 2020. 

Ky raport, kishte përfshirë në të edhe 

raportin për Sekretariatin e KGJK-së. 

Sekretariati i KGJK-së, gjatë vitit 2020 ka 

publikuar edhe Raportin Statistikor të 

Gjykatave për vitin 2019 si dhe Raport 

Statistikor të Gjykatave për gjashtëmujorin 

e parë të vitit 2020 si dhe për tremujorin e 

tretë të vitit 2020.  

Përpos të dhënave statistikore që ofrojnë 

këto raporte, të njëjtat nuk sqaron asgjë më 

shumë dhe qasja analitike dhe krahasuese e 

tij është zero. Në këtë drejtim, publiku 

përmes këtij raporti as nuk mund ta dijë 

nëse numri i lëndëve që janë në sistem 

gjyqësor është i menaxhueshëm nga ky i 

fundit ose jo. Për më tepër, për punën e 

gjykatave, ky raport nuk tregon shumë 

aspekte kruciale për administrimin e mirë të 

gjykatave, siç janë transparenca, 

llogaridhënia, trendi i progresit etj., por 

vetëm jep të dhëna statistikore. Është e 

vërtetë se në këtë raport janë të gjitha të 

dhënat statistikore për numrin e lëndëve për 

secilën gjykatë dhe degë të gjykatave, por 

përmes këtij raporti ekskluzivisht 

statistikor, publiku i interesuar, në asnjë 

rrethanë, nuk mund të jetë i informuar 

lidhur me punën dhe performancën e 

gjykatave në Republikën e Kosovës.  

Gjatë kësaj periudhe, për shkak të 

pandemisë Covid-19, KGJK ka publikuar 

edhe një raport të përgjithshëm për gjykatat 

themelore gjatë kohës së pandemisë si dhe 

një informatë të përgjithshme me lëndët që 

janë pranuar dhe zgjidhur në periudhën 15 

mars – 30 prill 2020. 
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Obligimet ligjore të sistemit gjyqësor Përmbushur Pa përmbushur 

Raporti vjetor i punës së gjykatave X  

Raporti vjetor i punës së KGJK-së X  

Vlerësimi i Performancës së Gjykatësve Pjesërisht  

Raportimi i Kryetarëve të Gjykatave para KGJK-së  X 

Miratimi i akteve nënligjore që derivojnë nga Ligji 

nr.06/L - 054 për gjykatat dhe Ligji nr.06/L-055 për 

Këshillin Gjyqësor të Kosovës. 

Pjesërisht  

Transparenca Pjesërisht  

Themelimi i degëve të Gjykatës në Fushë Kosovë për 

Komunën e Fushë Kosovës dhe Komunën e Obiliqit; dega 

në Junik për Komunën e Junikut; dega në Shtime për 

Komunën e Shtimes dhe dega në Han të Elezit për 

Komunën e Hanit të Elezit.  

 X 

Tabela 1: (Mos) Përmbushja e obligimeve ligjore të KGJK-së.

KGJK gjatë vitit 2020 ka bërë vlerësimin e 

performancës për 126 gjyqtarë. Prej tyre, 

për 39 gjyqtarë e ka bërë pas trajnimit 

fillestar në Akademinë e Drejtësisë, për 52 

gjyqtarë pas përfundimit të mandatit 

fillestar prej tre (3) viteve, me qëllim të ri-

emërimit, kurse për 15 gjyqtarë tjerë është 

bërë vlerësimi i performancës për shkak të 

aplikimit të tyre për ngritje në detyrë. Po 

ashtu, vlerësimi i performancës është bërë 

edhe për 20 gjyqtarë tjerë që kishin aplikuar 

për tu zgjedhur në Departamentet Speciale 

të Gjykatës Themelore në Prishtinë dhe 

Gjykatës së Apelit. Mirëpo, gjatë vitit 2020, 

KGJK kishte dështuar të bëj vlerësimin e 

performancës për 1/3 e gjyqtarëve me 

mandat të përhershëm, sipas metodës 

“random”. 

Në një përgjigje të KGJK-së për IKD-në, 

thuhet se një gjë e tillë nuk është bërë për 

dy (2) arsye, të cilat sipas KGJK-së kishin 

                                                 
11 Përgjigje nga KGJK për IKD. 18 janar 2021.  

pamundësuar vlerësimin e perfomancës 

sipas metodës “random”. Arsyeja e parë 

kishte të bënte me  punën me staf minimal 

shkaku i pandemisë Covid-19 ndërsa, si 

arsye e dytë është dhënë se Komisioni për 

Vlerësim të Performancës ka vërejtur se 

rregullorja aktuale e Këshillit ka nevojë për 

disa ndryshime dhe plotësime, andaj, 

vlerësimi i performancës së gjyqtarëve me 

mandat të përhershëm është planifikuar të 

bëhet sipas rregullores së re.11 

Për këto arsye, nga KGJK thonë se e kanë 

bartur këtë vlerësimin për vitin 2021, ku 

krahas tyre do të bëj edhe vlerësimin e 

performancës edhe për gjyqtarët e 

përzgjedhur sipas planit të punës për vitin 

2021.12  

Edhe gjatë kësaj periudhe kohore, KGJK ka 

dështuar të përmbush obligimin e saj ligjor 

për themelimin e degëve të reja të 

12 Po aty.  
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gjykatave, përkatësisht degën e Fushë 

Kosovës për Komunën e Fushë Kosovës 

dhe për Komunën e Obiliqit, degën e 

Junikut për Komunën e Junikut dhe degën 

e Shtimes për Komunën e Shtimes. Në anën 

tjetër, me ligjin e ri për gjykatat është shtuar 

edhe numri i degëve të gjykatave të cilat 

KGJK obligohet që t’i themelojë. Sipas 

KGJK-së dështimi për të funksionalizuar 

degën e Fushë Kosovës ka ardhur si shkak 

i dështimeve për të siguruar objektin për të 

njëjtën, pasi sipas tyre, në dy tenderët që 

ishin shpallur për këtë objekt, nuk kishte 

pasur asnjë ofertë. Por, sipas KGJK-së, 

objekti për degën e Fushë Kosovës tashmë 

është në ndërtim e sipër dhe pas 

përfundimit të të njëjtit do të 

funksionalizohet kjo degë. Sa i përket 

degëve në Junik dhe Shtime, KGJK thekson 

se do të bëj përpjekje për t’i funksionalizuar 

porse nuk jep afat për këtë e as nuk tregon 

për arsyen dhe pengesat se pse të njëjtat nuk 

janë funksionalizuar deri më tani.13 

Bazuar në Ligjin nr.06/L-054 për Gjykatat, 

neni 14.2.4 kryetari i gjykatës në baza 

vjetore i dërgon Këshillit një raport mbi 

suksesin e zbatimit të planit të mëparshëm 

vjetor për menaxhimin e lëndëve. Po ashtu, 

neni 14.2.5 i këtij ligji përcakton se kryetari 

i gjykatës i dërgon Këshillit raport tre (3) 

mujor me shkrim, që adreson punën e 

gjykatës, identifikon çfarëdo probleme me 

të cilat ballafaqohet gjykata, si dhe 

propozon hapa riparues për të adresuar 

problemet e identifikuara.  

Gjatë vitit 2020, kryetarët e gjykatave i 

kishin dorëzuar me shkrim raportet e tyre 

tre (3) mujore, porse, asnjë nga ta nuk ishte 

ftuar për të raportuar në KGJK. Sipas 

KGJK-së, arsyeja pse të njëjtit nuk ishin 

                                                 
13 Përgjigje për KGJK për IKD. 25 shkurt 2021. 

ftuar për të raportuar para Këshillit kanë 

qenë rrethanat e krijuara nga pandemia me 

Covid-19.14  

Një gjë e tillë paraqet regres prej vitit të 

kaluar. Kjo pasi që, në vitin 2019, 

konkretisht në mbledhjen e mbajtur më 9 

maj 2019, KGJK kishte ftuar për të 

raportuar të gjithë kryetarët e gjykatave për 

vitin 2018 si dhe tremujorin e parë të vitit 

2019. Po ashtu, në mbledhjen e mbajtur më 

25 tetor 2019, KGJK kishte ftuar kryetarët 

e gjykatave të raportojnë për tremujorin e 

dytë dhe tretë të vitit 2019. 

Sa i përket arsyetimit se kjo nuk është bërë 

për shkak të rrethanave të krijuara nga 

pandemia COVID-19, IKD vlerëson se kjo 

arsye nuk qëndron, pasi KGJK në mënyrë 

virtuale vazhdimisht ka mbajtur takime, të 

cilat janë monitoruar edhe nga mediat dhe 

shoqëria civile.  

Tutje, transparenca brenda sistemit 

gjyqësor është një fushë e cila lë ende për të 

dëshiruar, përkundër që në sistemin 

gjyqësor ka një progres.  

Në këtë drejtim, gjatë vitit 2020, IKD ka 

parashtruar gjithsej 413 kërkesa për 

informata dhe qasje në dokumente zyrtare 

në KGJK dhe gjykatat në Kosovë.  

Nga ky numër, IKD ka pranuar 184 

përgjigje pozitive apo 44.55% të rasteve, 49 

përgjigje negative apo 11.86% ndërsa në 

plot 180 raste apo 43.58%, KGJK dhe 

gjykatat nuk ishin përgjigjur fare. 

14 Përgjigje nga KGJK për IKD. 19 janar 2021.  
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Grafiku 1. Transparenca e KGJK-së dhe 

gjykatave në kërkesat e IKD-së gjatë vitit 2020. 

Vetëm në KGJK, IKD gjatë kësaj periudhe 

ka parashtruar 53 kërkesa për informata dhe 

qasje në dokumente publike, nga të cilat, në 

16 raste ka pranuar përgjigje pozitive, në 10 

raste ka pranuar përgjigje negative, kurse 

në plotë 27 kërkesa tjera, KGJK nuk ishte 

përgjigjur fare.  

Sa i përket vendimeve, rregulloreve, 

udhëzimeve administrative dhe vendimeve 

disiplinore, KGJK gjatë vitit 2020, kishte 

nxjerr gjithsej 299 vendime.15 Nga to, 262 

vendime janë të publikuara në faqen zyrtare 

të KGJK-së duke përfshirë këtu edhe 

vendimet disiplinore. Shprehur në 

përqindje i bie se KGJK ka publikuar 87% 

të vendimeve të nxjerra, derisa nuk ka 

publikuar 13.% të vendimeve.16 Lidhur me 

mos publikimin e të gjitha vendimeve, 

KGJK jep disa arsye. Sipas tyre, vendime 

që kanë të bëjnë me shqiptimin e vërejtjeve 

jo-publike apo vendimet lidhur me ankesat 

gjatë vlerësimit të performanës nuk 

publikohen. Ndërsa, nga KGJK e pranojnë 

se ka pasur lëshime në mos publikimin e 

disa vendimeve lidhur me pensionimin e 

gjyqtarëve.17  Po ashtu, gjatë vitit 2020 

KGJK ka vazhduar t’i publikojë vendimet e 

saj edhe në gjuhën serbe, porse ende mbesin 

                                                 
15 Përgjigje nga KGJK për IKD. 14 gusht 2020 dhe 

18 janar 2021.  

vendime të KGJK-së të cilat nuk janë 

publikuar edhe në gjuhen serbe.  

Mos publikimi i vendimeve me kohë, bie në 

kundërshtim me vet rregulloren e miratuar 

nga KGJK, mbi organizimin dhe 

veprimtarinë e KGJK-së e ku decidivisht 

përcaktohet në nenin 31.1 se “Të gjitha 

aktet nënligjore të miratuara nga Këshilli 

publikohen në ueb faqen e Këshillit, në 

pajtim me Ligjin për Përdorimin e Gjuhëve, 

shtatë ditë pas miratimit nga Këshilli”.  

Gjatë vitit 2020, KGJK kishte mbajtur katër 

(4) mbledhje të rregullta si dhe dy takime të 

jashtëzakonshme për të cilat nuk e kishte 

informuar paraprakisht publikun. 

Konkretisht, KGJK nuk kishte njoftuar për 

mbajtjen e takimit të 237-të që ishte 

mbajtur më 3 shtator 2020, takimit të 238-

të që ishte mbajtur më 22 shtator 2020, 

takimit të 241-të që ishte mbajtur më 5 

nëntor 2020 dhe takimit 245-të që ishte 

mbajtur më 23 dhjetor 2020. Për këto 

mbledhje, KGJK nuk kishte lëshuar as 

komunikata pas mbajtjes së tyre për të 

informuar lidhur me rrjedhën e tyre dhe 

vendimeve të marra. Po ashtu, njoftime 

paraprake KGJK nuk kishte lëshuar as për 

takimet e jashtëzakonshme që kishte 

mbajtur më 12 mars 2020 dhe 31 tetor 2020. 

Mirëpo për këto mbledhje, KGJK të paktën 

kishte lëshuar komunikata pas mbajtjes së 

mbledhjeve ku kishte informuar publikun 

lidhur me vendimet e marra.  

Me mungesë të transparencës ishte përcjell 

edhe procesi i avancimit të gjyqtarëve në 

Departamentin Special të Gjykatës 

Themelore në Prishtinë si dhe në Apel. 

16 Shënim: Të dhënat e fundit lidhur me publikimin 

e vendimeve e vendimeve janë nxjerrë më 22 shkurt 

2021. 
17 Përgjigje e KGJK për IKD. 24 shkurt 2021. 
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Madje, kjo mungesë e transparencës nuk 

kishte të bënte vetëm me publikun por edhe 

mes vet anëtarëve të KGJK-së. Gjatë 

takimit të 244-të të KGJK-së që ishte 

mbajtur më 21 dhjetor 2020, anëtari i 

KGJK-së, Avni Mehmeti kishte kërkuar 

shtyrjen e pikave që kishin të bënin me 

rekomandimet për avancim të gjyqtarëve 

pasi siç kishte thënë, ata si anëtar të KGJK-

së nuk kishin në dispozicion dosjet e 

gjyqtarëve për të cilët u kërkohej të votonin.  

Lidhur me këtë, kryesuesi i KGJK-së, 

Skender Çoçaj, ishte përgjigjur duke thënë 

se çdo anëtarë ka pasur të drejtë të kërkojë 

qasje në dosjet e gjyqtarëve.18  

Shqetësim të njëjtë me Mehmetin kishte 

ngritur edhe anëtari tjetër i KGJK-së, 

Driton Muharremi. I njëjti kishte drejtuar 

pyetje për kryesuesin e KGJK-së, Skender 

Çoçaj lidhur me procesin e dekretimit të 

gjyqtarëve, proces i cili ishte bllokuar në 

Presidencë. Siç kishte thënë Muharremi, ata 

si anëtar kanë mbetur në “terr”, pasi që 

askush, duke përfshirë kryesuesin, nuk i 

kishte njoftuar anëtarët me korrespodencën 

që KGJK ka mbajtur me Presidencën për 

këtë proces.  

Kjo qasje e ndërtuar nga KGJK, qoftë me 

mos informimin e publikut lidhur me 

takimet që ky Këshill mban apo mos 

përgjigjes në kërkesat për qasje në 

dokumente publike, qoftë edhe me 

mungesën e transparencës edhe për vet 

anëtarët e saj për proceset që zhvillohen në 

kuadër të KGJK-së, bie ndesh me parimet 

më të larta kushtetuese në bazë të cilave 

                                                 
18 “Ngritën dyshime lidhur me transparencën e 

avancimeve të gjyqtarëve në Departamentet 

Speciale dhe në Apel”. Betimi për Drejtësi. 28 

dhjetor 2020 (Shih linkun: 

bazohet puna e institucioneve publike, e që 

janë transparenca dhe llogaridhënia.  

Për më tepër, mungesa e transparencës edhe 

brenda vet anëtarëve të KGJK-së, minon 

edhe besimin e publikut në proceset dhe 

vendimet që nxjerr ky Këshill. Kjo pasi që 

nëse marrim shembullin konkret, atë të 

votimit për rekomandim të gjyqtarëve në 

departamentet speciale i bie që nga anëtarët 

e KGJK-së është kërkuar që të votojnë pro 

ose kundër një gjyqtari, pa pasur 

paraprakisht dosjet e gjyqtarit në fjalë, si 

një element esencial i cili do të ndikonte tek 

anëtari i KGJK-së për krijimin e vlerësimit 

për një gjyqtar të caktuar. Kësisoj, fakti se 

anëtarët e KGJK-së votojnë që një gjyqtar 

të avancohet në një departament special, pa 

pasur të gjitha informacionet dhe vlerësimit 

për gjyqtarin në fjalë, konkretisht dosjen e 

tij, lejon hapësira për interpretime për 

mënyrën se si është bërë edhe votimi, 

përkatësisht, krijon dyshime nëse këto 

avancime janë bërë bazuar në merita apo jo.  

Krahas ngritjes së besimit të publikut, e 

rëndësisë jetike është që KGJK të zhvillojë 

këto procese në mënyrë të drejtë dhe 

transparente, në atë mënyrë që të krijojë 

besimin dhe bindjen e gjyqtarëve të tjerë se 

këto procese janë udhëhequr nga parimi i 

meritokracisë.  

E njëjta vlen edhe në rastin e dekretimit të 

gjyqtarëve, proces i cili për më shumë se tre 

(3) muaj ishte bllokuar në Presidencë. 

Lidhur me këtë, anëtarët e KGJK-së kishin 

deklaruar se nuk kishin pasur informacione 

se pse ky proces nuk kishte shkuar para, 

rrjedhimisht nuk ishin dekretuar gjyqtarët 

https://betimiperdrejtesi.com/ngriten-dyshime-

lidhur-me-transparencen-e-avancimeve-te-

gjyqtareve-ne-departamentet-speciale-dhe-ne-apel/) 

Qasur për herën e fundit më 12 janar 2021.  

https://betimiperdrejtesi.com/ngriten-dyshime-lidhur-me-transparencen-e-avancimeve-te-gjyqtareve-ne-departamentet-speciale-dhe-ne-apel/
https://betimiperdrejtesi.com/ngriten-dyshime-lidhur-me-transparencen-e-avancimeve-te-gjyqtareve-ne-departamentet-speciale-dhe-ne-apel/
https://betimiperdrejtesi.com/ngriten-dyshime-lidhur-me-transparencen-e-avancimeve-te-gjyqtareve-ne-departamentet-speciale-dhe-ne-apel/
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në fjalë, pasi komunikimi i vetëm në këtë 

rast ishte bërë nga ana e kryesuesit, për të 

cilën korrespodencë me Presidencën, i 

njëjti nuk e kishte informuar Këshillin 

zyrtarisht.19  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
19 “Ngritën dyshime lidhur me transparencën e 

avancimeve të gjyqtarëve në Departamentet 

Speciale dhe në Apel”. Betimi për Drejtësi. 21 

dhjetor 2020 (Shih linkun: 

https://betimiperdrejtesi.com/ngriten-dyshime-

lidhur-me-transparencen-e-avancimeve-te-

gjyqtareve-ne-departamentet-speciale-dhe-ne-apel/) 

Qasur për herën e fundit më 22 shkurt 2021.  

https://betimiperdrejtesi.com/ngriten-dyshime-lidhur-me-transparencen-e-avancimeve-te-gjyqtareve-ne-departamentet-speciale-dhe-ne-apel/
https://betimiperdrejtesi.com/ngriten-dyshime-lidhur-me-transparencen-e-avancimeve-te-gjyqtareve-ne-departamentet-speciale-dhe-ne-apel/
https://betimiperdrejtesi.com/ngriten-dyshime-lidhur-me-transparencen-e-avancimeve-te-gjyqtareve-ne-departamentet-speciale-dhe-ne-apel/
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Rekomandime: 

1. KGJK të kujdeset që vlerësimin e performances së gjyqtarëve ta bëj brenda afateve të 

përcaktuara. 

2. KGJK të përmbush obligimin ligjor për themelimin e degëve të reja të gjykatave në Fushë 

Kosovë, Junik, Hani i Elezit dhe Shtime. 

3. KGJK të kujdeset që raporti vjetor të mos jetë vetëm formal dhe statistikor por të jetë 

përmbajtjesor në kuptimin që i njëjti të ketë edhe një qasje analitike dhe krahasimore brenda tij. 

4. KGJK të ftojë kryetarët e gjykatave për të raportuar para anëtarëve të Këshillit. 

5. KGJK të kujdeset që raportet e kryetarëve të gjykatave të jenë përmbajtjesore lidhur me 

problemet dhe sfidat që kanë gjykatat dhe të mos lejojë vetëm raporte shabllone pa ndonjë 

përmbajtje që do të ndihmonte KGJK në hartimin e politikave për administrimin sa më të mirë të 

drejtësisë. 

6. KGJK të përgjigjet në kërkesat për informata dhe qasje në dokumente publike brenda afateve 

të përcaktuara me ligj.  

7. KGJK t’i publikojë të gjitha vendimet që merr ashtu siç e përcakton Rregullorja 03/2020 e 

KGJK-së. 

8. KGJK të njoftojë me kohë publikun për mbledhjet që mban. 

9. KGJK të njoftojë publikun lidhur me mbarëvajtjen dhe vendimet e marra në takimet që mbahen 

përmes komunikimeve elektronike.  

10. KGJK të sigurohet që të gjithë anëtarët e Këshillit kanë dosjet për pikat e rendit të ditës për të 

cilat kërkohet të diskutohet/merret vendim.  

11. Kryesuesi të mbaj të informuar anëtarët e tjerë të Këshillit për çështje që ndërlidhen me punën 

e KGJK-së dhe gjyqësorit.  
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5. Emërimi i anëtarëve të rinj në 

KGJK dhe avancimi/transferimi i 

gjyqtarëve 

Gjatë vitit 2020, në KGJK ishin zgjedhur 

edhe katër anëtar të rinj. Konkretisht, nga 

radhët e gjyqësorit, ishin zgjedhur gjyqtarët 

Qerim Ademaj, si përfaqësues nga Gjykata 

e Apelit dhe gjyqtari Avni Mehmeti nga 

radhët e gjyqtarëve të gjykatave themelore.  

Kurse, nga radhët e Kuvendit të Kosovës, 

anëtar të KGJK-së ishin zgjedhur gjyqtari i 

Gjykatës e Apelit, Driton Muharremi si dhe 

Vilard Bytyqi.20  

Lidhur me transferimin dhe avancimin e 

gjyqtarëve, KGJK në mbledhjen e 232-të, të 

mbajtur më 30 prill 2020, ua kishte 

vazhduar mandatin edhe për një (1) vit 

katër (4) gjyqtarëve: 

 Nushe Kuka-Mekaj – gjyqtare në 

Gjykatën Themelore në Pejë e 

transferuar në Gjykatën Themelore 

në Prishtinë; 

 Lutfi Shala – gjyqtar në Gjykatën 

Themelore në Gjakovë, dega 

Malishevë, i transferuar në 

Gjykatën Themelore në Prishtinë; 

 Gordana Virijevic - gjyqtare në 

Gjykatën Themelore në Prishtinë, e 

                                                 
20 Shënim: Në konkursin për zgjedhjen e anëtarëve 

të KGJK-së nga Kuvendi i Kosovës kishte aplikuar 

edhe gjyqtarja e Gjykatës Supreme, njëkohësisht 

kryetare e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve 

(KQZ), znj.Valdete Daka. E njëjta, paraprakisht 

kishte qenë anëtare e KGJK-së deri në vitin 2016. 

Lidhur me aplikimin e znj.Daka, IKD kishte reaguar 

pasi që zgjedhja e saj potenciale si anëtare e KGJK-

së do të ishte në kundërshtim me ligjin. (Shih linkun 

e raportit: https://betimiperdrejtesi.com/profili-i-25-

kandidateve-per-anetar-te-kgjk-se-nga-kuvendi/) 

Qasur për herën e fundit më 22 shkurt 2021. Po 

ashtu, në kundërshtim me ligjin, për pozitën e 

anëtarit të KGJK-së kishte aplikuar edhe Gjyqtari 

Fahret Velija, i cili edhe ishte propozuar nga 

Komisioni për Legjislacion. Ndaj këtij vendimi, po 

ashtu kishte reaguar IKD. (Shih linkun e reagimit: 

transferuar në Gjykatën Themelore 

në Mitrovicë; 

 Boban Aleksic - gjyqtar në 

Gjykatën Themelore Prishtinë, i 

transferuar në Gjykatën Themelore 

në Gjilan. 

Sa i përket gjyqtarit Lutfi Shala, në 

Gjykatën Themelore në Gjakovë i njëjti 

kishte shërbyer në Departamentin e 

Përgjithshëm, ndërsa në Gjykatën 

Themelore të Prishtinës, si i transferuar, i 

njëjti kishte shërbyer në Departamentin për 

Krime të Rënda. Në këtë mënyrë, KGJK me 

anë të këtij “transferimi”, ka avancuar 

gjyqtarin Shala pa konkurs.21  

Ndërsa, në mbledhjen e 239-të që KGJK 

kishte mbajtur më 29 shtator 2020, ishte 

marr vendim edhe për avancimin e dy (2) 

gjyqtarëve të Gjykatës së Apelit në 

Gjykatën Supreme. 

 Albert Zogaj – gjyqtar në Gjykatën 

e Apelit ishte avancuar në Gjykatën 

Supreme. 

 Fejzullah Rexhepi – gjyqtar në 

Gjykatën e Apelit ishte avancuar në 

Gjykatën Supreme. 

https://kli-ks.org/ikd-komisioni-per-legjislacion-

kunderligjshem-propozoi-gjyqtarin-fahret-velija-

per-anetar-te-kgjk-se-kuvendi-mos-te-votoje-sipas-

ketij-propozimi/) Qasur për herën e fundit më 22 

shkurt 2021.  
21 Shala, G. “Këshilla për Këshillat”. IKD. Prishtinë. 

Prill 2020 (Shih linkun: https://kli-ks.org/keshilla-

per-keshillat-raport-vjetor-i-monitorimit-te-

keshillit-gjyqesor-dhe-keshillit-prokurorial-1-janar-

31-dhjetor-2019/) Qasur për herën e fundit më 22 

shkurt 2021 dhe raportin Shala, G. “Pavarësia, 

Efikasitet, Llogardhënia dhe Integriteti i Sistemit 

Gjyqësor dhe Prokurorial”. IKD. Prishtinë. Janar 

2019 (Shih linkun: https://kli-ks.org/wp-

content/uploads/2019/01/Raporti-KGJK-KPK-

2018-Final-29.01.2019-1.pdf) Qasur për herën e 

fundit më 22 shkurt 2021.   

https://betimiperdrejtesi.com/profili-i-25-kandidateve-per-anetar-te-kgjk-se-nga-kuvendi/
https://betimiperdrejtesi.com/profili-i-25-kandidateve-per-anetar-te-kgjk-se-nga-kuvendi/
https://kli-ks.org/ikd-komisioni-per-legjislacion-kunderligjshem-propozoi-gjyqtarin-fahret-velija-per-anetar-te-kgjk-se-kuvendi-mos-te-votoje-sipas-ketij-propozimi/
https://kli-ks.org/ikd-komisioni-per-legjislacion-kunderligjshem-propozoi-gjyqtarin-fahret-velija-per-anetar-te-kgjk-se-kuvendi-mos-te-votoje-sipas-ketij-propozimi/
https://kli-ks.org/ikd-komisioni-per-legjislacion-kunderligjshem-propozoi-gjyqtarin-fahret-velija-per-anetar-te-kgjk-se-kuvendi-mos-te-votoje-sipas-ketij-propozimi/
https://kli-ks.org/ikd-komisioni-per-legjislacion-kunderligjshem-propozoi-gjyqtarin-fahret-velija-per-anetar-te-kgjk-se-kuvendi-mos-te-votoje-sipas-ketij-propozimi/
https://kli-ks.org/keshilla-per-keshillat-raport-vjetor-i-monitorimit-te-keshillit-gjyqesor-dhe-keshillit-prokurorial-1-janar-31-dhjetor-2019/
https://kli-ks.org/keshilla-per-keshillat-raport-vjetor-i-monitorimit-te-keshillit-gjyqesor-dhe-keshillit-prokurorial-1-janar-31-dhjetor-2019/
https://kli-ks.org/keshilla-per-keshillat-raport-vjetor-i-monitorimit-te-keshillit-gjyqesor-dhe-keshillit-prokurorial-1-janar-31-dhjetor-2019/
https://kli-ks.org/keshilla-per-keshillat-raport-vjetor-i-monitorimit-te-keshillit-gjyqesor-dhe-keshillit-prokurorial-1-janar-31-dhjetor-2019/
https://kli-ks.org/wp-content/uploads/2019/01/Raporti-KGJK-KPK-2018-Final-29.01.2019-1.pdf
https://kli-ks.org/wp-content/uploads/2019/01/Raporti-KGJK-KPK-2018-Final-29.01.2019-1.pdf
https://kli-ks.org/wp-content/uploads/2019/01/Raporti-KGJK-KPK-2018-Final-29.01.2019-1.pdf
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Kurse, në mbledhjen e 244-të të mbajtur më 

21 dhjetor 2020, KGJK kishte marr vendim 

për avancimin edhe të 11 gjyqtarëve të 

tjerë. Gjashtë gjyqtarë (6) ishin avancuar në 

Departamentin Special që vepron në kuadër 

të Gjykatës Themelore në Prishtinë, tre (3) 

gjyqtarë ishin avancuar në Departamentin 

Special të Gjykatës së Apelit si dhe dy (2) 

gjyqtarë tjerë ishin avancuar në Gjykatën e 

Apelit.22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
22 “KGJK cakton edhe nëntë gjyqtar në 

Departamentet Speciale të Themelores dhe Apelit”. 

Betimi për Drejtësi. 21 dhjetor 2020 (Shih linkun: 

https://betimiperdrejtesi.com/kgjk-cakton-edhe-

6. “Shpartallimi” i  departamentit të 

Krimeve të Rënda të Gjykatës 

Themelore në Prishtinë 

KGJK, me 21 dhjetor 2020 kishte marr 

vendim me të cilin kishte caktuar gjashtë 

(6) gjyqtarë në Departamentin Special që 

funksion në kuadër të Gjykatës Themelore 

në Prishtinë. Nga këta, pesë (5) gjyqtar 

vijnë nga Gjykata Themelore në Prishtinë, 

përkatësisht gjyqtarët, Lutfi Shala, Vesel 

Ismajli, Suzana Çerkini, Kujtim Krasniqi 

dhe Violeta Namani si dhe gjyqtari Mentor 

Bajraktari nga Gjykata Themelore në 

Gjakovë. Të gjithë këta gjyqtar, të cilët 

punën në Departamentin Special e kanë 

filluar më 1 janar 2021, deri më tani kanë 

qenë pjesë e departamenteve për krime të 

rënda, ku kanë pasur në punë lëndë të 

korrupsionit, vrasjeve dhe lëndë të natyrave 

tjera që hyjnë në kuadër të krimeve të rënda. 

Po ashtu, në të njëjtën ditë, KGJK kishte 

marr vendim për avancim në Gjykatën e 

Apelit edhe të gjyqtarit Beqir Kalludra nga 

Departamenti i Krimeve të Rënda i 

Gjykatës Themelore në Prishtinë. 

Gjithashtu, nga ky departament ishte 

larguar edhe gjyqtarja Nushe Kuka-Mekaj, 

e cila është kthyer për të punuar në 

Gjykatën Themelore në Pejë, nga e cila 

gjykatë ishte transferuar përkohësisht në 

Prishtinë. 

Kësisoj, brenda një ditë, Departamenti i 

Krimeve të Rënda në Prishtinë kishte 

mbetur pa shtatë (7) gjyqtarë. Pas largimit 

të tyre, ky departament kishte mbetur me 

vetëm gjashtë (6) gjyqtarë. E sipas të 

dhënave të Gjykatës Themelore në 

Prishtinë, këta shtatë (7) gjyqtarë, që nga 1 

nente-gjyqtar-ne-departamentet-speciale-te-

themelores-dhe-apelit/) Qasur për herën e fundit më 

22 shkurt 2021.  

https://betimiperdrejtesi.com/kgjk-cakton-edhe-nente-gjyqtar-ne-departamentet-speciale-te-themelores-dhe-apelit/
https://betimiperdrejtesi.com/kgjk-cakton-edhe-nente-gjyqtar-ne-departamentet-speciale-te-themelores-dhe-apelit/
https://betimiperdrejtesi.com/kgjk-cakton-edhe-nente-gjyqtar-ne-departamentet-speciale-te-themelores-dhe-apelit/
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janari 2021 nuk janë më pjesë e 

Departamentit për Krime të Rënda, kanë 

pasur në punë rreth 1,000 lëndë.23 

Përveç vonesave në zgjidhjen e këtyre 

lëndëve në kushte normale, largimi nga 

Departamenti i Krimeve të Rënda i shtatë 

(7) gjyqtarëve të Gjykatës Themelore në 

Prishtinë, pritet që shtojë edhe me shumë 

kohën e zgjidhjes së këtyre lëndëve. Kjo 

pasi që, ndryshimi i trupave gjykuese 

obligon gjykatën që gjykimin ta filloj 

rishtas.24 

Me këtë vendim të KGJK-së, ishte atakuar 

Departamenti i Krimeve të Rënda i 

Gjykatës Themelore në Prishtinë i cili është 

më i ngarkuari departament me lëndë të 

pazgjidhura në Kosovë, me 44% e të gjitha 

lëndëve apo 4,091 lëndë të pazgjidhura në 

të gjitha departamentet e krimeve të rënda 

të gjykatave themelore të Kosovës. Një gjë 

të tillë, KGJK e kishte bërë në kundërshtim 

me rekomandimet që kanë dalë nga 

Rishikimi Funksional dhe pa asnjë analizë 

me të cilën kishin për tu vlerësuar dëmet që 

mund t’i shkaktohen DKR në GjTh 

Prishtinë.  

IKD kishte reaguar ndaj këtij vendimi të 

KGJK-së kishte theksuar se një qasje  e tillë 

e KGJK-së është e barasvlershme që me 

vetëdije, në mënyrë të organizuar, të 

shkatërrojnë një sistem të ndërtuar me vite, 

ku në mënyrë të qëllimshme mbi 1,000 

lëndë që janë në punë mund të 

parashkruhen apo trajtohen me vonesa të 

mëdha, të cilat do të ndikojnë që numër i 

madh i këtyre rasteve të dështojnë.25 

                                                 
23 Përgjigje nga Gjykata Themelore në Prishtinë për 

IKD. 24 dhjetor 2020.  
24 Kodi Nr. 04/L-123 i Procedurës Penale. Neni 311.  
25 Shih reagimin e IKD-së “IKD: Këshilli Gjyqësor 

i Kosovës shkatërron Departamentin për Krime të 

 

 

 

 

 

 

Rënda në Prishtinë”. 21 dhjetor 2020 (Shih linkun: 

https://kli-ks.org/ikd-keshilli-gjyqesor-i-kosoves-

shkaterron-departamentin-per-krime-te-renda-ne-

prishtine/) Qasur për herën e fundit më 22 shkurt 

2021.  

Rekomandime: 

1. KGJK të bëj një analizë paraprake 

para se të vendos për të avancuar 

gjyqtarët në mënyrë që këto avancime 

të mos ndikojnë negativisht në punën 

e gjyqësorit, rrjedhimisht, të mos e 

paralizojnë punën e 

departamenteve/divizioneve të 

gjykatave të ndryshme. 

2. Në emër të administrimit të mirë të 

drejtësisë, KGJK në bashkëpunim me 

kryetarët e gjykatave të obligojë 

gjyqtarët që avancohen që t’i kryejnë 

lëndët për të cilat ka rrezik të 

parashkruhen apo lëndët e ndjeshme 

sikurse ato të vrasjeve apo ato që janë 

kthyer në rigjykim e të cilat do të 

përballen me vonesa edhe më të 

mëdha pas kthimit në pikën zero si 

pasojë e avancimit të gjyqtarëve.  

 

 

 

https://kli-ks.org/ikd-keshilli-gjyqesor-i-kosoves-shkaterron-departamentin-per-krime-te-renda-ne-prishtine/
https://kli-ks.org/ikd-keshilli-gjyqesor-i-kosoves-shkaterron-departamentin-per-krime-te-renda-ne-prishtine/
https://kli-ks.org/ikd-keshilli-gjyqesor-i-kosoves-shkaterron-departamentin-per-krime-te-renda-ne-prishtine/
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7. Konflikti i interesit në zgjedhjen e 

kryetarit të GjTh në Pejë  

Në takimin që KGJK kishte mbajtur më 6 

nëntor 2019, ishte bërë e ditur se nga pozita 

e anëtarit në këtë Këshill, ka dhënë 

dorëheqje gjyqtari Armend Berisha. 

Kësisoj, Berisha e kishte përfunduar 

mandatin e tij në KGJK, tre (3) muaj para 

se i njëjti t’i skadonte. Siç kishte thënë 

Berisha në letrën e dorëheqjes së tij, 

dorëheqja ishte bërë për arsye personale. E 

disa ditë para se Berisha të jepte dorëheqje 

nga pozita e anëtarit të KGJK-së, KGJK 

kishte marr vendim për shpalljen e 

konkursit për kryetar të Gjykatës 

Themelore në Pejë. Më 28 janar 2020, 

KGJK kishte shpallur konkursin për kryetar 

të Gjykatës Themelore në Pejë, ndërsa më 

21 shkurt 2020, KGJK kishte caktuar 

komisionin vlerësues i cili do të bënte 

intervistimin, vlerësimin dhe 

rekomandimin e kandidatëve për kryetar të 

GjTh Pejë. Tre (3) nga katër (4) anëtarët e 

këtij komisioni kishin qenë ish-kolegë të 

gjyqtarit Berisha deri në muajin nëntor 

2019, kohë deri në të cilin edhe Berisha 

kishte qenë pjesë e KGJK-së. Më 3 korrik 

2020, gjyqtari Berisha ishte zgjedhur 

kryetar i GjTh Pejë më shtatë (7) vota pro, 

një (1) abstenim dhe një (1) votë kishte 

qenë e pavlefshme.  

Por, zgjedhja e z. Berisha është bërë në 

kundërshtim me dispozitat e Ligji nr. 06/L 

-011 për Parandalimin e Konfliktit të 

Interesit në Ushtrimin e Funksionit Publik. 

Konkretisht, neni 18 i këtij ligji ka 

përcaktuar kufizimet e zyrtarit të lartë pas 

përfundimit të ushtrimit të detyrës publike 

ku thuhet se: “Zyrtari i lartë nuk ka të 

drejtë: 1.1 të punësohet ose të emërohet për 

një periudhë deri në dy (2) vjet pas 

përfundimit të funksionit publik, në pozitë 

udhëheqëse ose menaxhuese, apo të 

përfshihet në kontrollin ose auditimin e 

institucioneve publike dhe private dhe 

institucioneve vartëse të tyre të cilat kanë 

marrëdhënie biznesi me institucionin ku 

ka ushtruar funksioni publik, nëse detyrat 

e tij gjatë periudhës dy-vjecare para 

përfundimit të ushtrimit të funksionit publik 

kanë qenë të drejtëpërdrejtë të lidhura me 

mbikëqyrjen, kontrollin apo sanksionimin 

e aktivitetit të tyre...”.  

Në këtë rast, sipas nenit 3.1.1.3 të këtij ligji, 

“Zyrtar i lartë nënkupton zyrtarët e lartë 

publikë të përcaktuar sipas Ligjit 

përkatës”, derisa sipas nenit 3.1.1.1.9 të 

Ligjit 04/L-050 për Deklarimin, 

Prejardhjen dhe Kontrollin e Pasurisë të 

Zyrtarëve të Lartë Publik dhe Deklarimin, 

Prejardhjen dhe Kontrollin e Dhuratave për 

të gjithë Personat Zyrtarëve, si zyrtarë të 

lartë publik kategorizohen edhe “Anëtarët 

e Këshillit Gjyqësor dhe Këshillit 

Prokurorial, Drejtori i Sekretariatit të 

Këshillit Gjyqësor, Drejtori i Sekretariatit 

të Këshillit Prokurorial, Auditori Gjyqësor, 

Prokurori Disiplinor”. 

Kompetencat e KGJK-së të përshkruara në 

nenin 7 të Ligji nr. 06/L-055 për Këshillin 

Gjyqësor të Kosovës, e bëjnë të qartë se 

institucionet vartëse të Këshillit janë 

gjykatat.  

Përkitazi me këtë, gjyqtari Berisha rreth 

tetë (8) muaj pasi kishte përfunduar 

funksionin e tij në KGJK, ishte emëruar në 

pozitë udhëheqëse tek një institucion vartës 

i KGJK-së, siç është në këtë rast GjTh Pejë.  

Një gjë e tillë kishte ndodhur, duke mos 

përfillur fare ndalesën dy (2) vjeçare për tu 

emëruar në një pozitë të tillë, siç e kërkon 

Ligji Nr. 06/L-011 për Parandalimin e 

Konfliktit të Interesit. Për këtë arsye, 
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zgjedhja e z. Berisha në pozitën e Kryetarit 

të GjTh në Pejë është bërë në kundërshtim 

me ligjin.  

Me kandidimin e z.Berisha për kryetar të 

GjTh Pejë, kandidatët tjerë që do të mund 

të kandidonin, do të viheshin qysh në fillim 

në një pozitë të pabarabartë pasi që 

intervistimi, vlerësimi dhe rekomandimi 

për kryetarin e gjykatës do të bëhej nga një 

komisionin, me anëtarët e të cilit, z.Berisha 

ka punuar ngushtë deri para pak muajve 

gjatë kohës sa kishte qenë në KGJK, 

konkretisht, vlerësimi do të bëhej nga ish-

kolegët e z. Berisha. Madje, një pabarazi e 

tillë, eventualisht mund të ketë qenë ndër 

shkaktarët që garës për kreun e GjTh në 

Pejë të mos i futet asnjë kandidat tjetër, 

përjashtimisht z. Berisha.  

Edhe zgjedhja e z. Berisha për kryetar të 

GjTh në Pejë, ishte bërë pastaj me votat e 

ish-kolegëve të tij në KGJK.  

Fakti se vet KGJK dhe gjyqtarët, në mënyrë 

të hapur i shpërfillin ligjet, dërgon një 

mesazh jashtëzakonisht negativ tek pjesa 

tjetër e shoqërisë, e cila me të drejtë pret 

nga gjyqtarët dhe institucionet gjyqësore që 

të jenë gardianët kryesorë të drejtësisë në 

vend.  

Vendime të tillë të kundërligjshme dhe 

defavorizuese për kandidatët e tjera, sikurse 

zgjedhja e z. Berisha në krye të GjTh Pejë, 

do të ndikojnë në minimin e besimit edhe 

ashtu të ulët, që qytetarët kanë në sistemin 

e drejtësisë në Kosovë. 

Për më tepër, vendime të tilla nga ana e një 

institucioni siç është KGJK dërgojnë 

mesazhe negative edhe tek institucionet e 

tjera jashtë sistemit të drejtësisë, dhe po 

                                                 
26 Përgjigje e KGJK për IKD. 24 shkurt 2021. 

ashtu e zbehin rëndësinë e draftimit dhe 

miratimit të ligjeve të avancuara të cilat 

garantojnë integritet për institucionet 

publike.  

Lidhur me zgjedhjen e z. Berisha, në një 

përgjigje nga KGJK për IKD theksohet 

shkurtë se “Nuk mund të themi se 

përzgjedhja e z. Armend Berisha ka qenë në 

kundërshtim me dispozitën e lartcekur”. 

duke ju referuar kështu dispozitës 18.2 të 

ligjit të lartcekur.26   

 

 

 

 

 

 

 

Rekomandime: 

1. KGJK të mos lejoj kandidaturat që 

bien ndesh me Ligjin për Parandalimin 

e Konfliktit të Interesit në Ushtrimin e 

Funksionit Publik dhe ligjeve tjera.  

2. Anëtarët e KGJK-së të përmbahen 

nga kandidimi për pozitat të cilat 

ekziston ndalesa sipas ligjit të 

lartcekur.  
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8. Mos shpallja e konkurseve për 

kryetarë të tri (3) gjykatave 

themelore  

Në bazë të rregullave që vet KGJK ka 

miratuar, KGJK obligohet që të shpallë 

konkurset për kryetarë të gjykatave 45 para 

skadimit të mandatit të rregullt, dhe më së 

largu 30 ditë pasi pozita e kryetarit të 

gjykatës mbetet e lirë.27  

Në këtë drejtim, KGJK ka qenë e  obliguar 

që deri më së largu deri më 19 maj 2020 të 

shpallë konkurs për kryetar të GjTh në 

Prizren. Po ashtu, më së largu deri më datë 

16 nëntor 2020, KGJK është obliguar që të 

shpallë konkursin për kryetarë të GjTh në 

Prishtinë dhe GjTh në Ferizaj.28  

IKD kishte dërguar kërkesa për informata 

në KGJK, më 30 nëntor dhe 14 dhjetor 

2020, ku kishte kërkuar të dijë arsyet se pse 

ende nuk janë shpallur konkurset për 

kryetar të gjykatave në Prishtinë, Ferizaj 

dhe Prizren, mirëpo deri në publikimin e 

këtij raporti, nuk ka pranuar përgjigje nga 

Këshilli. 

Kësisoj, të tri (3) këto gjykata, si shkak i 

mosveprimit të KGJK-së, tashmë janë duke 

u udhëhequr me ushtrues detyre të 

kryetarëve. Lidhur me mos shpalljen e 

këtyre konkurseve, kryesuesi i KGJK, z. 

Skender Çocaj në mbledhjen e Këshillit të 

mbajtur më 27 janar 2021, kishte thënë se 

arsye e vetme për mos shpalljen e 

konkurseve ka qenë situata me pandeminë 

                                                 
27 Rregullore (09/2016) për Procedurat e zgjedhjes, 

vlerësimit, pezullimit dhe shkarkimit të kryetareve 

të gjykatave dhe gjyqtarëve mbikëqyrës. Neni 3.  
28 “Emërimi i kryetarëve të gjykatave, KGJK nuk 

respekton rregullat që i ka miratuar vet”. Betimi për 

Drejtësi. 16 dhjetor 2020. (Shih linkun: 

https://betimiperdrejtesi.com/emerimi-i-kryetareve-

te-gjykatave-kgjk-nuk-respekton-rregullat-qe-i-ka-

miratuar-vet/) Qasur për herën e fundit më 22 shkurt 

2021).  

Covid-19. Por, me këtë arsyetim nuk ishte 

pajtuar gjyqtari Avni Mehmeti i cili kishte 

thënë se arsyeja për mos shpalljen e 

konkurseve nuk ka qenë pandemia, pasi 

sipas tij, gjatë kësaj periudhe, KGJK kishte 

zgjedhur dy (2) kryetar të gjykatave, nëntë 

(9) gjyqtarë ishin avancuar në 

departamentet speciale dhe tre (3) tjerë për 

në Gjykatën e Apelit. Sipas Mehmetit, 

arsyet për mos shpalljen e konkurs kane 

qenë personale, por të njëjtat kishte thënë se 

nuk do t’i bën publike.29 

Gjatë vitit 2020, KGJK kishte zgjedhur 

kryetarët e gjykatave themelore në Pejë dhe 

Gjakovë.  

IKD vlerëson se mos plotësimi me kohë i 

pozitave kryesore brenda sistemit gjyqësor, 

siç është zgjedhja e kryetarëve të gjykatave, 

minon seriozisht funksionimin dhe 

administrimin normal të drejtësisë. Në këtë 

drejtim, mungesa e një kryetari të zgjedhur 

sfidon punën në secilën gjykatë, dhe 

rrjedhimisht ndikon në uljen e efikasitetit. 

Po ashtu, shtyrje të tilla të paarsyeshme e 

minojnë edhe besimin e gjyqtarëve dhe 

publikut në meritokracinë e këtyre 

proceseve.  

Për këtë arsye, IKD thekson 

domosdoshmërinë që KGJK të kujdeset që 

këto pozita në asnjë rast të mos mbeten 

vakante, por se të plotësohen brenda 

afateve ligjore.  

29 “KGJK shpall konkurset për kryetar të gjykatave 

në Prishtinë, Prizren dhe Ferizaj dhe për anëtar të 

KGJK-së nga gjyqësori”. Betimi për Drejtësi. 27 

janar 2021 (Shih linkun: 

https://betimiperdrejtesi.com/kgjk-shpall-

konkurset-per-kryetar-te-gjykatave-ne-prishtine-

prizren-dhe-ferizaj-dhe-per-anetar-te-kgjk-se-nga-

gjyqesori/) Qasur për herën e fundit më 22 shkurt 

2021.  

https://betimiperdrejtesi.com/emerimi-i-kryetareve-te-gjykatave-kgjk-nuk-respekton-rregullat-qe-i-ka-miratuar-vet/
https://betimiperdrejtesi.com/emerimi-i-kryetareve-te-gjykatave-kgjk-nuk-respekton-rregullat-qe-i-ka-miratuar-vet/
https://betimiperdrejtesi.com/emerimi-i-kryetareve-te-gjykatave-kgjk-nuk-respekton-rregullat-qe-i-ka-miratuar-vet/
https://betimiperdrejtesi.com/kgjk-shpall-konkurset-per-kryetar-te-gjykatave-ne-prishtine-prizren-dhe-ferizaj-dhe-per-anetar-te-kgjk-se-nga-gjyqesori/
https://betimiperdrejtesi.com/kgjk-shpall-konkurset-per-kryetar-te-gjykatave-ne-prishtine-prizren-dhe-ferizaj-dhe-per-anetar-te-kgjk-se-nga-gjyqesori/
https://betimiperdrejtesi.com/kgjk-shpall-konkurset-per-kryetar-te-gjykatave-ne-prishtine-prizren-dhe-ferizaj-dhe-per-anetar-te-kgjk-se-nga-gjyqesori/
https://betimiperdrejtesi.com/kgjk-shpall-konkurset-per-kryetar-te-gjykatave-ne-prishtine-prizren-dhe-ferizaj-dhe-per-anetar-te-kgjk-se-nga-gjyqesori/
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9.  Mos fillimi me kohë i procedurave 

për zgjedhjen e anëtarëve të 

Këshillit nga radhët e gjyqësorit  

Sipas rregullave të miratuar nga vet KGJK, 

ky institucion obligohet që të filloj 

procedurën për zgjedhjen e anëtareve të 

Këshillit nga gjyqësori tre (3) muaj para 

skadimit të mandatit të rregullt të anëtarit 

ose tre (3) muaj para pensionimit te 

anëtari.30 

Mirëpo, këto afate që vet i ka përcaktuar me 

rregullore, KGJK nuk i ka respektuar gjatë 

vitit 2020. Gjyqtarja nga radhët e Gjykatës 

së Apelit, Makifete Saliuka, kishte 

përfunduar mandatin e saj të rregullt pesë 

(5) vjeçar në KGJK në gusht të vitit 2020. 

Kurse, mandati i dy gjyqtarëve nga Gjykata 

Supreme, Muhamet Rexha dhe Manushe 

Karaqi ka përfunduar më 3 mars 2021.  

Rrjedhimisht, KGJK është dashur që t’i 

filloj procedurat për zgjedhjen e anëtarit të 

Këshillit nga radhët e gjyqësorit, 

konkretisht, nga Gjykata e Apelit, në fillim 

të muajit maj 2020, kurse për zgjedhjen e 

anëtarëve nga radhët e Gjykatës Supreme, 

në fillim të muajit dhjetor 2020.  

Mirëpo, deri më 31 dhjetor 2020, KGJK 

nuk kishte nisur asnjë procedurë për 

zgjedhjen e tre anëtarëve nga radhët e 

gjyqësorit. 

Duke vepruar në këtë mënyrë, KGJK ka 

rrezikuar edhe funksionimin e saj normal. 

Kjo pasi pas skadimit të mandatit të 

gjyqtares Saliuka, KGJK ka mbetur me 11 

anëtar dhe me skadimin e mandatit edhe të 

gjyqtarëve Rexha dhe Karaqi, numri i 

anëtarëve do të KGJK-së do të reduktohet 

                                                 
30 Rregullore (Nr. 09/2019) për procedurën dhe 

kriteret e zgjedhjes se anëtareve të Këshillit 

Gjyqësor të Kosovës nga gjyqësori. Neni 6.2.  

në nëntë (9) apo minimalisht sa kërkohen 

për të bërë kuorumin. Kësisoj, do mjaftonte 

mungesa e cilido anëtar tjetër që puna në 

KGJK të bllokohej. 

IKD e sheh me shqetësim shtyrjen pa arsye 

të proceseve për të cilat afatet janë të 

caktuar strikt. Për më tepër, këto afate janë 

caktuar me akte nënligjore nga vet Këshilli 

i cili tashmë nuk po respekton të njëjtat 

afate. Kjo mos përfillje e këtyre akteve nga 

KGJK, dërgon një mesazh negativ edhe te 

gjyqtarët, për shkeljet e të cilëve KGJK 

duhet ti mbajë përgjegjës. Përveç se tek 

gjyqtarët, me këto veprime, KGJK dërgon 

mesazh negativ edhe tek publiku në 

përgjithësi i cili pret që nga Këshilli që të 

jetë shembull në respektimin e ligjit.  

Mungesa e administrimit të drejtë dhe në 

kohë të këtyre proceseve rrezikon 

funksionimin normal të vet sistemit 

gjyqësor. Në fakt, mos funksionimi normal 

i institucionit kushtetues për të menaxhuar 

me gjyqësorin, përkatësisht KGJK-së, ia 

humb kuptimin këtij institucioni dhe 

rrezikon që në gjithë gjyqësorin të shfaqen 

dëme vështirë të riparueshme.  

Rekomandime: 

1. KGJK të shpall konkurset për 

kryetarë të gjykatave sipas afateve 

ligjore.  

2. KGJK të filloj me procedurat për 

zgjedhjen e anëtarëve nga radhët e 

gjyqësorit brenda afateve ligjore dhe të 

mos rrezikoj funksionimin e Këshillit. 

3. KGJK të kujdeset që asnjë pozitë 

drejtuese brenda gjyqësorit të mos 

mbetet me ushtrues detyre.  
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10.  Mos përmbushja e planit të punës 

për vitin 2020 

Kur kishte kaluar më shumë se gjysma e 

vitit, konkretisht më 23 qershor 2020, 

KGJK kishte miratuar edhe planin e punës 

për vitin 2020.  

Shumë nga qëllimet e përcaktuara me këtë 

plan të punës, KGJK ka dështuar t’i 

përmbushë gjatë vitit 2020.  

KGJK kishte planifikuar që gjatë vitit 2020 

miratojë një rregullore për trajtimin e 

kërkesave për qasje në dokumente publike 

dhe klasifikim të dokumenteve. Përkundër 

se koha e draftimit të tij, sipas planit të 

punës ishte planifikuar të jenë muajit 

qershor - korrik 2020, kjo rregullore nuk 

është përfunduar, nuk është vënë në 

konsultim publik dhe rrjedhimisht as nuk 

është miratuar në Këshill deri më 31 dhjetor 

2020. 

Gjithashtu, Këshilli kishte planifikuar që 

gjatë muajve mars-korrik të draftojë edhe 

një rregullore për normën e gjyqtarëve 

individual, por as kjo rregullore, deri më 31 

dhjetor 2020 nuk është miratuar në KGJK. 

KGJK po ashtu kishte planifikuar që gjatë 

muajit tetor 2020, të finalizojë edhe draft 

Rregulloren për Arkiva Gjyqësore, por e 

njëjta nuk është miratuar deri në fund të 

vitit 2020.  

Gjatë muajve mars-prill 2020, KGJK kishte 

planifikuar të bëj edhe një vlerësim të 

nevojave për trajnimin e gjyqtarëve porot 

dhe stafit administrativ për të rritur 

profesionalizmin dhe kompetencat e tyre, i 

cili vlerësim ishte planifikuar të 

prezantohej para Këshillit, por një gjë e tillë  

nuk ka ndodhur.  

KGJK kishte dështuar edhe të përditësoj në 

vazhdimësi edhe Pasqyrën e Performancës 

së Gjyqësorit. Në janar të vitit 2021, të 

dhënat e fundit që pasqyrohen në Pasqyrën 

e Perfomancës së Gjyqësorit janë ato të vitit 

2019.  

Gjatë muajve maj-qershor 2020, KGJK 

kishte planifikuar të draftojë edhe një 

udhëzues për procesin e hartimit dhe 

konsultimit publik të akteve normative të 

Këshillit, por as kjo nuk kishte ndodhur dhe 

rrjedhimisht, gjatë vitit 2020, Këshilli nuk 

kishte nxjerrë një udhëzues të tillë.  

Këshilli gjithashtu kishte dështuar të 

përmbush edhe plane tjera që ia kishin vënë 

vetes si detyrë gjatë vitit 2020, sikurse 

draftimi i Rregullores për Organizimin dhe 

Funksionimin e SKGjK-së, 

Plotësim/Ndryshimi i Rregullores për 

Procedurën e Përzgjedhjes dhe emërimit të 

Drejtorit të Sekretariatit të Këshillit 

Gjyqësor të Kosovës dhe Drejtorit të 

Njësisë së Inspektimit Gjyqësor, draftimin 

e udhëzimit për ekspert gjyqësor dhe 

pagesa e ekspertizave gjyqësore, plotësim-

ndryshimi i udhëzimit për udhëtime zyrtare 

jashtë vendit, plotësim-ndryshimi i 

udhëzimit për para të imëta (Petty Cash) 

dhe plotësim-ndryshimi i Udhëzimit për 

reprezentacion dhe dreka zyrtare. Asnjë nga 

këto rregullore dhe udhëzime nuk janë 

miratuar në KGJK gjatë vitit 2020.  

Ndryshe, për zbatimin e planit vjetor të vitit 

2020, KGJK e ka ruajtur të drejtën për 

rishikim të planit, shkaku i ndikimit të 

pandemisë së Covid-19. Këtë rishikim, 

KGJK nuk e ka bërë asnjëherë gjatë vitit 

2020.  

KGJK kishte punuar me kapacitete të 

reduktuara për rreth dy muaj e gjysmë kurse 

pjesën tjetër të vitit, funksionimi i Këshillit 

dhe sistemit gjyqësor në përgjithësi ka qenë 

me kapacitete të plota. Gjatë vitit 2020, 
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asnjë mbledhje e Këshillit nuk kishte 

dështuar të mbahet si shkak i pandemisë.   

Ndër plane tjera të cilat KGJK i kishte 

realizuar gjatë kësaj periudhe hyjnë 

monitorimi i përdorimit të SMIL nga 

gjykatat, plotësim/ndryshimi i Rregullores 

për Vlerësimin e Performancës së 

gjyqtarëve,  plotësim/ndryshimi i 

Rregullores për Zgjedhjen e Kryetarëve të 

Gjykatave, draftimi i Rregullores për 

strukturën organizative dhe funksionimin e 

Njësisë për Inspektim Gjyqësor, draftimi i 

Rregullores për Organizimin dhe 

Veprimtarinë e Gjykatave, dhe draftimi i 

Rregullores për Organizimin dhe 

Veprimtarinë e Këshillit Gjyqësor të 

Kosovës.  

Me këtë rast, IKD i rikujton KGJK-së që 

plani vjetor i punës ka një rëndësi jetike për 

ngritjen e cilësisë së punës dhe në 

përgjithësi për ngritjen e cilësisë në 

administrimin e drejtësisë. Plani vjetor i 

punës nuk është vetëm një dokument 

formal i cili vetëm duhet të miratohet, por 

është një dokument strategjik për të ngritur 

cilësinë e punës brenda një viti kalendarik.  

Për këtë arsye, KGJK duhet t’i përmbahet 

objektivave të përcaktuara në planin vjetor 

të punës, dhe të përcjellë vazhdimisht 

zbatimin e planit vjetor të punës.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekomandime: 

1. KGJK të miratojë aktet nënligjore 

që i planifikon në kuadër të planit 

vjetor të punës. 

2. KGJK të përditësoj vazhdimisht 

Pasqyrën e Performancës së 

Gjyqësorit.  

 



 

3
2

 

11. Monitorimi i takimeve të Këshillit 

Gjyqësor të Kosovës 

Në mbledhjen e 229-të, të mbajtur më 27 

janar 2020, KGJK kishte miratuar orarin e 

takimeve për vitin 2020. Sipas këtij 

vendimi, takimet e KGJK-së do të mbahen 

dy herë në muaj, kryesisht të mërkurën e 

parë dhe të tretë të çdo muaji, me fillim nga 

ora 10:00. Ky orar nuk është zbatuar në 

shumicën e rasteve, si dhe asnjëherë nuk 

është njoftuar nëse ka pasur ndonjë kërkesë 

të arsyetuar nga kryesuesi apo anëtarët e 

KGJK-së për ndërrimin e kohës dhe datës 

së mbajtjes së takimit. Nga 24 takime të 

planifikuar të mbahen gjatë vitit 2020, 

KGJK kishte mbajtur shtatë (7) takime më 

pak, apo në total, 17 takime.  

Po ashtu, për të diskutuar masat e gjyqësorit 

lidhur me pandeminë Covid-19, KGJK 

kishte mbajtur edhe një mbledhje të 

jashtëzakonshme më 12 mars 2020 ndërsa 

për të marr vendim për pezullim nga detyra 

të gjyqtarit Lekë Prenaj, ndaj të cilit është 

ngritur një aktakuzë për korrupsion, KGJK 

kishte mbajtur edhe një takim të 

jashtëzakonshëm më 31 tetor 2020. 

                                                 
31 “KGJK cakton datat për zgjedhjen e anëtareve të 

saj nga radhët e gjyqësorit”. Betimi për Drejtësi. 27 

janar 2021 (Shih linkun: 

https://betimiperdrejtesi.com/kgjk-cakton-datat-

per-zgjedhjen-e-anetareve-te-saj-nga-radhet-e-

gjyqesorit/) Qasur për herën e fundit më 21 shkurt 

2021.   
32 “KGJK voton draft-planin strategjik për 

gjyqësorin 2020-2022, gjyqtari Mehmeti thotë se ky 

plan nuk i shërben zhvillimit të gjyqësorit”. Betimi 

për Drejtësi. 21 shkurt 2020 (Shih linkun: 

https://betimiperdrejtesi.com/kgjk-voton-draft-

planin-strategjik-per-gjyqesorin-2020-2022-

gjyqtari-mehmeti-thote-se-ky-plan-nuk-i-sherben-

zhvillimit-te-gjyqesorit/) Qasur për herën e fundit 

më 22 shkurt 2021.  
33 “KGJK diskuton mundësinë e mbajtjes së 

seancave për rastet që rrezikojnë të vjetërsohen”. 

Betimi për Drejtësi. 10 prill 2020 (Shih linkun: 

https://betimiperdrejtesi.com/kgjk-diskuton-

mundesine-e-mbajtjes-se-seancave-per-rastet-qe-

IKD gjatë vitit 2020 ka monitoruar të gjitha 

takimet publike të KGJK-së për të cilat 

edhe ka raportuar në kohë reale:  

KGJK takimin e parë gjatë vitit 2020 e ka 

mbajtur me 27 janar 2020, apo takimin e 

229-të.31  

KGJK takimin e dytë gjatë vitit 2020 e 

kishte mbajtur më 21 shkurt 2020, apo 

takimin e 230-të.32 

KGJK takimin e tretë gjatë vitit 2020 e 

kishte mbajtur më 10 prill 2020, apo 

takimin e 231-të.33  

KGJK takimin e katërt gjatë vitit 2020 e 

kishte mbajtur më 30 prill 2020, apo 

takimin e 232-të.34 

KGJK takimin e pestë gjatë vitit 2020 e 

kishte mbajtur më 29 maj 2020, apo takimin 

e 233-të.35 

KGJK takimin e gjashtë gjatë vitit 2020 e 

kishte mbajtur më 23 qershor 2020, apo 

takimin e 234-të.36 

rrezikojne-te-vjetersohen/) Qasur për herën e fundit 

më 22 shkurt 2021.  
34 “Anëtari i KGJK-së: “Ne vazhdimisht vajtojmë në 

media se s’kemi buxhet të mjaftueshëm, por se këto 

ankesa nuk po i paraqesim pikërisht në këtë raport 

vjetor”. Betimi për Drejtësi. 30 prill 2020 (Shih 

linkun: https://betimiperdrejtesi.com/anetari-i-kgjk-

se-ne-vazhdimisht-vajtojme-ne-media-se-skemi-

buxhet-te-mjaftueshem-por-se-keto-ankesa-nuk-po-

i-paraqesim-pikerisht-ne-kete-raport-vjetor/) Qasur 

për herën e fundit më 22 shkurt 2021.  
35 “Gjyqësori fillon punën nga 1 qershori pa 

prezencë të publikut”. Betimi për Drejtësi. 29 maj 

2020 (Shih linkun: 

https://betimiperdrejtesi.com/gjyqesori-fillon-

punen-nga-1-qershori-pa-prezence-te-publikut/) 

Qasur për herën  e fundit më 22 shkurt 2021.   
36 “KGJK i jep kompetencë kryetarëve të gjykatave 

t’i avancojnë gjyqtarët pa konkurs”. Betimi për 

Drejtësi. 23 qershor 2020 (Shih linkun: 

https://betimiperdrejtesi.com/kgjk-i-jep-

https://betimiperdrejtesi.com/kgjk-cakton-datat-per-zgjedhjen-e-anetareve-te-saj-nga-radhet-e-gjyqesorit/
https://betimiperdrejtesi.com/kgjk-cakton-datat-per-zgjedhjen-e-anetareve-te-saj-nga-radhet-e-gjyqesorit/
https://betimiperdrejtesi.com/kgjk-cakton-datat-per-zgjedhjen-e-anetareve-te-saj-nga-radhet-e-gjyqesorit/
https://betimiperdrejtesi.com/kgjk-voton-draft-planin-strategjik-per-gjyqesorin-2020-2022-gjyqtari-mehmeti-thote-se-ky-plan-nuk-i-sherben-zhvillimit-te-gjyqesorit/
https://betimiperdrejtesi.com/kgjk-voton-draft-planin-strategjik-per-gjyqesorin-2020-2022-gjyqtari-mehmeti-thote-se-ky-plan-nuk-i-sherben-zhvillimit-te-gjyqesorit/
https://betimiperdrejtesi.com/kgjk-voton-draft-planin-strategjik-per-gjyqesorin-2020-2022-gjyqtari-mehmeti-thote-se-ky-plan-nuk-i-sherben-zhvillimit-te-gjyqesorit/
https://betimiperdrejtesi.com/kgjk-voton-draft-planin-strategjik-per-gjyqesorin-2020-2022-gjyqtari-mehmeti-thote-se-ky-plan-nuk-i-sherben-zhvillimit-te-gjyqesorit/
https://betimiperdrejtesi.com/kgjk-diskuton-mundesine-e-mbajtjes-se-seancave-per-rastet-qe-rrezikojne-te-vjetersohen/
https://betimiperdrejtesi.com/kgjk-diskuton-mundesine-e-mbajtjes-se-seancave-per-rastet-qe-rrezikojne-te-vjetersohen/
https://betimiperdrejtesi.com/kgjk-diskuton-mundesine-e-mbajtjes-se-seancave-per-rastet-qe-rrezikojne-te-vjetersohen/
https://betimiperdrejtesi.com/anetari-i-kgjk-se-ne-vazhdimisht-vajtojme-ne-media-se-skemi-buxhet-te-mjaftueshem-por-se-keto-ankesa-nuk-po-i-paraqesim-pikerisht-ne-kete-raport-vjetor/
https://betimiperdrejtesi.com/anetari-i-kgjk-se-ne-vazhdimisht-vajtojme-ne-media-se-skemi-buxhet-te-mjaftueshem-por-se-keto-ankesa-nuk-po-i-paraqesim-pikerisht-ne-kete-raport-vjetor/
https://betimiperdrejtesi.com/anetari-i-kgjk-se-ne-vazhdimisht-vajtojme-ne-media-se-skemi-buxhet-te-mjaftueshem-por-se-keto-ankesa-nuk-po-i-paraqesim-pikerisht-ne-kete-raport-vjetor/
https://betimiperdrejtesi.com/anetari-i-kgjk-se-ne-vazhdimisht-vajtojme-ne-media-se-skemi-buxhet-te-mjaftueshem-por-se-keto-ankesa-nuk-po-i-paraqesim-pikerisht-ne-kete-raport-vjetor/
https://betimiperdrejtesi.com/gjyqesori-fillon-punen-nga-1-qershori-pa-prezence-te-publikut/
https://betimiperdrejtesi.com/gjyqesori-fillon-punen-nga-1-qershori-pa-prezence-te-publikut/
https://betimiperdrejtesi.com/kgjk-i-jep-kompetence-kryetareve-te-gjykatave-ti-avancojne-gjyqtaret-pa-konkurs/
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KGJK takimin e shtatë gjatë vitit 2020 e 

kishte mbajtur më 3 korrik 2020, apo 

takimin e 235.37  

KGJK takimin e tetë gjatë vitit 2020 e 

kishte mbajtur më 6 gusht 2020, apo 

takimin e 236-të.38 

KGJK takimin e nëntë gjatë vitit 2020 e 

kishte mbajtur më 3 shtator 2020, apo 

takimin e 237-të.39   

KGJK takimin e dhjetë gjatë vitit 2020 e 

kishte mbajtur më 22 shtator 2020, apo 

takimin e 238-të.40  

KGJK takimin e njëmbëdhjetë gjatë vitit 

2020 e kishte mbajtur më 29 shtator 2020, 

apo takimin e 239-të.41 

                                                 
kompetence-kryetareve-te-gjykatave-ti-avancojne-

gjyqtaret-pa-konkurs/) Qasur për herën e fundit më 

22 shkurt 2021.  
37 “Armend Berisha zgjedhet kryetar i Gjykatës në 

Pejë, Nikollë Komani i asaj në Gjakovë”. Betimi për 

Drejtësi. 3 korrik 2020 (Shih linkun: 

https://betimiperdrejtesi.com/armend-berisha-

zgjedhet-kryetar-i-gjykates-ne-peje-nikolle-

komani-i-asaj-ne-gjakove/)  
38 “Miratohet rregullorja mbi organizmin dhe 

veprimtarinë e KGJK-së dhe Njësisë së Inspektimit 

Gjyqësor”. Betimi për Drejtësi. 6 gusht 2020 (Shih 

linkun: https://betimiperdrejtesi.com/miratohet-

rregullorja-mbi-organizmin-dhe-veprimtarine-e-

kgjk-se-dhe-njesise-se-inspektimit-gjyqesor/) Qasur 

për herën e fundit më 22 shkurt 2021.  
39 Shënim. KGJK nuk kishte njoftuar publikun 

lidhur me këtë takim, ndërsa as pas përfundimit të të 

njëjtës, KGJK nuk kishte lëshuar komunikatë siç 

bën zakonisht pas mbledhjeve. Siç thuhet në 

vendimin e KGJK-së për autorizimin e lartcekur, kjo 

mbledhje ishte mbajtur përmes komunikimeve 

elektronike.  

40 Shënim: Ngjashëm sikurse mbledhja e 237-të, 

edhe kjo mbledhje ishte mbajtur përmes 

komunikimeve elektronike dhe për të njëjtën nuk 

kishte pasur njoftim nga KGJK për publikun, as para 

mbajtjes e as pas mbajtjes së saj.  

41 “Gjyqtarja Nesrin Lushta përsëri zgjedhet 

kryetare e Komisionit për Kompensimin e Viktimave 

të Krimit”. Betimi për Drejtësi. 29 shtator 2020 

KGJK takimin e dymbëdhjetë gjatë vitit 

2020 e kishte mbajtur më 26 tetor 2020, apo 

takimin e 240-të.42 

KGJK takimin e trembëdhjetë gjatë vitit 

2020 e kishte mbajtur më 5 nëntor 2020, 

apo takimin e 241-të.43   

KGJK takimin e katërmbëdhjetë gjatë vitit 

2020 e kishte mbajtur më 18 nëntor 2020, 

apo takimin e 242-të.44 

KGJK takimin e pesëmbëdhjetë gjatë vitit 

2020 e kishte mbajtur më 7 dhjetor 2020, 

apo takimin e 243-të.45  

KGJK takimin e gjashtëmbëdhjetë gjatë 

vitit 2020 e kishte mbajtur më 21 dhjetor 

2020, apo takimin e 244-të.46 

(Shih linkun: 

https://betimiperdrejtesi.com/gjyqtarja-nesrin-

lushta-perseri-zgjedhet-kryetare-e-komisionit-per-

kompensimin-e-viktimave-te-krimit/) Qasur për 

herën e fundit më 22 shkurt 2021.  
42 “KGJK emëron gjyqtarin Rasim Rasimi kryesues 

të Panelit për Lirim me Kusht”. Betimi për Drejtësi. 

26 tetor 2020 (Shih linkun: 

https://betimiperdrejtesi.com/kgjk-emeron-

gjyqtarin-rasim-rasimi-kryesues-te-panelit-per-

lirim-me-kusht/) Qasur për herën e fundit 22 shkurt 

2021.  
43 Shënim: Kjo mbledhje ishte mbajtur përmes 

komunikimeve elektornike dhe për të njëtën nuk 

kishte pasr njoftim nga KGJK. 
44 “KGJK diskuton rreth ndikimit të pandemisë në 

gjyqësor, një nga anëtarët e përcjell mbledhjen nga 

Klinika Infektive”. Betimi për Drejtësi. 18 nëntor 

2020 (Shih linkun: 

https://betimiperdrejtesi.com/kgjk-diskuton-rreth-

ndikimit-te-pandemise-ne-gjyqesor-nje-nga-

anetaret-e-percjell-mbledhjen-nga-klinika-

infektive/) Qasur për herën e fundit më 22 shkurt 

2021.   
45 Shënim: Ngjashëm sikurse mbledhjet e 237-të 

dhe 238-të, edhe kjo mbledhje ishte mbajtur përmes 

komunikimeve elektronike dhe për të njëjtën nuk 

kishte pasur njoftim nga KGJK për publikun, as para 

mbajtjes e as pas mbajtjes së saj. 
46 “Ngritën dyshime lidhur me transparencën e 

avancimeve të gjyqtarëve në Departamentet 

Speciale dhe në Apel”. Betimi për Drejtësi. 21 

dhjetor 2020 (Shih linkun: 

https://betimiperdrejtesi.com/kgjk-i-jep-kompetence-kryetareve-te-gjykatave-ti-avancojne-gjyqtaret-pa-konkurs/
https://betimiperdrejtesi.com/kgjk-i-jep-kompetence-kryetareve-te-gjykatave-ti-avancojne-gjyqtaret-pa-konkurs/
https://betimiperdrejtesi.com/armend-berisha-zgjedhet-kryetar-i-gjykates-ne-peje-nikolle-komani-i-asaj-ne-gjakove/
https://betimiperdrejtesi.com/armend-berisha-zgjedhet-kryetar-i-gjykates-ne-peje-nikolle-komani-i-asaj-ne-gjakove/
https://betimiperdrejtesi.com/armend-berisha-zgjedhet-kryetar-i-gjykates-ne-peje-nikolle-komani-i-asaj-ne-gjakove/
https://betimiperdrejtesi.com/miratohet-rregullorja-mbi-organizmin-dhe-veprimtarine-e-kgjk-se-dhe-njesise-se-inspektimit-gjyqesor/
https://betimiperdrejtesi.com/miratohet-rregullorja-mbi-organizmin-dhe-veprimtarine-e-kgjk-se-dhe-njesise-se-inspektimit-gjyqesor/
https://betimiperdrejtesi.com/miratohet-rregullorja-mbi-organizmin-dhe-veprimtarine-e-kgjk-se-dhe-njesise-se-inspektimit-gjyqesor/
https://betimiperdrejtesi.com/gjyqtarja-nesrin-lushta-perseri-zgjedhet-kryetare-e-komisionit-per-kompensimin-e-viktimave-te-krimit/
https://betimiperdrejtesi.com/gjyqtarja-nesrin-lushta-perseri-zgjedhet-kryetare-e-komisionit-per-kompensimin-e-viktimave-te-krimit/
https://betimiperdrejtesi.com/gjyqtarja-nesrin-lushta-perseri-zgjedhet-kryetare-e-komisionit-per-kompensimin-e-viktimave-te-krimit/
https://betimiperdrejtesi.com/kgjk-emeron-gjyqtarin-rasim-rasimi-kryesues-te-panelit-per-lirim-me-kusht/
https://betimiperdrejtesi.com/kgjk-emeron-gjyqtarin-rasim-rasimi-kryesues-te-panelit-per-lirim-me-kusht/
https://betimiperdrejtesi.com/kgjk-emeron-gjyqtarin-rasim-rasimi-kryesues-te-panelit-per-lirim-me-kusht/
https://betimiperdrejtesi.com/kgjk-diskuton-rreth-ndikimit-te-pandemise-ne-gjyqesor-nje-nga-anetaret-e-percjell-mbledhjen-nga-klinika-infektive/
https://betimiperdrejtesi.com/kgjk-diskuton-rreth-ndikimit-te-pandemise-ne-gjyqesor-nje-nga-anetaret-e-percjell-mbledhjen-nga-klinika-infektive/
https://betimiperdrejtesi.com/kgjk-diskuton-rreth-ndikimit-te-pandemise-ne-gjyqesor-nje-nga-anetaret-e-percjell-mbledhjen-nga-klinika-infektive/
https://betimiperdrejtesi.com/kgjk-diskuton-rreth-ndikimit-te-pandemise-ne-gjyqesor-nje-nga-anetaret-e-percjell-mbledhjen-nga-klinika-infektive/
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KGJK takimin e shtatëmbëdhjetë gjatë vitit 

2020 e kishte mbajtur më 23 dhjetor 2020, 

apo takimin e 245-të.47  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
https://betimiperdrejtesi.com/ngriten-dyshime-

lidhur-me-transparencen-e-avancimeve-te-

gjyqtareve-ne-departamentet-speciale-dhe-ne-apel/) 

Qasur për herën e fundit më 22 shkurt 2021.  
47 Shënim: Ky takim ishte mbajtur përmes 

komunikimeve elektronike, përkatësisht, përmes e-

mail-ve, mirëpo, për këtë takim nuk ka pasur njoftim 

para mbajtjes së tij e as komunikatës pas mbajtjes së 

takimit. Për këtë arsye, publiku është privuar nga 

informata lidhur me atë se çka ishte diskutuar apo 

miratuar gjatë këtij takimi.  

 

https://betimiperdrejtesi.com/ngriten-dyshime-lidhur-me-transparencen-e-avancimeve-te-gjyqtareve-ne-departamentet-speciale-dhe-ne-apel/
https://betimiperdrejtesi.com/ngriten-dyshime-lidhur-me-transparencen-e-avancimeve-te-gjyqtareve-ne-departamentet-speciale-dhe-ne-apel/
https://betimiperdrejtesi.com/ngriten-dyshime-lidhur-me-transparencen-e-avancimeve-te-gjyqtareve-ne-departamentet-speciale-dhe-ne-apel/
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12.  Miratimi i legjislacionit sekondar 

nga Këshilli Prokurorial i Kosovës  

KPK gjatë vitit 2020, ka miratuar shtatë (7) 

rregullore dhe dy (2) udhëzime 

administrative. Përkatësisht, gjatë vitit 

2020, KPK ka miratuar këto rregullore: 

1. Rregullore nr. 01/2020 për 

Trajnime dhe Zhvillimin e 

Profesional në Sistemin 

Prokurorial; 

2. Rregullore nr. 02/2020 për 

Organizmin dhe Veprimtarinë e 

Këshillit Prokurorial të Kosovës; 

3. Rregullore nr. 03/2020 për 

Administrimin e Lëndëve përmes 

Sistemit Elektronik në Zyrën për 

Mbrojtje dhe Ndihmë Viktimave; 

4. Rregullore nr. 04/2020 për 

Protokollimin, administrimin dhe 

arkivimin e dokumenteve në 

Këshillin Prokurorial të Kosovës; 

5. Rregullore nr. 05/2020 për 

Vlerësimin e përformancës së 

prokurorëve; 

6. Rregullore nr. 06/2020 për 

zgjedhjen e anëtarëve prokurorë të 

Këshillit Prokurorial të Kosovës; 

7. Rregullore nr. 07/2020 për 

angazhimin dhe përcaktimin e 

tarifave për kompensimin e 

përkthyesve dhe interpretove që 

angazhohen në sistemin 

prokurorial. 

Po ashtu, KPK gjatë vitit 2020 ka miratuar 

edhe këto dy (2) udhëzime administrative:  

1. Udhëzim administrativ nr.01/2020 për 

Sigurimin, Ruajtjen, Qasjen dhe Rendin 

                                                 
48 Shala, G. “Progresi dhe regresi i Këshillave”. 

IKD. Prishtinë. Nëntor 2019. (Shih linkun; 

https://kli-ks.org/wp-content/uploads/2019/11/IKD-

në Objektet e Sistemit Prokurorial të 

Republikës së Kosovës; 

 

2. Udhëzim administrativ nr.02/2020, për 

Menaxhimin e Shpenzimit të Parasë 

Publike në Sistemin Prokurorial të 

Kosovës  

Gjatë vitit  2020, KPK po ashtu ka miratuar 

edhe “Procedurat standarde të veprimit për 

zhvillim të hetimit dhe ndjekje penale të 

trafikimit të njerëzve: Koordinatorët e 

caktuar për trajtimin e rasteve të trafikimit 

të qenieve njerëzore”.  

Deri në hyrjen në fuqi të ligjit të ri për KPK, 

përkatësisht deri më 18 prill 2019, KPK nuk 

kishte arritur që të miratojë legjislacionin 

sekondar i cili kishte qenë obligim që nga 

legjislacioni i vjetër, tanimë i shfuqizuar.48  

Mirëpo edhe pse sipas ligjit të ri të KPK-së, 

afati i fundit për miratimin e akteve 

nënligjore ka qenë 18 tetori i vitit 2019, 

KPK edhe gjatë vitit 2020, ka vazhduar me 

praktikën e njëjtë duke dështuar që të 

miratojë legjislacionin sekondar brenda 

afateve të përcaktuara me ligj. Bazuar në 

Ligjin e ri për KPK-në, ky institucion ka 

qenë i obliguar për të miratuar një numër të 

caktuar të rregulloreve, e të cilat nuk i ka 

miratuar gjatë kësaj periudhe kohore:  

1. Rregullore për Detyrat dhe 

Përgjegjësitë e Komisioneve të 

Përhershme për KPK-në;  

2. Rregullore për Procesin e Emërimit dhe 

Riemërimit të Prokurorëve nga 

Komunitetet e nën-përfaqësuara në 

mesin e Prokurorëve që Shërbejnë në 

Kosovë;  

Progresi-dhe-regresi-i-Keshillave-1-prill-30-

qershor-2019-1.pdf#page=28&zoom=100,93,96). 

(Qasur për herë të fundit më 13.01.2020).  

https://kli-ks.org/wp-content/uploads/2019/11/IKD-Progresi-dhe-regresi-i-Keshillave-1-prill-30-qershor-2019-1.pdf#page=28&zoom=100,93,96
https://kli-ks.org/wp-content/uploads/2019/11/IKD-Progresi-dhe-regresi-i-Keshillave-1-prill-30-qershor-2019-1.pdf#page=28&zoom=100,93,96
https://kli-ks.org/wp-content/uploads/2019/11/IKD-Progresi-dhe-regresi-i-Keshillave-1-prill-30-qershor-2019-1.pdf#page=28&zoom=100,93,96
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3. Rregullore për Strukturën Organizative 

dhe Funksionimin e SKPK-së.  

IKD vlerëson se mos miratimi i 

legjislacionit sekondar nga KPK brenda 

afateve të përcaktuara me ligj paraqet mos 

efikasitet, dështim të planifikimit dhe mos 

zbatimit të objektivave të përcaktuara si me 

ligj ashtu edhe me planet strategjike të 

miratuara nga vet KPK.  

Mos miratimi i legjislacionit sekondar, si 

një ndër obligimet primare të KPK-së, 

paraqet mos ushtrim të funksionit 

kushtetues dhe ligjor që ka KPK. Në këtë 

drejtim, KPK duhet ta ketë parasysh se 

mungesa e secilës rregullore, paraqet 

zbrazëti juridike, ulje të efikasitetit dhe mos 

administrimit adekuat në punën e tërë 

sistemit prokurorial. Pra, të kundërtën e asaj 

për të cilën KPK është e mandatuar me 

kushtetutë dhe me ligj.  

Përderisa KPK ka para vetës listën e 

obligimeve që sipas ligjit duhet t’i 

përmbushë, ky institucion duhet që të bëjë 

një planifikim të duhur, në mënyrë që të 

ngrit efikasitetin në kuptim të zbatimit të 

obligimeve të saja ligjore. Në të kundërtën, 

KPK do të vazhdojë të ndjekë praktikën e 

deritanishme, ku ligjet që obligojnë KPK-

në do të shfuqizohen, derisa KPK nuk do t’i 

zbatojë këto obligime asnjëherë. 

Nisur nga fakti se bazuar në ligjin e ri për 

KPK-në afati i fundit i miratimit të 

legjislacionit sekondar ka qenë data 18 tetor 

2019, KPK edhe aktet e miratuara gjatë vitit 

2020 i ka miratuar jashtë afatit ligjor.  

Sa i përket rregulloreve të miratuara gjatë 

vitit 2020, KPK më 8 tetor 2020 ka miratuar 

Rregulloren Nr.05/2020 për Vlerësimin e 

Performancës së Prokurorëve.  

Neni 11.1 i kësaj rregullore ka përcaktuar 

se “Kriteret e vlerësimit të përformancës 

nga neni 7 vlerësohen sipas indikatorëve në 

vijim: 1.7 Aftësia për te gjykuar dhe 

vendosur1.7.1 Ngrit aktakuza në lëndët e 

duhura;1.7.2 Zgjidh rastet në mënyrën e 

duhur;...1.7.4 Trajton informacionet 

konfidenciale apo të ndjeshme të mënyrë të 

duhur.1.7.5 Raporton informacionet në 

mënyrë të duhur te eprorët dhe vartësit; 

1.7.6Pjesëmarrja në aktivitete të jashtme që 

kontribuon në reputacionin e prokurorisë”.  

Indikatorët e përcaktuar në këtë rast nuk 

garantojnë një vlerësim të performancës të 

bazuar në kritere të matshme dhe objektive.  

Përcaktimi i dy matësve me shprehjen “e 

duhur”, ngërthen më vete një vlerësim 

subjektiv, të cilin e vlerëson vlerësuesi i 

performancës, por jo një kriter objektiv i 

cili ka mbështetje faktike. Kjo për arsye se 

në asnjë rast, nuk ka një definim rreth asaj 

se çfarë nënkupton “e duhur”, i cili aspekt 

do të ngriste dyshimet për subjektivizëm në 

këtë proces, veçanërisht tek prokurorët të 

cilët do të vlerësoheshin se nuk kanë ngritur 

aktakuzat në lëndët e duhura dhe nuk kanë 

zgjidhur rastet në mënyrën e duhur. 

Tutje, si indikator për këtë kriter është 

përcaktuar edhe “Trajton informacionet 

konfidenciale apo të ndjeshme të mënyrë të 

duhur”. Trajtimi i informatave 

konfidenciale është i rregulluar me ligj dhe 

me akte të tjera nënligjore, cenimi i të cilave 

dispozita, në raste të caktuara mund të 

tërheqë pas vetëm edhe përgjegjësinë 

penale, e në shumë raste përgjegjësinë 

disiplinore.  

Cenimi i konfidencialitetit, parimisht, nuk 

ka të bëjë me performancë apo me 

profesionalizëm, por ka të bëjë me sjellje 

devijonte të një akteri të caktuar. Për këtë 



 

3
8

 

arsye, i njëjti indikator, nuk duhet të jetë në 

margjinën e vlerësimit të performancës për 

një prokurorë të caktuar.  

Në anën tjetër, në këtë kriter si indikator 

është përcaktuar edhe “Pjesëmarrja në 

aktivitete të jashtme që kontribuon në 

reputacionin e prokurorisë”. Ky indikator 

në shumë raste është i pazbatueshëm ndaj 

një numri të konsiderueshëm të 

prokurorëve, të cilët përkundër vullnetit të 

tyre, nuk e kanë mundësinë e pjesëmarrjes 

në aktivitete të tilla. Por, kjo nuk është 

kështu me të gjithë prokurorët. Për këtë 

arsye, një indikator i tillë, zbatimi ose mos 

zbatimi i të cilit nuk varet ekskluzivisht nga 

prokurori i cili i nënshtrohet vlerësimit të 

performancës, i privilegjon disa prokurorë, 

përballë disa të tjerëve, çfarë si tërësi, nuk 

paraqet vlerësim real dhe objektiv të 

performancës së prokurorëve. 

Si kriter tjetër në nën paragrafin 1.9 të këtij 

neni është përcaktuar edhe “Zhvillimi 

profesional dhe shkathtësitë tjera, përfshirë 

përdorimi i teknologjisë”, ku si indikator 

për këtë kriter, është përcaktuar “përdorimi 

adekuat i rrjeteve sociale”. Sa i përket këtij 

indikatori, IKD vlerëson se i njëjti nuk 

është fare relevant në punën e prokurorit të 

shtetit, pasi nuk ndërlidhet me punën e tij.  

Sa i përket kriterit 7 (Aftësia për të gjykuar 

dhe vendosur), si kriter është përcaktuar 

raportimi i informacionit në mënyrë të 

duhur te eprorët dhe vartësit”. I njëjti 

indikator është përcaktuar edhe tek kriteri 

10 (Menaxhimi), por se është emërtuar “tek 

mbikëqyrësit dhe vartësit”.  

Dublifikimi i indikatorëve krijon një situatë 

ku i njëjti indikator vlerësohet në mënyrë të 

dyfishtë, dhe kjo krijon një situatë ku një 

prokurorë i caktuar për indikatorin e njëjtë 

favorizohet dy fish, respektivisht dëmtohet 

dy fish.  

Tutje, sa i përket kriterit të 10 (Menaxhimi), 

si indikator është përcaktuar edhe “trajtimi 

i vartësve në mënyrë të drejtë dhe jo 

diskriminues”.  

Në këtë rast, duhet të vëmë theksin tek fakti 

se diskriminimi ndalohet me Kushtetutën e 

Republikës së Kosovës dhe me të gjitha 

aktet pasuese. I njëjti është i dënueshëm dhe 

tërheq pas vetes shumë pasoja ligjore. Për 

këtë arsye, shmangia nga këto pasoja është 

përmbajtja nga diskriminimi, dhe kjo 

përmbajtje, nuk ka të bëjë me performancë 

dhe as me profesionalizëm, e në rastin 

konkret, me menaxhim.  

Në këtë drejtim, secili rast i diskriminimit 

duhet të trajtohet në kuptim të përgjegjësisë 

penale dhe disiplinore, dhe mungesa e kësaj 

përgjegjësie, nuk duhet të reflektoj në 

ngritje të performancës.  

Në këtë nen, po ashtu, në paragrafin 1.11 

është përcaktuar si kriter edhe “Mbikëqyrja 

e lëndëve”.  

Lidhur me këtë kriter, si indikatorë i 

vlerësimit të performancës përcaktohet se 

“1.11.2. Siguron që parashtresat e 

dorëzuara nga prokurorët janë në pajtim 

me ligjin dhe gjejnë mbështetje në prova; 

1.11.3 Konsultohet me prokurorët për aktet 

akuzuese përpara se ato të parashtrohen në 

gjykatë për t’u siguruar që ka prova të 

mjaftueshme dhe të pranueshme për të  

ngritur aktakuzën; 1.11.5 Konsultohet me 

prokurorët për ushtrimin e ankesave për t’u 

siguruar që ka bazë ligjore konkrete për 

ankesë dhe që ankesa ka të ngjarë të jetë e 

suksesshme”. 
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Në këtë drejtim, promovimi dhe aplikimi i 

këtyre aspekteve si indikatorë për vlerësim 

më të lartë apo më të ulët të performancës, 

proklamon qasjen se për ushtrimin e këtyre 

veprimeve, udhëheqësit e departamenteve 

apo prokurorët me role mbikëqyrëse kanë 

kompetencë.  

“Sigurimi” nga udhëheqësit e 

departamenteve dhe prokurorët me role 

mbikëqyrëse që aktakuzat të jenë në pajtim 

me ligjin dhe gjejnë mbështetje në prova, 

madje që konsultimin për këtë sigurim ta 

bëjnë para se aktakuzat të dërgohen në 

gjykatë apo para se të ushtrohen mjetet 

juridike, paraqet ndërhyrje të udhëheqësve 

të departamenteve dhe prokurorëve me role 

mbikëqyrëse në pavarësinë e prokurorëve.  

Për më tepër, kompetenca të tilla nuk janë 

të parapara askund në ligj. Në këtë mënyrë, 

proklamimi i këtyre detyrave të 

udhëheqësve të departamenteve dhe 

prokurorëve me role mbikëqyrëse, nuk ka 

bazë ligjore, pasi kemi të bëjmë me 

mungesë kompetencash të të njëjtëve në 

këtë drejtim.  

Në anën tjetër, KPK më 22 maj 2020 ka 

miratuar Rregulloren Nr.02/2020 për 

Organizimin dhe Veprimtarinë e KPK-së. 

Sikurse edhe në raste të tjera në të kaluarën, 

IKD ka gjetur se edhe kjo rregullore ka një 

volum të panevojshëm, pasi përballë 

rregullimit të fushave të caktuara, e njëjta 

në raste të caktuara përshkruan fjalë për 

fjalë tekstin e ligjit.  

Edhe në këtë rast, IKD i rikujton KPK-së se 

përshkrimi i ligjit fjalë për fjalë në akte 

nënligjore është i panevojshëm dhe krijon 

volum të panevojshëm të një akti të caktuar, 

pasi në raste të kësaj natyre, ligji është drejt 

për së drejti i zbatueshëm dhe nuk ka nevojë 

për një “noterim” nga ana e një akti me fuqi 

më të ulët juridike.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekomandime: 

1. KPK të miratojë aktet nënligjore në 

mënyrë që të kompletojë legjislacionin 

sekondar. 

2. KPK të miratojë aktet nënligjore 

brenda afateve ligjore.  

3. KPK të rishqyrtojë Rregulloren për 

Vlerësimin e Performancës, veçanërisht 

indikatorët për vlerësimin e 

performancës.  

4. Gjatë draftimit të legjislacionit 

sekondar, KPK t’i shmanget volumit të 

panevojshëm, në kuptim të përshkrimit 

fjalë për fjalë të tekstit të ligjit. 
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13. Llogaridhënia dhe integriteti në 

sistemin prokurorial dhe 

mekanizmat e kontrollit 

KPK dhe Prokurori i Shtetit kanë miratuar 

raportet vjetore të punës për vitin 2019 dhe 

të njëjtat i kanë publikuar, mirëpo ashtu siç 

ka ndodhur në vitet e kaluara edhe për këtë 

vit, këto raporte paraqesin të dhëna të 

shumta statistikore por që nuk ndërtojnë një 

analizë konkrete lidhur me këto të dhëna 

statistikore.  

Sipas raportit të Prokurorit të Shtetit, gjatë 

vitit 2019, del se në sistemin prokurorial 

kishin qenë 197 prokurorë, të cilët kishin 

pasur në punë gjithsej 166,633 kallëzime 

penale ndërsa kishin arritur t’i zgjidhin 

79,675 të tilla. Sipas raportit, gjatë vitit 

2019, 8,787,307.63 euro pasuri ishte 

sekuestruar dhe më se 991,593.00 euro 

pasuri ishte konfiskuar.  

 

Tabela 2: (Mos) Përmbushja e obligimeve ligjore të KPK-së. 

 

Për vitin 2020, KPK ka planifikuar të bëj 

vlerësimin e performancës për 50 prokuror 

dhe deri në fund të vitit 2020 sipas të 

dhënave të KPK-së është përmbushur ky 

planifikim pasi është bërë vlerësimi i 

përformancës për 50 prokurorë.49   

Mirëpo, numri i prokurorëve të cilët është 

planifikuar tu bëhet vlerësimi i 

performancës, nuk përbën 1/3 e 

prokurorëve, aq sa kërkohet me Ligj. Sipas 

raportit vjetor të Prokurorit të Shtetit, numri 

                                                 
49 Përgjigje nga KPK për IKD. 20 janar  2021. 

i prokurorëve në vitin 2019 kishte qenë 197, 

dhe rrjedhimisht 1/3 e këtij numri i bie të 

jetë 65 prokuror. Rrjedhimisht, KPK ka 

planifikuar të bëj vlerësimin e 

performancës për 15 prokurorë më pak se 

sa kërkohet me ligj.  

Obligimet ligjore të 

sistemit prokurorial 

Përmbushur Pa përmbushur Afati 

Raporti vjetor i Punës së 

PSh-së 

✓  Muaji mars i vitit 

respektiv 

Raporti vjetor i Punës së 

KPK-së 

✓  Muaji mars i vitit 

respektiv 

Vlerësimi i Performancës 

së Prokurorëve 

Pjesërisht  1/3 e prokurorëve 

brenda vitit 

Raportimi i 

Kryeprokurorëve para 

KPK 

 X Çdo tre muaj 

Transparenca Pjesërisht   
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Gjithashtu, KPK ka dështuar që të ftojë 

kryeprokurorët për të raportuar para 

anëtarëve të KPK-së.50  

Në një përgjigje me shkrim nga KPK, të 

njëjtit kanë theksuar se kryeprokurorët kanë 

dorëzuar me shkrim raportet e tyre për 

tremujorin e parë51 dhe të dytë52 të këtij viti, 

me arsyetimin se ky raportim është më i 

përshtatshëm shkaku i pandemisë Covid-

19. 

KPK e ka arsyetuar këtë me mungesën e 

hapësirës për shkak të pandemisë Covid-

1953, porse IKD vlerëson se duke marrë 

parasysh se shumica e mbledhjeve të KPK-

së janë organizuar në mënyrë virtuale 

përmes platformës “Zoom”, ashtu siç kanë 

marrë pjesë anëtarët e KPK-së, mediat dhe 

shoqëria civile, në atë mënyrë do të mund 

të raportonin edhe kryeprokurorët e 

prokurorive. Për këtë arsye, IKD vlerëson 

se ky arsyetim nuk e mbulon dështimin e 

KPK-së në këtë rast për të përmbushur këtë 

obligim.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
50 Rregullorja Nr.11/2015 për Organizimin dhe 

Funksionimin e Prokurorit të Shtetit. Neni 9, 

paragrafi 1.4. ( Shih linkun: https://prokuroria-

rks.org/assets/cms/uploads/files/Dokumente%20Pu

blikime/KPK/AkteNenLigjore/Nr.1461.2015-

Rregullore%20Nr.11.2015-

Per%20organizimin%20e%20brendshem%20dhe%

20funksionimin%20e%20PSH.PDF). (Qasur për 

herë të fundit më 22.01.2021). 
51 Përgjigje nga KPK për IKD. 6 tetor 2020. 
52 Përgjigje nga KPK për IKD. 28 janar 2021. 
53 Përgjigje nga KPK për IKD.6 tetor 2020 dhe 28 

janar 2021. 

Rekomandime: 

1. KPK me qëllim të ngritjes së 

transparencës, të ftoj kryeprokurorët 

që të raportojnë në mbledhjet e 

Këshillit, qoftë në mënyrë fizike apo 

në mënyrë virtuale, për shkak të 

rrezikut të krijuar nga pandemia 

COVID-19.. 

2. Raportimet me shkrim të 

kryeprokurorëve në KPK të 

publikohen në faqen zyrtare të KPK-

së.  

3. KPK të planifikojë dhe zhvillojë 

vlerësimin e performancës së 

prokurorëve ashtu siç kërkohet me 

ligj.  

4. KPK të draftojë raporte vjetore të 

cilat japin analizë dhe pasqyrojnë 

drejtë gjendjen dhe sfidat e sistemit 

prokurorial.  

https://prokuroria-rks.org/assets/cms/uploads/files/Dokumente%20Publikime/KPK/AkteNenLigjore/Nr.1461.2015-Rregullore%20Nr.11.2015-Per%20organizimin%20e%20brendshem%20dhe%20funksionimin%20e%20PSH.PDF
https://prokuroria-rks.org/assets/cms/uploads/files/Dokumente%20Publikime/KPK/AkteNenLigjore/Nr.1461.2015-Rregullore%20Nr.11.2015-Per%20organizimin%20e%20brendshem%20dhe%20funksionimin%20e%20PSH.PDF
https://prokuroria-rks.org/assets/cms/uploads/files/Dokumente%20Publikime/KPK/AkteNenLigjore/Nr.1461.2015-Rregullore%20Nr.11.2015-Per%20organizimin%20e%20brendshem%20dhe%20funksionimin%20e%20PSH.PDF
https://prokuroria-rks.org/assets/cms/uploads/files/Dokumente%20Publikime/KPK/AkteNenLigjore/Nr.1461.2015-Rregullore%20Nr.11.2015-Per%20organizimin%20e%20brendshem%20dhe%20funksionimin%20e%20PSH.PDF
https://prokuroria-rks.org/assets/cms/uploads/files/Dokumente%20Publikime/KPK/AkteNenLigjore/Nr.1461.2015-Rregullore%20Nr.11.2015-Per%20organizimin%20e%20brendshem%20dhe%20funksionimin%20e%20PSH.PDF
https://prokuroria-rks.org/assets/cms/uploads/files/Dokumente%20Publikime/KPK/AkteNenLigjore/Nr.1461.2015-Rregullore%20Nr.11.2015-Per%20organizimin%20e%20brendshem%20dhe%20funksionimin%20e%20PSH.PDF
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14.  Transparenca dhe llogaridhënia 

publike e sistemit prokurorial 

  

KPK në vazhdimësi proklamon ngritjen e 

transparencës dhe llogaridhënies në raport 

me publikun dhe mediat. KPK ka miratuar 

rregullore54 dhe strategji55 për të ngritur 

transparencën dhe llogaridhënien dhe për të 

lehtësuar bashkëpunimin me publikun dhe 

median. Po ashtu, në secilën paraqitje 

publike, akterët e sistemit prokurorial 

deklaronin se puna e tyre zhvillohet 

ekskluzivisht mbi parimin e transparencës, 

duke u zotuar se për fuqizimin e këtij parimi 

do të angazhohen vazhdimisht.56 

IKD gjatë monitorimit të sistemit 

prokurorial, gjatë vitit 2020, ka adresuar në 

sistemin prokurorial 161 kërkesa për qasje 

në informata dhe dokumente publike, lidhur 

me përmbushjen e obligimeve ligjore, 

ofrimin e informacioneve, statistikave dhe 

të dhënave të tjera të disponueshme dhe 

lejueshme sipas Ligjit mbi Qasje në 

Dokumente Publike. 

Prej këtyre 161 kërkesave, IKD ka pranuar 

82 përgjigje pozitive apo në 50.93%, 11 

kanë qenë përgjigje negative apo 6.83%, 

                                                 
54 Shënim: Ngritja e transparencës ishte njëra nga 

qëllimet kryesore të Rregullores së KPK-së, 

nr.03/2019 për shërbimin e komunikimit publik në 

sistemin prokurorial, e cila është miratuar më 10 

prill 2019. (Shih linkun; https://prokuroria-

rks.org/assets/cms/uploads/files/Dokumente%20Pu

blikime/KPK/AkteNenLigjore/Rregullore%20Nr.0

3.2019%20-

%20P%C3%ABr%20Sh%C3%ABrbimin%20e%2

0Komunikimit%20Publik%20n%C3%AB%20Siste

min%20Prokurorial.pdf). (Qasur për herë të fundit 

më 02.03.2021).  
55 Shënim: Përmes “Strategjisë për komunikim e 

sistemit prokurroial 2018-2020” KPK-ja kishte 

synuar përmirësimin e cilësisë së komunikimit të 

sistemit prokurorial, duke inkurajuar pjesëmarrjen 

dhe informimin e qytetarëve, rritjen e 

përgjegjshmërisë dhe transparencës për opinionin e 

ndërsa në 68 kërkesa apo në 42.24% IKD 

nuk ka pranuar fare përgjigje. 

 

Grafiku 2. Transparenca e KPK-së dhe 

prokurorive në kërkesat e IKD-së gjatë viti 

2020. 

 

Vetëm në KPK, IKD gjatë kësaj periudhe 

ka parashtruar 50 kërkesa për informata dhe 

qasje në dokumente publike, nga të cilat, në 

32 raste ka pranuar përgjigje pozitive, në 3 

raste ka pranuar përgjigje negative, ndërsa 

në 15 kërkesa tjera, KPK nuk ishte 

përgjigjur fare.  

Gjatë vitit 2020 KPK ka nxjerrë gjithsej 

182 vendime57.Nga to, 118 vendime janë 

publikuar edhe në faqen e KPK-së.   

gjerë publik, duke bërë ngritjen e bashkëpunimit me 

mediat. (Shih linkun; https://prokuroria-

rks.org/assets/cms/uploads/files/Shpallje/Strategjia

%20e%20Komunikimit%20me%20Publikun%20e

%20Sistemit%20Prokurorial%202018-2020.pdf). 

(Qasur për herë të fundit më 02.03.2021).  
56 “KPK miraton planin e punës për 2020, në mesin 

e objektivave thotë se ka llogaridhënien, kontrollin 

e punës së prokurorëve dhe fuqizimin e integritetit të 

tyre”. Betimi për Drejtësi. 14.01.2021. (Shih linkun; 

https://betimiperdrejtesi.com/kpk-miraton-planin-e-

punes-per-2020-ne-mesin-e-objektivave-thote-se-

ka-llogaridhenien-kontrollin-e-punes-se-

prokuroreve-dhe-fuqizimin-e-integritetit-te-tyre/). 

(Qasur për herë të fundit më 02.03.2021).  
57 Përgjigje nga KPK për IKD. 17 gusht 2020 dhe 28 

janar 2021. 

50.93%

6.83%

42.24%

Pozitive Negative Pa përgjigje

https://prokuroria-rks.org/assets/cms/uploads/files/Dokumente%20Publikime/KPK/AkteNenLigjore/Rregullore%20Nr.03.2019%20-%20P%C3%ABr%20Sh%C3%ABrbimin%20e%20Komunikimit%20Publik%20n%C3%AB%20Sistemin%20Prokurorial.pdf
https://prokuroria-rks.org/assets/cms/uploads/files/Dokumente%20Publikime/KPK/AkteNenLigjore/Rregullore%20Nr.03.2019%20-%20P%C3%ABr%20Sh%C3%ABrbimin%20e%20Komunikimit%20Publik%20n%C3%AB%20Sistemin%20Prokurorial.pdf
https://prokuroria-rks.org/assets/cms/uploads/files/Dokumente%20Publikime/KPK/AkteNenLigjore/Rregullore%20Nr.03.2019%20-%20P%C3%ABr%20Sh%C3%ABrbimin%20e%20Komunikimit%20Publik%20n%C3%AB%20Sistemin%20Prokurorial.pdf
https://prokuroria-rks.org/assets/cms/uploads/files/Dokumente%20Publikime/KPK/AkteNenLigjore/Rregullore%20Nr.03.2019%20-%20P%C3%ABr%20Sh%C3%ABrbimin%20e%20Komunikimit%20Publik%20n%C3%AB%20Sistemin%20Prokurorial.pdf
https://prokuroria-rks.org/assets/cms/uploads/files/Dokumente%20Publikime/KPK/AkteNenLigjore/Rregullore%20Nr.03.2019%20-%20P%C3%ABr%20Sh%C3%ABrbimin%20e%20Komunikimit%20Publik%20n%C3%AB%20Sistemin%20Prokurorial.pdf
https://prokuroria-rks.org/assets/cms/uploads/files/Dokumente%20Publikime/KPK/AkteNenLigjore/Rregullore%20Nr.03.2019%20-%20P%C3%ABr%20Sh%C3%ABrbimin%20e%20Komunikimit%20Publik%20n%C3%AB%20Sistemin%20Prokurorial.pdf
https://prokuroria-rks.org/assets/cms/uploads/files/Dokumente%20Publikime/KPK/AkteNenLigjore/Rregullore%20Nr.03.2019%20-%20P%C3%ABr%20Sh%C3%ABrbimin%20e%20Komunikimit%20Publik%20n%C3%AB%20Sistemin%20Prokurorial.pdf
https://prokuroria-rks.org/assets/cms/uploads/files/Shpallje/Strategjia%20e%20Komunikimit%20me%20Publikun%20e%20Sistemit%20Prokurorial%202018-2020.pdf
https://prokuroria-rks.org/assets/cms/uploads/files/Shpallje/Strategjia%20e%20Komunikimit%20me%20Publikun%20e%20Sistemit%20Prokurorial%202018-2020.pdf
https://prokuroria-rks.org/assets/cms/uploads/files/Shpallje/Strategjia%20e%20Komunikimit%20me%20Publikun%20e%20Sistemit%20Prokurorial%202018-2020.pdf
https://prokuroria-rks.org/assets/cms/uploads/files/Shpallje/Strategjia%20e%20Komunikimit%20me%20Publikun%20e%20Sistemit%20Prokurorial%202018-2020.pdf
https://betimiperdrejtesi.com/kpk-miraton-planin-e-punes-per-2020-ne-mesin-e-objektivave-thote-se-ka-llogaridhenien-kontrollin-e-punes-se-prokuroreve-dhe-fuqizimin-e-integritetit-te-tyre/
https://betimiperdrejtesi.com/kpk-miraton-planin-e-punes-per-2020-ne-mesin-e-objektivave-thote-se-ka-llogaridhenien-kontrollin-e-punes-se-prokuroreve-dhe-fuqizimin-e-integritetit-te-tyre/
https://betimiperdrejtesi.com/kpk-miraton-planin-e-punes-per-2020-ne-mesin-e-objektivave-thote-se-ka-llogaridhenien-kontrollin-e-punes-se-prokuroreve-dhe-fuqizimin-e-integritetit-te-tyre/
https://betimiperdrejtesi.com/kpk-miraton-planin-e-punes-per-2020-ne-mesin-e-objektivave-thote-se-ka-llogaridhenien-kontrollin-e-punes-se-prokuroreve-dhe-fuqizimin-e-integritetit-te-tyre/
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Shprehur në përqindje, i bie se KPK gjatë 

vitit 2020 ka publikuar 64.83% të 

vendimeve, derisa nuk ka publikuar 

35.16% të vendimeve. Krahasuar me vitin 

2019, KPK-ja ka pasur një progres në 

publikimin e vendimeve të saj pasi në vitin 

2019, nga 215 vendime, kishte publikuar 

vetëm 79 vendime apo 36.74%, ndërsa nuk 

kishte publikuar 136 vendime apo 63.25%. 

Ndërsa ashtu sikurse viteve të kaluara edhe 

gjatë vitit 2020, KPK-ja vazhduar me mos 

publikimin e vendimeve në gjuhen serbe 

pasi nga 182 vendimet e miratuara, vetëm 

40 vendime janë publikuar në gjuhën serbe, 

ndërsa nga shtatë (7) rregulloret e miratuara 

gjatë vitit 2020, në gjuhën serbe janë 

publikuar gjashtë (6) prej tyre, ndërsa nuk 

është publikuar “Rregullorja nr. 04/2020 

për Protokollimin, administrimin dhe 

arkivimin e dokumenteve në Këshillin 

Prokurorial të Kosovës”. 

Me këtë rast, IKD i rikujton KPK-së se dy 

(2) gjuhësia është parim kushtetues, i cili 

duhet të zbatohet nga të gjitha institucionet 

publike. Për më tepër, në kuadër të sistemit 

prokurorial janë të angazhuar edhe 

prokurorë serbë, prej tyre edhe anëtarë në 

KPK. Me këtë rast, mos publikimi i këtyre 

akteve në gjuhën serbe përpos që paraqet 

shkelje kushtetuese, paraqet edhe 

pamundësi për prokurorët serbë që të njohin 

rregullat e përcaktuara nga KPK. Në këtë 

mënyrë, edhe mbajtja përgjegjës e të 

njëjtëve për shkelje eventuale të këtyre 

akteve paraqet problem.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekomandime: 

1. KPK të ngritë transparencën e saj  

ndaj mediave dhe publikut duke 

zbatuar aktet që vet i ka miratuar.  

2. KPK-ja të ndërmarrë masa në 

mënyrë që kërkesat për informata të 

mediave dhe OJQ-ve të mos mbesin 

pa përgjigje. 

3. Pasi kishte rezultuar pozitive 

praktika e mëhershme, KPK të 

rikthej prokurorët për komunikim 

me media në radhët e prokurorive. 

4. KPK të publikoj të gjitha 

vendimet në faqen e saj zyrtare. 
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15. Avancimi dhe transferimi i 

prokurorëve 

Gjatë vitit 2020, KPK ka nxjerrë 11 

vendime për avancim të prokurorëve dhe 

gjashtë (6) të tjera për transferim të 

prokurorëve.  

Gjatë vitit 2020, KPK ka avancuar 

prokurorët: 

 Ardita Beqiraj – nga Departamenti i 

Përgjithshëm në Departamentin e Krimeve 

të Rënda në PTh Pejë; 

 Sahide Sefa – nga Departamenti i 

Përgjithshëm në Departamentin për të 

Mitur në PTh Prizren;  

 Bashkim Zeqaj - nga Departamenti i 

Përgjithshëm në Departamentin e Krimeve 

të Rënda në PTh Prishtinë; 

 Merita Lumezi - nga Departamenti i 

Përgjithshëm në Departamentin e Krimeve 

të Rënda në PTh Prishtinë; 

 Merita Shala - Muhaxhiri - nga 

Departamenti i Përgjithshëm në 

Departamentin për të Mitur në PTh 

Prishtinë; 

 Sebahate Sinani - nga Departamenti i 

Përgjithshëm në Departamentin 

Departamentin e Krimeve të Rënda në PTh 

Ferizaj; 

 Shpëtim Peci - nga Departamenti i 

Përgjithshëm në Departamentin për të 

Mitur në PTh Mitrovicë; 

 Burim Çerkini - nga Departamenti i 

Krimeve të Rënda në PTH Ferizaj në 

PSRK; 

 Milot Krasniqi - nga Departamenti i 

Përgjithshëm në PTH Prizren  në PSRK; 

 Ilir Morina - nga Departamenti i 

Përgjithshëm në PTH Prizren  në PSRK; 

 Dren Paca - nga Departamenti i 

Përgjithshëm në PTH Prishtinë  në PSRK; 

 

Ndërsa, gjatë vitit 2020, KPK ka 

transferuar prokurorët: 

 Ardita Beqiraj – nga Departamenti i 

Krimeve të Rënda në PTh Pejë në 

Departamentin e Krimeve të Rënda PTh 

Gjakovë; 

 Bogdan Spadijer – nga Departamenti i 

Përgjithshëm i PTh Prishtinë në 

Departamentin e Përgjithshëm të PTh 

Mitrovicë; 

 Sebahate Sinani – nga Departamenti i 

Përgjithshëm i PTh Ferizaj në 

Departamentin e Krimeve të Rënda në PTh 

Ferizaj;  

 Dren Paca – nga Departamenti i 

Përgjithshëm i PTh Prishtinë në PSRK; 

 Burim Çerkini – nga Departamenti i 

Krimeve të Rënda në PTh Ferizaj në PSRK; 

 Dusko Manitaseviç - nga Departamenti i 

Përgjithshëm i PTh Ferizaj në 

Departamentin e Përgjithshëm të PTh 

Mitrovicë; (Vazhdim i transferimit edhe për 

një (1) vit). 

KPK edhe gjatë vitit 2020 ka vazhduar 

praktikën e avancimit të prokurorëve pa 

konkurs, në emër të transferimit. 

Para se KPK-ja të merrte vendim për 

avancim, prokurorja Sebahate Sinani, në 

emër të transferimit të përkohshëm KPK 

kishte avancuar të njëjtën pa konkurs pasi 
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Sinani nga Departamenti i Përgjithshëm 

ishte “transferuar” në Departamentin për 

Krime të Rënda. Po ashtu, edhe prokurori 

Dren Paca, nga Departamenti i 

Përgjithshëm i PTh Prishtinë ishte 

“transferuar” në PSRK, sikurse prokurori 

Burim Çerkini që nga DKR e PTh Ferizaj 

ishte “transferuar” në PSRK. Një praktikë e 

tillë, IKD e ka gjetur se ka ndodhur edhe në 

të kaluarën. Qartësimi i dallimit në mes 

avancimit dhe transferimit ka qenë 

rekomandim për KPK-në edhe në raportet e 

kaluara të IKD-së. Si rikujtim, IKD gjen se 

kalimi i një prokurori nga Departamenti i 

Përgjithshëm në Departamentin për Krime 

të Rënda nuk mund të konsiderohet 

transferim, por avancim58. 

                                                 
58 Shih për më tepër: Shala G. “Pavarësia, 

Efikasiteti, Llogaridhënia dhe Integriteti i Sistemit 

Gjyqësor dhe Prokurorial”. IKD. Prishtinë. Janar 

2019. F.37-39 (Shih linkun https://kli-ks.org/wp-

content/uploads/2019/01/RaportiKGJK-KPK-2018-

Final-29.01.2019-1-1.pdf). (Qasur për herë të fundit 

më 31.01.2021).; Shala G. “Pavarësia, Efikasiteti, 

Llogaridhënia dhe Integriteti i Këshillave”. IKD. 

Prishtinë. Maj 2019. F.30-32. (Shih linkun 

https://kli-ks.org/wp-

content/uploads/2019/09/Monitorimi-KGJK-KPK-

Buletini-tre-mujor-1-janar-31-mars2019_Final-

PDF.pdf). (Qasur për herë të fundit më 31.01.2021). 

16. Dorëheqjet e anëtarëve të KPK-së 

dhe “pishmani” i tyre  

Ish-anëtarët e KPK-së Dëshirë Jusaj, 

Zejnullah Gashi dhe Arben Ismajli, më 8 

tetor 2020 kishin dhënë dorëheqje nga 

pozitat e tyre në KPK. Këto dorëheqje 

kishin ardhur pak para përfundimit të 

mandatit të këtyre anëtarëve dhe pak para 

se të shpallej konkursi për kryeprokurorë të 

gjashtë (6) PTh-ve dhe PA-së.  

Gjatë monitorimit të KPK-së, IKD në të 

kaluarën kishte evidentuar praktika të 

dhënies së dorëheqjes së anëtarëve të KPK-

së, të cilët në kundërshtim me ligjin, më pas 

ishin zgjedhur kryeprokurorë. Kjo praktikë 

kishte ndodhur me ish-kryesuesin e KPK-

së, Blerim Isufaj, i cili më 1 mars 2019, 

kishte dhënë dorëheqje nga KPK-ja e në të 

njëjtën ditë ishte shpallur konkursi për 

kryeprokuror të PSRK-së, për të cilën 

pozitë Isufaj kishte kandiduar dhe më 23 

dhjetor 2019, me vota unanime, ai ishte 

zgjedhur kryeprokuror i PSRK-së.59 

Me këtë rast, bazuar edhe në praktikat e 

kaluara për të cilat IKD ka reaguar, kjo lloj 

dorëheqje ishte dëshmuar si planifikim i 

anëtarëve të KPK-së për tu zgjedhur në 

pozitën e Kryeprokurorit. Kjo praktikë 

paraqet mungesë të integritetit, politikë të 

rrezikshme për sistemin prokurorial dhe 

dëshmi për kapjen e sistemit prokurorial 

nga një numër i vogël i prokurorëve.60 Për 

59 “Raport vjetor i monitorimit të Këshillit Gjyqësor 

dhe Këshillit Prokurorial (1 janar-31 dhjetor 

2019)” IKD. Prill 2020. (Shih linkun: https://kli-

ks.org/wp-content/uploads/2020/04/Keshilla-per-

Keshillat-IKD-12.04.2020-1.pdf ). (Qasur për herë 

të fundit më 02.03.2020). 
60 “Dorëheqja e anëtarëve të KPK-së në kohën para 

shpalljes së konkursit për kryeprokurorë, praktikë 

që mund të paraqesë konflikt të interesit dhe 

mungesë të integritetit”. IKD. 08.10.2020. (Shih 

linkun: https://kli-ks.org/ikd-doreheqja-e-anetareve-

te-kpk-se-ne-kohen-para-shpalljes-se-konkursit-

per-kryeprokurore-praktike-qe-mund-te-paraqese-

Rekomandime: 

1. KPK të ndalë praktikën e avancimit 

të prokurorëve në emër të transferimit 

të përkohshëm.  

2. Secilit transferim dhe avancim t’i 

paraprij një analizë e KPK-së mbi 

efektet që ky transferim/avancim ka 

në dy (2) prokuroritë, asaj prej nga 

vjen dhe asaj se ku 

transferohet/avancohet një prokuror 

i caktuar.  

https://kli-ks.org/ëp-content/uploads/2019/01/RaportiKGJK-KPK-2018-Final-29.01.2019-1-1.pdf
https://kli-ks.org/ëp-content/uploads/2019/01/RaportiKGJK-KPK-2018-Final-29.01.2019-1-1.pdf
https://kli-ks.org/ëp-content/uploads/2019/01/RaportiKGJK-KPK-2018-Final-29.01.2019-1-1.pdf
https://kli-ks.org/ëp-content/uploads/2019/09/Monitorimi-KGJK-KPK-Buletini-tre-mujor-1-janar-31-mars2019_Final-PDF.pdf
https://kli-ks.org/ëp-content/uploads/2019/09/Monitorimi-KGJK-KPK-Buletini-tre-mujor-1-janar-31-mars2019_Final-PDF.pdf
https://kli-ks.org/ëp-content/uploads/2019/09/Monitorimi-KGJK-KPK-Buletini-tre-mujor-1-janar-31-mars2019_Final-PDF.pdf
https://kli-ks.org/ëp-content/uploads/2019/09/Monitorimi-KGJK-KPK-Buletini-tre-mujor-1-janar-31-mars2019_Final-PDF.pdf
https://kli-ks.org/ikd-doreheqja-e-anetareve-te-kpk-se-ne-kohen-para-shpalljes-se-konkursit-per-kryeprokurore-praktike-qe-mund-te-paraqese-konflikt-te-interesit-dhe-mungese-te-integritetit/
https://kli-ks.org/ikd-doreheqja-e-anetareve-te-kpk-se-ne-kohen-para-shpalljes-se-konkursit-per-kryeprokurore-praktike-qe-mund-te-paraqese-konflikt-te-interesit-dhe-mungese-te-integritetit/
https://kli-ks.org/ikd-doreheqja-e-anetareve-te-kpk-se-ne-kohen-para-shpalljes-se-konkursit-per-kryeprokurore-praktike-qe-mund-te-paraqese-konflikt-te-interesit-dhe-mungese-te-integritetit/
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më tepër, kjo praktikë paraqet konflikt të 

interesit sipas Ligjit NR. 06/L-011 për 

Parandalimin e Konfliktit të Interesit në 

Ushtrimin e Funksionit Publik.    

IKD kishte reaguar ditën kur Gashi, 

Ismajlui dhe Jusaj kishin dhënë dorëheqje 

nga pozita e anëtarëve në KPK, duke i 

cilësuar këto veprime “praktikë që mund të 

paraqesë konflikt të interesit dhe mungesë 

të integritetit”61. 

Pas këtyre dorëheqjeve, përpos IKD-së, një 

qasje të tillë ishte kritikuar edhe Ambasada 

Amerikane në Kosovë, e cila ndër të tjera, 

për proceset zgjedhore në KPK kishte thënë 

se “ne besojmë se këto procese janë 

rrënjësisht të prishura”62  e po ashtu edhe 

Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë63, të 

cilat për më tepër kishin hequr dorë edhe 

nga monitorimi i procesi të monitorimit së 

zgjedhjes së anëtarëve të rinj në KPK dhe 

zgjedhjes së kryeprokurorëve. Sipas 

Ambasadës Amerikane, prokurorët duhet të 

zgjedhën në bazë të kualifikimeve të tyre e 

jo në bazë të lidhjeve të tyre me politikën, 

ndërsa për proceset e zgjedhjes së 

kryeprokurorëve, sipas tyre mungon 

                                                 
konflikt-te-interesit-dhe-mungese-te-integritetit/ ). 

(Qasur për herë të fundit më 28.01.2021). 
61 “IKD: Dorëheqja e anëtarëve të KPK-së në kohën 

para shpalljes së konkursit për kryeprokurorë, 

praktikë që mund të paraqesë konflikt të interesit 

dhe mungesë të integritetit”. IKD. 8 tetor 2020. 

(Shih linkun https://kli-ks.org/ikd-doreheqja-e-

anetareve-te-kpk-se-ne-kohen-para-shpalljes-se-

konkursit-per-kryeprokurore-praktike-qe-mund-te-

paraqese-konflikt-te-interesit-dhe-mungese-te-

integritetit/). (Qasur për herë të fundit më 4 mars 

2021).  
62 “Statement Regarding the Kosovo Prosecutorial 

Council” Ambasada Amerikane në Kosovë. (Shih 

linkun: https://xk.usembassy.gov/statement-

regarding-the-kosovo-prosecutorial-council/ ). 

(Qasur për herë të fundit më 28.01.2021). 
63 “Pas SHBA-së, edhe BE-ja tërhiqet nga procesi i 

monitorimit në Këshillin Prokurorial”. Koha.net. 

10.10.2020. (shih: 

https://www.koha.net/arberi/240789/pas-shba-se-

transparenca dhe se ekspozohet gjithnjë e 

më shumë në konflikt të interesit. 

Pas këtyre reagimeve, KPK në një 

mbledhje të jashtëzakonshme, e cila ishte 

mbajtur me dyer të mbyllura me 10 tetor 

2020, kishte dalë me 5 përfundime, ndër të 

cilat kishte kërkuar edhe që “Të rregullohet 

me ligj nga institucionet kompetente 

procedura në atë mënyrë që anëtarët 

prokurorë të KPK-së të mos kenë të drejtë 

të aplikojnë për kryeprokurorë gjatë 

mandatit të anëtarit të Këshillit dhe 

anasjelltas”64 

Lidhur me këtë kërkesë të KPK-së, IKD 

gjen se një kërkesë e kësaj natyre është e 

pakuptimtë dhe pa objekt, pasi ligji i tillë, 

tanimë ekziston. Ky fakt paraqet tendencë 

për KPK-së për tu arsyetuar para publikuar 

më shumë se sa vullnet për ngritjen e 

integritetit të sistemit prokurorial. Kjo pasi 

nisur nga përbërja e KPK-së, është e 

pakuptimtë të mendohet se anëtarët e këtij 

institucioni duke qenë të gjithë juristë dhe 

prokurorë, nuk janë në dijeni për Ligjin nr. 

06/l-011 për parandalimin e konfliktit të 

interesit në ushtrimin e funksionit publik,65 

edhe-be-ja-terhiqet-nga-procesi-i-monitorimit-ne-

keshillin-prokurorial/). (Qasur për herë të fundit më 

28.01.2021). 
64 “KPK ka marrë dhe pranuar me shqetësim 

reagimin e Ambasadës Amerikane” KPK. 

10.10.2020. (Shih linkun: https://prokuroria-

rks.org/kpk/lajm/5973 ). (Qasur për herë të fundit 

më 28.01.2021). 
65 Shënim: Sipas nenit 3.1.1.3 të këtij ligji, “Zyrtar i 

lartë nënkupton zyrtarët e lartë publikë të përcaktuar 

sipas Ligjit përkatës”, derisa sipas nenit 3.1.1.1.9 të 

Ligjit 04/L-050 për Deklarimin, Prejardhjen dhe 

Kontrollin e Pasurisë të Zyrtarëve të Lartë Publik 

dhe Deklarimin, Prejardhjen dhe Kontrollin e 

Dhuratave për të gjithë Personat Zyrtarëve, si 

zyrtarë të lartë publik kategorizohen edhe “Anëtarët   

e   Këshillit   Gjyqësor   dhe   Këshillit   Prokurorial,   

Drejtori   i Sekretariatit  të  Këshillit  Gjyqësor,  

Drejtori  i  Sekretariatit  të  Këshillit  Prokurorial, 

Auditori Gjyqësor, Prokurori Disiplinor”. 

https://kli-ks.org/ikd-doreheqja-e-anetareve-te-kpk-se-ne-kohen-para-shpalljes-se-konkursit-per-kryeprokurore-praktike-qe-mund-te-paraqese-konflikt-te-interesit-dhe-mungese-te-integritetit/
https://kli-ks.org/ikd-doreheqja-e-anetareve-te-kpk-se-ne-kohen-para-shpalljes-se-konkursit-per-kryeprokurore-praktike-qe-mund-te-paraqese-konflikt-te-interesit-dhe-mungese-te-integritetit/
https://kli-ks.org/ikd-doreheqja-e-anetareve-te-kpk-se-ne-kohen-para-shpalljes-se-konkursit-per-kryeprokurore-praktike-qe-mund-te-paraqese-konflikt-te-interesit-dhe-mungese-te-integritetit/
https://kli-ks.org/ikd-doreheqja-e-anetareve-te-kpk-se-ne-kohen-para-shpalljes-se-konkursit-per-kryeprokurore-praktike-qe-mund-te-paraqese-konflikt-te-interesit-dhe-mungese-te-integritetit/
https://kli-ks.org/ikd-doreheqja-e-anetareve-te-kpk-se-ne-kohen-para-shpalljes-se-konkursit-per-kryeprokurore-praktike-qe-mund-te-paraqese-konflikt-te-interesit-dhe-mungese-te-integritetit/
https://kli-ks.org/ikd-doreheqja-e-anetareve-te-kpk-se-ne-kohen-para-shpalljes-se-konkursit-per-kryeprokurore-praktike-qe-mund-te-paraqese-konflikt-te-interesit-dhe-mungese-te-integritetit/
https://xk.usembassy.gov/statement-regarding-the-kosovo-prosecutorial-council/
https://xk.usembassy.gov/statement-regarding-the-kosovo-prosecutorial-council/
https://www.koha.net/arberi/240789/pas-shba-se-edhe-be-ja-terhiqet-nga-procesi-i-monitorimit-ne-keshillin-prokurorial/
https://www.koha.net/arberi/240789/pas-shba-se-edhe-be-ja-terhiqet-nga-procesi-i-monitorimit-ne-keshillin-prokurorial/
https://www.koha.net/arberi/240789/pas-shba-se-edhe-be-ja-terhiqet-nga-procesi-i-monitorimit-ne-keshillin-prokurorial/
https://prokuroria-rks.org/kpk/lajm/5973
https://prokuroria-rks.org/kpk/lajm/5973
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që kufizon anëtarin e KPK-së të zgjedhet në 

pozitën e kryeprokurorit pa kaluar dy (2) 

vite nga përfundimi i mandatit të tij.  

Por, pas reagimeve të shumta, prokurorët 

Arben Ismajli dhe Zejnullah Gashi i kishin 

rënë “pishman” dorëheqjes së tyre dhe i 

ishin kthyer punës së tyre në KPK, ndërsa 

prokurorja Deshirë Jusaj, i kishte vërtetuar 

pretendimet e IKD-së, të Ambasadës 

Amerikane dhe zyrës së Bashkimit 

Evropian në Kosovë, pasi e njëjta kishte 

aplikuar për pozitën e Kryeprokurorit të 

Prokurorisë Themelore në Gjakovë, dhe 

kandidatura e saj ishte lejuar nga KPK, 

përkundër që e njëjta kishte pengesa ligjore 

për t’iu futur kësaj gare. Mirëpo për shkak 

se komisioni vlerësues i KPK-së, nuk e 

kishte propozuar te anëtarët e KPK-së për 

votim, e njëjta nuk kishte mundur të hynte 

as në rrethin e ngushtë të garës për këtë 

pozitë. 

Për me tepër, KPK-ja ka dështuar që të 

zgjedh Kryeprokurorin e Prokurorisë 

Themelore në Gjakovë, pasi Paneli 

Vlerësues për këtë pozitë e kishte 

propozuar vetëm prokuroren Ardita 

Beqiraj, mirëpo për të nuk kishte votuar 

asnjë anëtar i KPK-së.66   

 

 

                                                 
Neni 18 i këtij ligji ka përcaktuar kufizimet e zyrtarit 

të lartë pas përfundimit të ushtrimit të detyrës 

publike. Ndër të tjera, ky nen ka përcaktuar se: “1. 

Zyrtari i lartë nuk ka të drejtë:1.1. të punësohet ose 

të emërohet, për një periudhë deri në dy (2) vjet pas 

përfundimit të  funksionit  publik,  në  pozitë  

udhëheqëse  ose  menaxhuese,  apo  të  përfshihet  në  

kontrollin ose auditimin e institucioneve publike dhe 

private dhe institucioneve vartëse të  tyre  të  cilat  

kanë  marrëdhënie  biznesi  me  institucionin  ku  ka  

ushtruar  funksionin  publik,  nëse  detyrat  e  tij  gjatë  

 

 

 

 

 

 

 

periudhës  dy-vjeçare  para  përfundimit  të  ushtrimit  

të  funksionit  publik  kanë  qenë  drejtpërdrejtë  të  

lidhura  me  mbikëqyrjen,  kontrollin  apo  

sanksionimin e aktivitetit të tyre..”. 
66 “Këshilli Prokurorial dështon ta zgjedh 

kryeprokurorin e Prokurorisë Themelore në 

Gjakovë”. Betimi për Drejtësi. 24.12.2020. (Shih 

linkun: https://betimiperdrejtesi.com/keshilli-

prokurorial-deshton-ta-zgjedh-kryeprokurorin-e-

prokurorise-themelore-ne-gjakove/).(Qasur për herë 

të fundit më 29.01.2021). 

Rekomandime: 

1. Me qëllim të ngritjes së besimit të 

publikut dhe akterve ndërkombëtar 

në sistemin prokurorial, anëtarët e 

KPK-së të ndalojnë praktikën e 

dorëheqjes nga KPK-ja me qëllim të 

emërimit në ndonjë pozitë tjetër 

drejtuese. 

2. KPK-ja të mos dal me qëndrime 

dhe rekomadime të cilat dëmtojnë 

akoma më shumë integritetin e këtij 

organi vetëm në mënyrë që ta hedh 

fajin te dikush tjetër. 

 

https://betimiperdrejtesi.com/keshilli-prokurorial-deshton-ta-zgjedh-kryeprokurorin-e-prokurorise-themelore-ne-gjakove/
https://betimiperdrejtesi.com/keshilli-prokurorial-deshton-ta-zgjedh-kryeprokurorin-e-prokurorise-themelore-ne-gjakove/
https://betimiperdrejtesi.com/keshilli-prokurorial-deshton-ta-zgjedh-kryeprokurorin-e-prokurorise-themelore-ne-gjakove/
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17. KPK me kryesues të 

kundërligjshëm67 

Prokurori Jetish Maloku, gjatë viteve 2011-

2015 ka qenë anëtarë i KPK-së. Ligji 

Nr.06/L-056 për Këshillin Prokurorial të 

Kosovës68, i cili ka hyrë në fuqi më 15 prill 

2019, pamundëson rizgjedhjen e për 

anëtarë të KPK-së, përkatësisht ndalon 

zgjedhjen për anëtarë të KPK-së të 

kandidatëve të cilët paraprakisht kanë qenë 

në pozitën e anëtarit të KPK-së. Kjo është e 

përcaktuar me nenin 12.1. të këtij ligji.  

 

 

 

 

 

Qëllimi i ligjdhënësit në këtë rast ka qenë 

që çdo strukturë e re e KPK-së të mos ketë 

në përbërje edhe prokurorë që më herët 

kanë pasur këtë funksion sepse në këtë 

mënyrë nuk do të kishte ripërtërije të 

strukturës së KPK-së dhe përcaktimi i 

mandatit të tyre do të bëhej i 

papërfillshëm.69  

Pavarësisht kësaj, Maloku kishte kandiduar 

për pozitën e anëtarit të KPK-së dhe 

kundërligjshëm, KPK kishte aprovuar 

kandidaturën e tij. Pasi Maloku kishte 

marrë besimin e 14 nga 15 prokurorët e 

Prokurorisë Themelore në Gjilan, ai më 29 

tetor 2020, ishte zyrtarizuar si anëtar i ri i 

KPK-së me një mandat 5 (pesë) vjeçar.  

                                                 
67 Shënim: Lidhur me të gjeturat e këtij raporti, IKD 

më 24.02.2021, ka dërguar pytje te kryesuesi i KPK-

së Jetish Maloku por i njëjti nuk është përgjigjur. 
68 Ligji Nr.06/L-056 për Këshillin Prokurorial të 

Kosovës. Neni 12.1. (Shih linkun; https://gzk.rks-

gov.net/ActDetail.aspx?ActID=18920). (Qasur për 

herë të fundit më 31.01.2021). 
69 “IKD: KPK në mënyrë të kundërligjshme nominoi 

për anëtar të KPK-së, ish-anëtarin Jetish Maloku” 

IKD. 21.10.2020. (Shih linkun: https://kli-

Për më tepër, më 18 janar 2021, pikërisht 

Maloku ishte zgjedhur në pozitën e 

Kryesuesit të KPK-së70, përkundër faktit që 

ligji nuk ia lejon të njëjtit të mbajë as 

pozitën e anëtarit të këtij institucioni.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ks.org/ikd-kpk-ne-menyre-te-kunderligjshme-

nominoi-per-anetar-te-kpk-se-ish-anetarin-jetish-

maloku/). (Qasur për herë të fundit më 31.01.2021). 
70 Shënim: Maloku më 18 janar 2021, nga përbërja 

e re e KPK-së, me 10 vota për dhe një (1) kundër ka 

fituar pozitën e Kryesuesit të KPK-së. (Shih linkun: 

https://betimiperdrejtesi.com/prokurori-jetish-

maloku-zgjedhet-kryesues-i-kpk-se/). (Qasur për 

herë të fundit më 31.01.2021). 

 

“Anëtarët  e  Këshillit  qëndrojnë  në  

detyrë  për  një  mandat  pesë  (5)  

vjeçar,  pa  të  drejtë rizgjedhjeje” 

https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=18920
https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=18920
https://kli-ks.org/ikd-kpk-ne-menyre-te-kunderligjshme-nominoi-per-anetar-te-kpk-se-ish-anetarin-jetish-maloku/
https://kli-ks.org/ikd-kpk-ne-menyre-te-kunderligjshme-nominoi-per-anetar-te-kpk-se-ish-anetarin-jetish-maloku/
https://kli-ks.org/ikd-kpk-ne-menyre-te-kunderligjshme-nominoi-per-anetar-te-kpk-se-ish-anetarin-jetish-maloku/
https://kli-ks.org/ikd-kpk-ne-menyre-te-kunderligjshme-nominoi-per-anetar-te-kpk-se-ish-anetarin-jetish-maloku/
https://betimiperdrejtesi.com/prokurori-jetish-maloku-zgjedhet-kryesues-i-kpk-se/
https://betimiperdrejtesi.com/prokurori-jetish-maloku-zgjedhet-kryesues-i-kpk-se/
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18. Dështimi për ta përmbushur 

planin e punës për vitin 2020  

KPK në janarin e vitit 2020, e kishte 

miratuar dhe publikuar planin e punës për 

vitin 2020.   

Porse, IKD gjatë monitorimit sistematik ka 

gjetur se KPK ka dështuar për të zbatuar në 

praktikë këtë plan të punës.  

Me këtë plan të punës ishte paraparë që të 

miratoheshin këto shtatë (7) rregullore:  

 Rregullorja për riorganizimin e 

brendshëm dhe funksionimin e 

Prokurorit të Shtetit; 

 Rregullorja për vlerësimin e 

performancës së prokurorëve; 

 Rregullorja për Njësitin për 

Shqyrtimin e Përformancës së 

Prokurorëve; 

 Rregullorja për dosje të 

prokurorëve; 

 Rregullorja për arkivim dhe 

dokumentim; 

 Rregullorja për zhvillimin 

profesional të prokurorëve dhe 

personelit administrativ; 

 Rregullorja për administrimin dhe 

ndarjen e lëndëve në Zyrën për 

Mbrojtje dhe Ndihmë Viktimave; 

Përpos tyre me këtë plan të punës ishin 

paraparë që të ndryshoheshin edhe: 

 Rregullorja për Sekretariatin e 

KPK-së; 

 Rregullorja për transferimin dhe 

avancimin e prokurorëve; 

 Rregullorja për Këshillin 

Prokurorial të Kosovës. 

Nga këto planifikime, KPK ka arritur ta 

miratoj vetëm Rregullorja për vlerësimin e 

performancës së prokurorëve, ndërsa të 

gjitha planifikimet tjera për miratimin apo 

plotësim/ndryshimin e legjislacionit 

sekondar nuk janë përmbushur. 

Në planin e punës së KPK-së për vitin 2020, 

përpos planifikimit të nxjerrjes së akteve 

nënligjore, janë bërë edhe planifikime të 

tjera por që kanë qenë abstrakte dhe si të 

tilla nuk kanë konkretizuar planifikim të 

mirë caktuar, siç është për shembull 

“Forcimi i lidhjes së vlerësimit vjetor me 

vlerësimin trevjeçar”, “Avancimi i 

mekanizmave për rekrutim të 

prokurorëve”, “Avancimi i kritereve të 

vlerësimit gjatë provimit dhe rekrutimit”, 

“Konsultime për planifikim buxhetor me 

prokurori”, “Planifikimi buxhetor, i 

bazuar në nevoja dhe orientime 

strategjike”, “Mbikëqyrja e zbatimit të 

buxhetit sipas planifikimit”, “Zhvillimi i 

seancave disiplinore lidhur me paraqitjet 

për shkelje disiplinore ndaj prokurorëve”. 

Po ashtu, KPK ka dështuar që të bëj edhe 

sigurimin e një parcele për ndërtimin e 

objektit të Prokurorisë Themelore të 

Mitrovicës e po ashtu edhe nuk janë bërë 

ndryshime infrastrukturore KPK-në dhe 

ZKPSH-në, PSRK-në, dhe Prokurorinë 

Themelore të Gjakovës, ashtu siç ishte 

planifikuar. 

Sa i përket planifikimit për ngritjen e 

transparencës, KPK ka arritur ta bëj një 

portal unik të sistemit prokurorial, mirëpo 

nuk ka bërë takime të rregullta me 

shoqërinë civile, nuk ka organizuar fushata 

informuese e as nuk ka bërë rishikimin e 

strategjisë për komunikim me mediat. 

Me këtë rast, IKD i rikujton KPK-së faktin 

se planet vjetore të punës nuk janë 

dokumente formale por se të njëjtat kanë 

një rëndësi jetike në planifikimin dhe 

avancimin e administrimit të mirë të 
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drejtësisë. Për këtë arsye, IKD i 

rekomandon KPK-së që me rastin e 

draftimit të planit vjetor të punës të tregojë 

përkushtim duke vendosur objektiva dhe 

aktivitete të matshme, dhe t’i përmbahet 

këtij plani gjatë një viti kalendarik, në 

mënyrë që të arrijë objektivat e kërkuara 

lidhur me ngritjen e cilësisë në 

administrimin e drejtësisë.  

 

 

                                                 
71 “KPK miraton planin e punës për 2020, në mesin 

e objektivave thotë se ka llogaridhënien, kontrollin 

e punës së prokurorëve dhe fuqizimin e integritetit të 

tyre”. Betimi për Drejtësi. 14.01.2020. (Shih linkun: 

https://betimiperdrejtesi.com/kpk-miraton-planin-e-

punes-per-2020-ne-mesin-e-objektivave-thote-se-

ka-llogaridhenien-kontrollin-e-punes-se-

prokuroreve-dhe-fuqizimin-e-integritetit-te-tyre/).  

(Qasur për herë të fundit më 03.03.2021). 
72 “Kryeprokurori Lumezi s’e sheh shqetësuese 

mungesën e aktakuzave të profilit të lartë, kërkon që 

prokurorët të bashkëpunojnë me sinjalizues”. 

Betimi për Drejtësi. 31.01.2020. (Shih linkun: 

https://betimiperdrejtesi.com/kryeprokurori-lumezi-

se-sheh-shqetesuese-mungesen-e-aktakuzave-te-

profilit-te-larte-kerkon-qe-prokuroret-te-

19. Monitorimi i takimeve të Këshillit 

Prokurorial të Kosovës 
 

Nga 1 janari deri më 31 dhjetor 2020, KPK 

ka mbajtur gjithsej 16  takime, shumica nga 

të cilat për shkak të masave anti-COVID-19 

janë mbajtur në mënyrë virtuale, përmes 

platformës ZOOM. IKD gjatë vitit 2020 ka 

monitoruar të gjitha takimet publike të 

KPK-së:  

 

KPK takimin e parë në vitin 2020, e ka 

mbajtur në 14 janar 2020, apo takimin e 

176-të71.  

KPK takimin e dytë në vitin 2020, e ka 

mbajtur në 31 janar 2020, apo takimin 177-

të.72  

KPK takimin e tretë në vitin 2020, e ka 

mbajtur në 21 shkurt 2020, apo takimin 

178-të.73 

KPK takimin e katër në vitin 2020, e ka 

mbajtur më 9 mars apo takimin e 179-të.74  

bashkepunojne-me-sinjalizues/). (Qasur për herë të 

fundit më 03.03.2021). 
73 “PSRK-së i shtohen tri departamente, synohen 

rezultate në luftimin e korrupsionit”. Betimi për 

Drejtësi. 21.02.2020. (Shih linkun: 

https://betimiperdrejtesi.com/psrk-se-i-shtohen-tri-

departamente-synohen-rezultate-konkrete-ne-

luftimin-e-korrupsionit/). (Qasur për herë të fundit 

më 03.03.2021). 
74 “KGJK dhe KPK me marrëveshje bashkëpunimi 

për ndërlidhjen e sistemeve elektronike”. Betimi për 

Drejtësi. 09.03.2020. (Shih linkun: 

https://betimiperdrejtesi.com/kgjk-dhe-kpk-me-

marreveshje-bashkepunimi-per-nderlidhjen-e-

sistemeve-elektronike/). (Qasur për herë të fundit 

më 03.03.2021). 

Rekomandime: 

1. Draftimit të planeve vjetore të 

KPK-së t’i paraprijë një analizë 

lidhur me sfidat dhe nevojat që ka 

sistemi prokurorial. 

2. KPK në planet e saja të punës të 

vendosë objektiva dhe aktivitete 

konkrete dhe të matshme.  

3. KPK ti përmbahet planeve të 

punës që vet ka miratuar.   

 

https://betimiperdrejtesi.com/kpk-miraton-planin-e-punes-per-2020-ne-mesin-e-objektivave-thote-se-ka-llogaridhenien-kontrollin-e-punes-se-prokuroreve-dhe-fuqizimin-e-integritetit-te-tyre/
https://betimiperdrejtesi.com/kpk-miraton-planin-e-punes-per-2020-ne-mesin-e-objektivave-thote-se-ka-llogaridhenien-kontrollin-e-punes-se-prokuroreve-dhe-fuqizimin-e-integritetit-te-tyre/
https://betimiperdrejtesi.com/kpk-miraton-planin-e-punes-per-2020-ne-mesin-e-objektivave-thote-se-ka-llogaridhenien-kontrollin-e-punes-se-prokuroreve-dhe-fuqizimin-e-integritetit-te-tyre/
https://betimiperdrejtesi.com/kpk-miraton-planin-e-punes-per-2020-ne-mesin-e-objektivave-thote-se-ka-llogaridhenien-kontrollin-e-punes-se-prokuroreve-dhe-fuqizimin-e-integritetit-te-tyre/
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KPK takimin e pestë në vitin 2020, e ka 

mbajtur në 15 prill 2020, apo takimin e 180-

të.75  

KPK takimin e gjashtë në vitin 2020, e ka 

mbajtur në 22 maj 2020, apo takimin e 181-

të.76 

KPK takimin e shtatë në vitin 2020, e ka 

mbajtur në 17 qershor 2020, apo takimin e 

182-të.77  

KPK takimin e tetë për vitin 2020 apo 

takimin e 183-të, e ka mbajtur më 21 korrik 

2020.78,  

                                                 
75 “Kryesuesi i KPK-së mban takim me anëtarët e 

Këshillit përmes video konferencës, diskutohet 

gjendja e sistemit prokurorial gjatë pandemisë”. 

Betimi për Drejtësi. 15.04.2020.  

(Shih linkun: 

https://betimiperdrejtesi.com/kryesuesi-i-kpk-se-

mban-takim-me-anetaret-e-keshillit-permes-video-

konferences-diskutohet-gjendja-e-sistemit-

prokurorial-gjate-pandemise/). (Qasur për herë të 

fundit më 03.03.2021). 
76 “KPK shpallë konkurs për 8 prokurorë, hap dhe 

thirrjen publike për nominimin e kandidatëve për 

zëvendëskryesues”. Betimi për Drejtësi. 22.05.2020. 

(Shih linkun: https://betimiperdrejtesi.com/kpk-

shpalle-konkurs-per-8-prokurore-hap-dhe-thirrjen-

publike-per-nominimin-e-kandidateve-per-

zevendeskryesues/ ). (Qasur për herë të fundit më 

03.03.2021). 
77 “KPK themelon dy panele hetimore për dy raste 

disiplinore për prokurorët e Prokurorisë Themelore 

në Prishtinë”. Betimi për Drejtësi. 22.06.2020. (Shih 

linkun: https://betimiperdrejtesi.com/kpk-themelon-

dy-panele-hetimore-per-dy-raste-disiplinore-per-

prokuroret-e-prokurorise-themelore-ne-prishtine/ ). 

(Qasur për herë të fundit më 03.03.2021). 
78 “KPK avancon 5 prokurorë”. Betimi për Drejtësi. 

21.07.2020. (Shih linkun: 

https://betimiperdrejtesi.com/kpk-avancon-5-

prokurore/). (Qasur për herë të fundit më 

03.03.2021). 
79 “Mbi 20 mijë persona u kallëzuan penalisht gjatë 

viteve 2013-2019, për mbi gjysmën e tyre 

prokuroritë ngritën aktakuza”. Betimi për Drejtësi. 

31.08.2020. (Shih linkun: 

https://betimiperdrejtesi.com/mbi-20-mije-persona-

u-kallezuan-penalisht-gjate-viteve-2013-2019-per-

mbi-gjysmen-e-tyre-prokurorite-ngriten-aktakuza/).  

(Qasur për herë të fundit më 03.03.2021). 

Takimi i 184 i KPK-së dhe i nënti për vitin 

2020, ishte mbajtur më 31 gusht 2020.79  

KPK takimin e 185 e kishte  mbajtur më 23 

shtator 2020..80  

Në takimin e 186-të të mbajtur më 8 tetor 

2020.81 

Takimi i 187-të i KPK-së ishte mbajtur më 

10 tetor 2020.82   

KPK-ja.akimin e 188-të, e kishte mbajtur 

më 29 tetor 2020.83 , .  

80 “KPK bën shqyrtimin e draft-Rregullores për 

Vlerësimin e Performancës së Prokurorëve”. Betimi 

për Drejtësi. 23.09.2020. (Shih linkun: 

https://betimiperdrejtesi.com/kpk-ben-shqyrtimin-

e-draft-rregullores-per-vleresimin-e-performances-

se-prokuroreve/). (Qasur për herë të fundit më 

03.03.2021). 
81 “KPK shpall zgjedhjet për anëtarë të rinj të saj 

nga radhët e shtatë prokurorive themelore”. Betimi 

për Drejtësi.  08.10.2020. (Shih linkun: 

https://betimiperdrejtesi.com/kpk-shpall-zgjedhjet-

per-anetare-te-rinj-te-saj-nga-radhet-e-shtate-

prokurorive-themelore/).  (Qasur për herë të fundit 

më 03.03.2021). “Japin dorëheqje tre anëtarë të 

Këshillit Prokurorial të Kosovës”. Betimi për 

Drejtësi.  08.10.2020. (Shih linkun: 

https://betimiperdrejtesi.com/japin-doreheqje-tre-

anetare-te-keshillit-prokurorial-te-kosoves/).  

(Qasur për herë të fundit më 03.03.2021). 
82 Shënim: Këtë takim të jashtëzakonshëm KPK-ja 

me dyer të mbyllura. Pikë e vetme e rendit të ditës 

në këtë takim kishte qenë reagimi i Ambasadës 

Amerikane në Kosovë lidhur me procesin e 

zgjedhjes së anëtarëve prokurorë të Këshillit dhe 

Kryeprokurorëve. Në këtë takim ishin dhënë edhe 

pesë (5) rekomadnime për procesin e zgjedhjeve për 

anëtarë të KPK-së dhe kryeprokuroreve. (Shih 

linkun: https://prokuroria-rks.org/kpk/lajm/5973). 

(Qasur për herë të fundit më 03.03.2021). 
83 “Dy nga tre anëtarët e KPK-së i bien pishman për 

dorëheqjet e ofruara, i revokojnë të njëjtat”. Betimi 

për Drejtësi.  29.10.2020. (Shih linkun: 

https://betimiperdrejtesi.com/dy-nga-tre-anetaret-e-

kpk-se-i-bien-pishman-per-doreheqjet-e-ofruara-i-

revokojne-te-njejtat/ ). (Qasur për herë të fundit më 

03.03.2021). 

https://betimiperdrejtesi.com/kryesuesi-i-kpk-se-mban-takim-me-anetaret-e-keshillit-permes-video-konferences-diskutohet-gjendja-e-sistemit-prokurorial-gjate-pandemise/
https://betimiperdrejtesi.com/kryesuesi-i-kpk-se-mban-takim-me-anetaret-e-keshillit-permes-video-konferences-diskutohet-gjendja-e-sistemit-prokurorial-gjate-pandemise/
https://betimiperdrejtesi.com/kryesuesi-i-kpk-se-mban-takim-me-anetaret-e-keshillit-permes-video-konferences-diskutohet-gjendja-e-sistemit-prokurorial-gjate-pandemise/
https://betimiperdrejtesi.com/kryesuesi-i-kpk-se-mban-takim-me-anetaret-e-keshillit-permes-video-konferences-diskutohet-gjendja-e-sistemit-prokurorial-gjate-pandemise/
https://betimiperdrejtesi.com/kpk-avancon-5-prokurore/
https://betimiperdrejtesi.com/kpk-avancon-5-prokurore/
https://betimiperdrejtesi.com/mbi-20-mije-persona-u-kallezuan-penalisht-gjate-viteve-2013-2019-per-mbi-gjysmen-e-tyre-prokurorite-ngriten-aktakuza/
https://betimiperdrejtesi.com/mbi-20-mije-persona-u-kallezuan-penalisht-gjate-viteve-2013-2019-per-mbi-gjysmen-e-tyre-prokurorite-ngriten-aktakuza/
https://betimiperdrejtesi.com/mbi-20-mije-persona-u-kallezuan-penalisht-gjate-viteve-2013-2019-per-mbi-gjysmen-e-tyre-prokurorite-ngriten-aktakuza/
https://betimiperdrejtesi.com/kpk-shpall-zgjedhjet-per-anetare-te-rinj-te-saj-nga-radhet-e-shtate-prokurorive-themelore/
https://betimiperdrejtesi.com/kpk-shpall-zgjedhjet-per-anetare-te-rinj-te-saj-nga-radhet-e-shtate-prokurorive-themelore/
https://betimiperdrejtesi.com/kpk-shpall-zgjedhjet-per-anetare-te-rinj-te-saj-nga-radhet-e-shtate-prokurorive-themelore/
https://prokuroria-rks.org/kpk/lajm/5973
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Takimi i 189-të i KPK-së, ishte mbajtur më 

3 nëntor 2020.84  

KPK takimin e 190-të të sa e kishte mbajtur 

më 24 nëntor 2020.85 . 

Mbledhja e fundit për vitin 2020, apo 

takimi i 191-të i KPK-së është mbajtur më 

24 dhjetor86 2020. 

                                                 
84 “KPK-ja shpallë konkurs për kryeprokuror të 

Apelit dhe prokuroritë themelore në Prizren, Gjilan, 

Ferizaj, Mitrovicë, Ferizaj dhe Gjakovë”. Betimi për 

Drejtësi.  29.10.2020. (Shih linkun: 

https://betimiperdrejtesi.com/kpk-ja-shpalle-

konkurs-per-kryeprokuror-te-apelit-dhe-

prokurorite-themelore-ne-prizren-gjilan-ferizaj-

mitrovice-ferizaj-dhe-gjakove/). (Qasur për herë të 

fundit më 03.03.2021). 
85 “Prokurori Shaban Spahiu zgjedhet ushtrues i 

detyrës së kryeprokurorit të Prokurorisë Themelore 

në Gjilan”. Betimi për Drejtësi.  24.11.2020. (Shih 

linkun: https://betimiperdrejtesi.com/prokurori- 

shaban-spahiu-zgjedhet-ushtrues-i-detyres-se-

kryeprokurorit-te-prokurorise-themelore-ne-

gjilan/). (Qasur për herë të fundit më 03.03.2021). 
86 “Këshilli Prokurorial zgjedh kryeprokurorët e ri 

në Mitrovicë dhe Gjilan”. Betimi për Drejtësi.  

24.12.2020. (Shih linkun: 

https://betimiperdrejtesi.com/keshilli-prokurorial-

zgjedh-kryeprokuroret-e-ri-ne-mitrovice-dhe-

gjilan/?fbclid=IëAR1AcreEr9YsZ3G6qh-

VhOR7Ti8fqa5qQaËgKBj8Z48x0GD7b21xoAXL

grI). (Qasur për herë të fundit më 03.03.2021). 

“Këshilli Prokurorial dështon ta zgjedh 

kryeprokurorin e Prokurorisë Themelore në 

Gjakovë”. ”. Betimi për Drejtësi.  24.12.2020. (Shih 

linkun: https://betimiperdrejtesi.com/keshilli-

prokurorial-deshton-ta-zgjedh-kryeprokurorin-e-

prokurorise-themelore-ne-gjakove/). (Qasur për 

herë të fundit më 03.03.2021).  “Agim Kurmehaj, 

Admir Shala dhe Shukri Jashari rizgjidhen 

kryeprokuror të Pejës, Prizrenit dhe Ferizajt”. ”. 

Betimi për Drejtësi.  24.12.2020. (Shih linkun: 

https://betimiperdrejtesi.com/agim-kurmehaj-

admir-shala-dhe-shukri-jashari-rizgjidhen-

kryeprokuror-te-pejes-prizrenit-dhe-ferizajt/). 

(Qasur për herë të fundit më 03.03.2021).  “Këshilli 

Prokurorial zgjedh Xhevdet Bislimin për 

kryeprokuror të ri të Prokurorisë së Apelit”. Betimi 

për Drejtësi.  24.12.2020. (Shih linkun: 

https://betimiperdrejtesi.com/prokurori- shaban- 

https://betimiperdrejte(si.com/keshilli-prokurorial-

zgjedh-xhevdet-bislimin-per-kryeprokuror-te-ri-te-

prokurorise-se-apelit/). (Qasur për herë të fundit më 

03.03.2021). 

 

https://betimiperdrejtesi.com/kpk-ja-shpalle-konkurs-per-kryeprokuror-te-apelit-dhe-prokurorite-themelore-ne-prizren-gjilan-ferizaj-mitrovice-ferizaj-dhe-gjakove/
https://betimiperdrejtesi.com/kpk-ja-shpalle-konkurs-per-kryeprokuror-te-apelit-dhe-prokurorite-themelore-ne-prizren-gjilan-ferizaj-mitrovice-ferizaj-dhe-gjakove/
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