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PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE
Njëmbëdhjetë vjet pas pavarësisë, gjyqësori vazhdon të funksionojë dobët, përderisa pengesat e
ndryshme ende e dëmtojnë sistemin. Gjyqësori mbetet i ngadaltë dhe joefikas, ndërkohë që punonjësit
e cilitdo nivel të tij nuk japin llogari. Progresi i ngadaltë ndikon në atë që besimi i qytetarëve në
sistemin e drejtësisë të jetë i ulët. Ky nivel mosbesimi ndikohet nga percepcioni për korrupsion,
joefikasitet, ndikim politik dhe nga mungesa e profesionalizmin brenda sistemit. Sundimi i dobët i
ligjit dhe sistemi i joadekuat i drejtësisë po e vonojnë rrugën evropiane të Kosovës dhe po e pengojnë
rritjen e saj ekonomike. Mbështetja për sistemit e drejtësisë ka qenë fokus kryesor i donatorëve
ndërkombëtarë, megjithëse ata dështuan që t’i adresonin nevojat themelore të gjyqësorit, për shkak se
prioritet i mbështetjes së tyre ishin projektet e avancuara, pa i adresuar fillimisht nevojat bazike.
Akterët e jashtëm i shtynin përpara reformat e miratuara pa vullnet të plotë vendor, kështu që mangësitë
administrative dhe qeverisëse vetëm sa i përkeqësonin këto probleme edhe më tepër. Kjo pastaj shpiu
drejt reformave të pjesëshme, të cilat në letër dukej sikur sistemin e drejtësisë e afronin me standardet
e BE-së, por në praktikë patën fare pak efekt.
Gjyqësori mbetet i ndjeshëm ndaj ndërhyrjeve politike. Institucionet që e mbikëqyrin sistemin - Këshilli
Gjyqësor i Kosovës (KGJK) dhe Këshilli Prokurorial i Kosovës (KPK) – konsiderohen jofunksionale,
sepse po dështojnë në zbatimin e rregulloreve të brendshme dhe kërkesave etike. Transparenca aq
e nevojshme për rritjen e përgjegjësisë dhe performancës ende mungon, sepse shumica e akterëve
brenda sistemit i frikësohen asaj. Gjykatësve dhe prokurorëve iu mungojnë aftësitë themelore, por
edhe profesionalizmi, megjithëse një numër i vogël i tyre janë të disciplinuar dhe sillen mirë. Paaftësia
e gjyqësorit për trajtimin e korrupsionit, brenda dhe jashtë tij, shkakton një zhgënjim të mëtutjeshëm.
Për gjykatësit dhe prokurorët janë paraparë trajnime, dhe trajnime ad-hoc për personelin administrativ,
por efekti i tyre mbeti i ulët. Integrimi i serbëve të Kosovës brenda gjyqësorit dhe prokurorisë paraqet
një zhvillim pozitiv, por ende mbetet të zgjidhen pengesat praktike në punën e tyre. Duhen bërë
përpjekje shtesë për zvogëlimin e mëtutjeshëm të numrit të lëndëve, si dhe të kohës së nevojshme
për zgjidhjen e tyre - nga fillimi e deri tek vendimi përfundimtar. Rishikimi Funksional i Sektorit të
Sundimit të Ligjit, i cili po zvarritet tash e sa kohë, duhet të përfundojë sa më shpejtë që të jetë e
mundur.
Administratës gjyqësore i është kushtuar fare pak vëmendje; reformat e nivelit të lartë kanë shpërfillur
mangësitë e personelit dhe të resurseve që e përbëjnë këtë strukturë, ndonëse bëhet fjalë për pjesën
më të madhe të sistemit gjyqësor. Madhësia dhe buxheti i gjyqësorit duket sikur janë adekuate për
nevojat aktuale të vendit, mirëpo planifikimi i buxhetit dhe i kapaciteteve implementuese të akterëve të
ndryshëm duhen rritur përmbajtjesisht. Cilësia e arsimit formal dhe atij jorformal juridik mbetet e ulët.
Personelit administrativ i mungojnë kualifikimet dhe aftësitë praktike, dhe ai shpeshherë iu reziston
ndryshimeve. Ndërtimi i kapaciteteve të personelit asnjëherë s’ka qenë prioritet, dhe kjo as që pritet
të arrihet brenda një të ardhmeje të afërt. Vlerësimi i performancës është formal, dhe nuk e merr fare
parasysh angazhimin real ose jo të secilit punonjës. Rekrutimet, promovimet ose lëvizjet në pozita të
personelit administrativ nuk bazohen në merita apo në aftësi të demonstruara, por në lidhje personale
e politike. Nga procesi i ngutshëm i decentralizimit duhet nxjerrë mësime. Konsensusi i gjerë rreth
nevojës së instalimit të një Sistemi për Menaxhimin Informativ të Lëndëve (SMIL) dëshmon se një
reformë e efektshme është e mundur.
Që të gjitha, Agjenda për Reformat Evropiane, Marrëveshja e Stabilizim-Asociimit dhe Perspektiva e
fundit e Zgjerimit të BE-së, kërkojnë reforma thelbësore në fushën e sundimit të ligjit, si parakusht
për avancim drejt BE-së. Strategjia e zgjerimit nënvizon se fuqizimi i sundimit të ligjit kërkon një
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transformim shoqëror. Prandaj, për arritjen e fuqizimit të sundimit të ligjit do të nevojitet një
demonstrim i qartë i vullnetit politik, dhe një angazhim i të gjithë akterëve.

REKOMANDIMET
Qeveria
• Kur të formohet qeveria e re, vazhdojeni dhe avancojeni Rishikimin Funksional të Sektorit të
Sundimit të Ligjit. Procesi duhet ta marrë një ritëm të shtuar dhe t’i adresoj të gjitha mangësitë e
gjyqësorit, përfshirë këtu (ndonëse duke mos u kufizuar vetëm në):
• Draftoni ligje specifike që rregullojnë statusin, obligimet dhe detyrat e personelit administrativ
të gjyqësorit, i cili nuk duhet të operojë sipas Ligjit për Shërbimin Civil.
• Procedoni një ligj të ri që mundëson pensionimin e parakohshëm të gjykatësve, prokurorëve
dhe pjesëtarëve të administratave përkatëse.
• Përcaktoni më qartë dhe fuqizoni mekanizmat e bashkëpunimit ndërmjet gjykatave,
prokurorisë dhe policisë.
• Zbatoni dhe promovoni Ligjin për Mbrojtjen e Sinjalizuesve, për t’i inkurajuar kështu qytetarët që t’i
raportojnë rastet e korrupsionit.
• Ministria e Drejtësisë duhet ta marrë përsipër udhëheqjen dhe të koordinoj mbështetjen e donatorëve,
identifikimin e nevojave dhe fillimin e projekteve dhe iniciativave të reja, për të siguruar kështu një
përdorim sa më efikas të mbështetjes.
• Ministria e Drejtësisë, në bashkëpunim me KPK-në dhe KGJK-në, duhet ta mbështes Fakultetin
Juridik në hartmin e një planprogrami të akredituar dhe në krijimin e moduleve të kurseve të trajnimit
për Ligjet e Kosovës për të diplomuarit nga radhët e komunitetit serb, të cilët studimet i kanë ndjekur
sipas planprogrameve të Serbisë.
• Sponzoroni ligjet e mbetura që kërkohen për zbatimin e plotë të SMIL-it në të gjitha nivelet e
gjykatave; Kodin e Procedurës Penale dhe Ligjet për Ekzekutimin e Sanksioneve Penale, Procedurën
Kontestimore, Procedurën Jokontestimore dhe të Konflikteve Administrative.

Këshilli Gjyqësor i Kosovës
• Me qëllim të rritjes së transparencës, duhet t’i publikoni të gjitha vendimet gjyqësore, përfshirë
aktgjykimet e vjetra dhe dokumentet tjera. Të krijoni një bazë të vetme dhe koherente të të dhënave
gjyqësore, e cila i përmban në një vend të gjitha vendimet gjyqësore, në vend se ato të shpërndahen
nëpër uebfaqet e gjykatave të ndryshme.
• Në vend të zyrave të gjykatësve, ndihmoni në përdorimin e sallave aktuale gjyqësore dhe impononi
përdorimin e tyre, si vendi i vetëm i pranueshëm për mbajtjen e seancave gjyqësore. Praktika e
mbajtjes së seancave dëgjimore nëpër zyra duhet të marrë fund.
• Implementoni rregulloret relevante për menaxhimin e kompetencave të decentralizuara të gjykatave.
Sekretariati i KGJK-së duhet ta rrisë mbikëqyrjen dhe kontrollin e ligjshmërisë së të gjitha aktiviteteve
që ndërlidhen me punësimin, buxhetin dhe ekzekutimin e tij, dhe me prokurimin. Veç kësaj, me
qëllim të rritjes së transparencës duhen shqyrtuar mundësitë e lehtësimit të pjesëmarrjes së akterëve
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të jashtëm (përfaqësues të shoqërisë civile ose ekspertë ndërkombëtarë).
• Përmirësojeni planifikimin e buxhetit dhe të aftësive zbatuese në sekretariat dhe gjykata.
• Rriteni numrin e gjykatësve dhe bashkëpunëtorëve profesionalë, me qëllim të zgjidhjes së shpejtë të
lëndëve të vjetra, përfshirë këtu edhe parashikimin e formave të pensionimit të parakohshëm, në një
fazë të mëvonshme, të zyrtarëve më në moshë.
• Shqyrtoni vazhdimisht nevojat për trajnimin e personelit (gjykatës ose jogjykatës). Vendoseni një
sistem trajnimi të detyrueshëm fillestar për personelin jogjykatës dhe shtoni numrin e trajnimeve të
detyrueshme të vazhdueshme për të gjitha nivelet e gjyqësorit.
• Rishikojeni procesin e vlerësimit për gjykatës. Pragu i vlerësimit ‘Mjaftueshëm’ nuk mund të jetë 30
nga 100 pikë, por të paktën 50 nga 100 pikët maksimale.
• Draftojeni dhe vendoseni një Kod Etik për personelin jogjykatës, dhe një vlerësim specifik e
sistematik të performancës, i cili pasqyron performancën dhe aftësitë aktuale në përputhje me Kodin
e ri. Këto vlerësime duhet të jenë po aq kërkuese sa ato për gjykatës, në mënyrë që të shërbejnë si
bazë për promovim, avancim apo largim.
• Përmirësoni dukshëm kapacitetet e përkthimit. KGJK-ja duhet t’i prijë kalimit në një gjyqësor që do
të jetë tërësisht dygjuhësor.
• Bashkëpunoni me universitetet publike, për t’iu ofruar studentëve të drejtësisë mundësi më të mëdha
të ndjekjes së praktikës me pagesë nëpër sekretariate dhe gjykata.
• Avokoni për ndryshimin e ligjeve të mbetura që nevojiten për zbatimin e plotë të SMIL-it, në mënyrë
që ai të jetë plotësisht funsional në të gjitha nivelet e gjykatave.

Këshilli Prokurorial i Kosovës
• Bëni publike rezultatet e proceseve disciplinore, në përputhje me Ligjin dhe praktikat gjyqësore.
• Reformojeni dhe fuqizojeni kornizën rregullatore për vlerësimin e performancës. Bëni vlerësimin
sistematik të gjithë personelit (prokurorial dhe administrativ), i cili do ta pasqyrojë performancën dhe
aftësitë e tyre aktuale. Vlerësimi duhet të shërbejë si bazë për promovim, ngritje në detyrë apo për
largim nga puna.
• Përmirësojeni planifikimin e buxhetit dhe kapacitetet implementuese të Këshillit.
• Rriteni numrin e prokurorëve dhe bashkëpunëtorëve profesionalë, me qëllim të zgjidhjes së shpejtë
të lëndëve të vjetra, përfshirë këtu edhe parashikimin e formave të pensionimit të parakohshëm, në
një fazë të mëvonshme, të zyrtarëve më në moshë.
• Përmirësoni rregullat dhe praktikat e rekrutimit dhe planifikimin e personelit. Punësimet e reja duhet
të bazohen në vlerësimin e rregullt të nevojave për personel. Lehtësojeni pjesëmarrjen e akterëve të
jashtëm (përfaqësuesve të shoqërisë civile ose ekspertëve ndërkombëtarë) në proceset e seleksionimit
në të gjitha nivelet.
• Shqyrtojeni bashkëpunimin me universitete publike, për t’iu ofruar studentëve të drejtësisë mundësi
më të mëdha të ndjekjes së praktikës me pagesë nëpër prokuroritë themelore.
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Akademia e Drejtësisë
• Fuqizojeni Programin e Trajnimit të Vazhdueshëm dhe koordinohuni me KGJK-në dhe KPK-në për
identifikimin e lëndëve kryesore, të cilat duhet të jenë të obligueshme.
• Rritni kapacitetet e personelit, duke punësuar më tepër trajnerë të përheshëm të brendshëm, dhe
përkthyes.

Fakultetet Juridike
• Punoni me KGJK-në, KPK-në dhe me Agjencinë e Akreditimit të Kosovës, për t’i shqyrtuar dhe
përditësuar planprogramet e mësimit, për t’u siguruar kështu që dija e fituar nga studentët është
aktuale dhe e zbatueshme në kontekstin kosovar.

Oda e Ndërmjetësuesve
• Forcojeni dhe ngriteni profilin e ndërmjetësuesve, si një zgjidhje alternative e mosmarrëveshjeve, e
cila ndihmon në uljen e numrit të lëndëve të papërfunduara nëpër gjykata.
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HYRJE
Gjyqësori i Kosovës ka kaluar nëpër sisteme të ndryshme gjatë dekadave të fundit, prandaj edhe
ka trashëguar mjaft dobësi. Pjesa më e madhe e njerëzve që punojnë në sektorin e gjyqësorit dikur
ishin pjesë e strukturave jugosllave, serbe ose ndërkombëtare, ndërkohë që tani janë pjesë e sistemit
kosovar. Ky ambient jostabil ndikoi edhe në efektshmërinë e administratës së gjyqësorit, meqenëse
ligjet, reformat dhe lidershipi ndërronin vazhdimisht, përderisa njerëzit mbeteshin po të njëjtit.
Pas shpalljes së Pavarësisë, në vitin 2008, sistemi gjyqësor poashtu pësoi një sërë ndryshimesh. Me
kalimin e viteve, u vendos gradualisht edhe një kornizë gjithëpërfshirëse ligjore. 1 Një proces i verifikimit
dhe i riemërimit të gjykatësve e prokurorëve ishte bërë në vitin 2009. 2 Ligji për Gjykatat, i vitit 2013,
e ka ristrukturuar tutje gjyqësorin dhe, përmes definimit të përgjegjësive, e ka rritur pavarësinë e
gjykatave, përgjegjësitë e gjykatësve dhe prokurorëve, si dhe e ka thjeshtuar sistemin dhe qasjen në
drejtësi. Pakoja e Drejtësisë, e vitit 2015, kishte për synim përmbylljen e plotë të këtyre qëllimeve. Në
vitin 2016 ndërkaq ndodhën ndryshime edhe më të mëdha, sepse me kërkesë të vetë gjykatave u lancua
decentralizimi i tyre. Vetëm në dy-tri vitet e fundit nuk ka pasur ndryshime të mëdha në sistemin e
drejtësisë, duke krijuar kështu pak më shumë stabilitet.
Përkundër këtyre ndryshimeve të mëdha, gjyqësori nuk ka shfaqur shumë shenja të përmirësimit,
meqenëse niveli i lartë i korrupsionit dhe mungesa e efikasitetit dhe llogaridhënies ende mbesin
tregues të qartë se reformat nuk i prodhuan rezultatet e dëshiruara. 3 Reformat e përafruan deri diku
legjislacionin vendor me standardet e BE-së dhe me ato ndërkombëtare, mirëpo sundimi i ligjit ende
mbetet i dobët, kurse gjyqësorit të prirur për ndërhyrje politike ende i mungon aftësia, profesionalizmi
dhe llogaridhënia. Administrata gjyqësore mbetet veçanërisht e dobët, dhe ajo vazhdon t’i rezistojë
nevojës për modernizim.
Sundimi i dobët i ligjit është vendimtar për një qeverisje demokratike, andaj ai edhe i pengon proceset
integruese evropiane. 4 Po ashtu, ai paraqet pengesë të konsiderueshme për zhvillim ekonomik. 5
Edhe pse pavarësia juridike është e garantuar me Kushtetutë dhe me ligje, praktika po e dëshmon
të kundërtën. Vendi “posedon disa prej komponentave bazike të sistemit të drejtësisë... [por] ai nuk
1

Ligji për Procedurën e Zbatimit 04/L-139 (janar 2013), Ligji për Prokurorin e Shtetit 03/L-225(tetor 2010), Ligji për Këshillin
Prokurorial të Kosovës 06/L-056 (prill 2019), Ligji për Këshillin Gjyqësor të Kosovës 06/L-055 (dhjetor 2018), Ligji për
Konfliktet Administrative 03/L-202 (tetor 2010), Ligji për Ekzekutimin e Sansioneve Penale 04/L-149 (gusht 2013), Kodi i
Drejtësisë për të Mitur 06/L-006 (korrik 2010), Ligji për Avokatinë 04/L-193 (maj 2013), Ligji për Provimin e Jurisprudencës
04/L-141 (maj 2013), Ligji për Procedurën Jokontestimore 03/L-007 (janar 2009), Kodio Penal 06/L-074 (korrik 2012),
Kodi i Procedurës së Kodit Penal 04/L-123 (janar 2019), Ligji për Noterinë 06/L-010 (dhjetor 2018), Ligji për Procedurën
Kontestimore 03/L-006 (shtator 2008), Ligji për Prokurorinë Speciale 03/L-052 (qershor 2008)
2
Me qëllim të udhëheqjes së procesit të riemërimit dhe emërimit, në prill 2009, përfaqësuesi i Lartë i Sekretarit të Përgjithshëm
themeloi një trup të përkohshëm, si pjesë e KGJK-së, i cili u specifikua edhe në Udhëzimin Administrativ të UNMIK’ut
nr.2008/3. Mbi 400 gjykatës dhe prokurorë iu nënshtruan procesit të rivlerësimit, nën mbikëqyrjen e Zyrës Ndërlidhëse të BE’së.
Vetëm 50% e gjykatësve dhe prokurorëve aktivë e kaluan testin e etikës dhe testin profesional. Rreth 450 kandidatë të rinj hynë
në proces për herë të parë, si gjykatës ose si prokurorë, kurse 340 prej tyre u emëruan nga presidenti, meqenëse paraprakisht e
kaluan testin e Kodit të Etikës, siç edhe specifikohet në Udhëzimin Administrativ të UNMIK’ut nr.2008/3. Procesi i rivlerësimit
dhe emërimit, i vitit 2009, rezultoi me ripërtirirjen më të madhe të Gjyqësorit të Kosovës që nga përfundimi i luftës.
3
Incizimet e rrjedhura të vitit 2016, që njihen edhe si Afera Pronto, aludonin për një nivel të lartë të nepotizmit, dhe implikonin
pavarësinë e gjykatave. Për me tepër shih lidhjen: http://prishtinainsight.com/pronto-2-leaked-wiretaps-kosovo-ruling-partyofficials-scandal-continues/
4
Komunikimi i fundit i Komisionit Evropian, Një perspektivë kredibile e zgjerimit dhe një përfshirje e BE-së në shtetet e Ballkanit
Perëndimor, është përplot referenca për nevojën e fuqizimit të sundimit të ligjit në gjashtë shtetet e Ballkanit Perëndimor. Dokumenti
është i qasshëm në: https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/communication-credible-enlargement-perspectivewestern-balkans_en.pdf
5
Këshilli i Evropës nënvizoi se “efikasiteti i sistemit të drejtësisë, i matur me kohën në dispozicion dhe me vendimet e përfunduara,
qartazi lidhet me ekonominë, dhe në veçanti me indikatorin shumë të përdorur ekonomik, me nivelin e GDP-së”. Komisioni Evropian
për Efikasitet në Drejtësi, Fuksionimi i sistemit juridik dhe situata ekonomike në shtetet anëtare të Bashkimit Evropian, Strasburg,
15 Janar 2013, fq.11
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funksionon si tërësi; secila pjesë operon kryenëvete dhe kryesisht pa asnjë efekt real e të prekshëm.”6
Në kohën kur u shkrua, në vitin 2010, kjo deklaratë e Grupit Ndërkombëtar të Krizave ishte e vërtetë,
megjithëse vazhdon të mbes e vërtetë edhe nëntë vite më vonë. Gjyqësori vuan nga korrupsioni, nga
ndërhyrjet për interesa politike, dhe nga mungesa e profesionalizmit të gjykatësve, prokurorëve dhe
personelit administrativ - krejt kjo për shkak të një mbikëqyrjeje të dobët.
Këshilli Gjyqësor i Kosovës (KGJK), bashkë me Këshillin Prokurorial të Kosovës (KPK), ka vite
që janë funksionalë, mirëpo ende s’kanë arritur të bëjnë përmirësime të mëdha. Cikli i vazhdueshëm
i reformave graduale, që përsëriten në çdo dy vjet, në fakt, më tepër ka shkaktuar dëme sesa që ka
ndihmuar. Shumë shpesh reformat nuk u drejtuan kah qëllimet e synuara. Shumë donatorë mbështetjen
e fokusojnë në asistencën teknike dhe financiare për Ministrinë e Drejtësisë dhe për organet drejtuese
të gjyqësorit, duke i shpërfillur vazhdimisht nevojat bazike të pjesës më të madhe të personelit gjyqësor.
I bie që proceset e udhëhequra nga donatorët sikur u konceptuan ta nisnin veturën pa shofer. Praktika
e dëshmoi se mbështetja e huaj, në të shumën e rasteve, ishte tepër e avancuar për nivelin e punonjësve
të gjyqësorit, andaj edhe nuk i plotësoi nevojat e tyre.
Administrata dhe personeli i gjyqësorit nuk ishin fokus asnjëherë. Ato u shpërfillën vazhdimisht,
edhe pse pëbëjnë elementin kryesor të një gjyqësori funksional. Në vitin 2019, në të gjitha nivelet e
administratës në gjykata dhe prokurori punonin mbi 2000 shërbyes civilë, shumica e të cilëve kryesisht
ishin të patrajnuar, kishin mungesë kapacitetesh dhe vazhdimisht përformonin dobët. Të tillët pra
kanë rol të rëndësishëm në joefikasitetin e gjyqësorit, sepse janë të lidhur me skemat e korrupsionit,
nepotizmit dhe ndërhyrjeve politike, ndonëse anashkalohen vazhdimisht dhe në fokus të mbështetjes
mbesin gjykatësit dhe prokurorët. Gjatë gjithë kësaj kohe, administrata e gjykatave i ka ndryshuar
fare pak normat dhe qëndrimet e saj të vjetruara, që mbesin pothuajse të njëjta me ato të kohës së
socializmit.
Në nëntor 2016, qeveria e nisi Rishikimin Funksional të Sektorit të Sundimit të Ligjit, një iniciativë kjo
vendore që synonte eliminimin e duplifikimeve të shumta ekzistuese, rritjen e koherencës të sundimit të
ligjit dhe rritjen e llogaridhënies, transparencës dhe efektshmërisë. Rrjedhimisht, vonesat dhe proceset
e vazhdueshme të legjislacionit sot nënkuptojnë se korniza ekzistuese ligjore ndryshon dukshëm nga
ajo e fillimit të procesit. Por, pa një vullnet të nivelit të lartë politik, dhe pa një koordinim aktiv, procesi
i Rishikimit Funksional, bashkë me reformat që do të pasojnë, mund ta lënë prapë vendin vetëm “me
një drejtësi në dukje, por pa përmbajtje.” 7
Ky raport, i ndarë në dy pjesë, paraqet një përmbledhje mbi nivelin e sundimit të ligjit dhe gjyqësorit
në Kosovë. Pjesa e parë ofron një përmbledhje të sfidave kryesore për një gjyqësor efektiv, me fokus
në qeverisjen e tij. Kjo pjesë hulumton strukturën dhe rolin e organeve mbikëqyrëse të gjykatave
dhe të organeve të ndjekjes, nivelin e pavarësisë dhe mekanizmat e transparencës dhe llogaridhënies.
Pastaj kalon në çështjet praktike, si procedurat disciplinore, strukturat për ndalimin e korrupsionin,
dhe në sistemet e trajnimit dhe të ngritjes së kapaciteteve. Kjo pjesë përmbyllet me një përmbledhje
për integrimin e veriut të Kosovës në gjyqësor, dhe të përpjekjeve për zbutjen e mosrealizimit të
Rishikimit Funksional të Sektorit të Sundimit të Ligjit.
Po aq e rëndësishme është edhe pjesa e dytë, e cila merret me trajtimin e administratës së gjyqësorit
dhe me performancën e personelit administrativ. Në të shqyrtohet madhësia dhe struktura e gjykatave,
buxheti i sektorit të gjyqësorit, efektet e sistemit më të avancuar arsimor për gjyqësorin, statusin
e administratës, rregullat ekzistuese të punësimit dhe vlerësimit të performancës, dhe procesi i
6

Grupi Ndërkombëtar i Krizave, Sundimi i ligjit në Kosovën e pavarur, Prishtinë/Bruksel, 19 maj 2010
7 Ibid fq. 22
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decentralizimit. Pjesa e dytë përmbyllet me një analizë të digjitalizimit aktual të gjyqësorit.

1. VËSHTRIM MBI SUNDIMIN E LIGJIT
1.1 Organet qeverisëse të gjyqësorit dhe prokurorisë
Ekziston tashmë një trend global për themelimin e këshillave gjyqësorë, si mjet për mbrojtjen
e pavarësisë së gjyqësorit. Në mesin e viteve të 80’a vetëm 10 përqind e shteteve kishin Këshilla
Gjyqësorë; e deri në vitin 2008 ky numër shkoi në 60 përqind.8 Por, vetëm themelimi i këshillave nuk
garanton as pavarësi dhe as performancë më cilësore të gjyqësorit. Nga ana tjetër, nëse këshillat e
kryejnë funksionin e tyre si duhet, ato mund të ndihmojnë në promovimin e sundimit të ligjit dhe në
përmirësimin e performancës së përgjithshme të gjyqësorit.
Në Kosovë ky trend u materializua nëpërmjet themelimit të Këshillit Gjyqësor (KGJK) të Kosovës
dhe Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK), siç parashihej edhe me kushtetutë. Fatkeqësisht, KGJK
dhe KPK i vazhdojnë betejat për të vepruar si të pavarur, ngase deri tani dështuan në ushtrimin e
duhur të funksioneve të tyre.
Për vite me radhë, Auditori i Përgjithshëm ka gjetur keqpërdorime të shumta në të dy këshillat, madje
raportet e auditimit për KGJK-në ishin edhe më të këqija sesa ato të institucioneve tjera qeveritare. 9 Vetëm
viteve të fundit Këshilli filloi të veprojë sipas rekomandimeve të Zyrës së Auditorit të Përgjithshëm.
Shqetësimet kryesore janë planifikimi i dobët dhe mungesa e konsultave dhe raportimeve të brendshme
menaxheriale. 10 Në përgjithësi, edhe përkundër përmirësimit të ngadalshëm, të dy këshillat vazhdojnë
të vuajnë nga një qeverisje e dobët, e cila sigurisht që e ulë efikasitetin e tyre dhe e dëmton pavarësinë
gjyqësore dhe prokuroriale.
Procedurat për emërimin e anëtarëve në kohën e themelimit të KGJK-së u kritikuan po ashtu, sepse
nuk ishin në përputhje me Kartën Evropiane për Statutin e Gjykatësit. 11 Këshilli i Evropës këshillon që
të paktën gjysma e secilit këshill të lartë gjyqësor (sikurse që është KGJK-ja) të përbëhet nga gjykatës
të emëruar prej kolegëve të tyre. Komisioni i Venedikut nënvizon nevojën e ekzistimit të dispozitave të
qarta kushtetuese të cilat sigurojnë se emërimi i gjykatësve nuk ndikohet nga fuqitë tjera të Shtetit në
demokracitë e reja. 12 Aty, po ashtu, theksohet se “elementi më substancial, ose shumica” e një këshilli
gjyqësor duhet të emërohet nga vetë gjyqësori. Para reformave, në fillim të vitit 2016, 8 nga 13 anëtarët
e KGJK-së zgjidheshin nga ana e deputetëve të kuvendit, gjë që Kuvendit i mundësonte një ndikim të
konsiderueshëm ndaj përbërjes së KGJK-së.
Në shkurt të vitit 2016, amandamentimet kushtetuese ndryshuan procedurën e emërimit të anëtarëve
të KGJK-së.13 Tani 7 nga 13 anëtarët e KGJK-së emërohen nga ana e kolegëve të tyre (pra, nga
gjykatës të tjerë), përderisa Kuvendi i përzgjedhë gjashtë të tjerë. Anëtarët e ekzekutivit nuk mund të
8

Nuno Garoupa dhe Tom Ginsburg, Ruajtja e rojeve: Këshillat gjyqësorë dhe pavarësia e gjyqësorit [Guarding the Guardians: Judicial
Councils and Judicial Independence], Universiteti i Chicagos, Chicago, nëntor 2008, fq.3
9
Intervistë e Grupit për Ballkan, Zyra Kombëtare e Auditimit, nëntor 2016
10
Për shembull, deri në vitin 2018 KPK-ja dështonte vazhdimisht në përmbylljen e proceseve për gradimin dhe promovimin e
personelit të saj, përkundër rekomandimeve të vazhdueshme të lëshuara nga Zyra Kombëtare e Auditimit. Shih Zyrën Kombëtare të
Auditimit, Raporti mbi Financat e Këshillit Prokurorial të Kosovës për vitin financiar që përfundon më 31 dhjetor 2018 [Audit Report
on the Financial Report of the Kosovo Prosecutorial Council for the financial year ended 31 December 2018], Prishtinë, qershor
2019, i qasshëm në: http://www.zka-rks.org/wp-content/uploads/2019/06/Raporti-final-KPK-2018-Eng.pdf
11
Këshilli i Evropës, Kapitulli evropian për gjykatësit [European Charter on the Statute for Judges], 1998, neni 1.1.3
12
Komisioni Evropian për Demokraci nëpërmjet Ligjit (Komisoni i Venedikut) Emërimet Gjyqësore [Judicial Appointments],
Venedik, 22 qershor 2007, fq 3, i qasshëm në: https://www.venice.coe.int/webforms/documents/CDL-AD(2007)028.aspx
13
Kushtetuta, neni 108.6 (1)-(2); Amandamenti 25.
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jenë fare pjesë e Këshillit, siç lejohet në disa shtete tjera të rajonit. 14
Për sa i përket KPK-së, që nga qershori i vitit 2015, 10 nga 13 anëtarët e tij janë prokurorë: kryeprokurori
i Shtetit (që zgjidhet nga vetë Këshilli), nga një përfaqësues i zgjedhur nga secila prokurori themelore,
plus nga një përfaqësues i Prokurorisë së Apelit dhe Prokurorisë Speciale. 15 Nga tri pozitat tjera të
mbetura në Këshill, njëri anëtar është ekspert i së drejtës penale dhe vjen nga Asociacioni i Avokatëve
të Kosovës, anëtari tjetër është profesor i fakultetit të drejtësisë, ndërkohë që i treti është përfaqësues
me përvojë i shoqërisë civile, i cili në fushëveprimin e tij apo saj i ka të drejtat e njeriut. Ky sistem
i emërimeve e mbështet pavarësinë e prokurorisë, që është parim themelor i KPK-së, ndonëse në
praktikë vazhdon të mbetet shqetësim i madh ushtrimi i ndikimit politik ndaj prokurorëve. Në vitin
2015 pati presion të madh politik për emërimin e kryeprokurorit të ri të Shtetit, kështu që edhe procesi
i përzgjedhjes së tij zgjati tepër shumë.16
Si rredhojë e amandamenteve kushtetuese është edhe fakti se, prej vitit 2015 KGJK dhe KPK janë
kompetentë për propozimin e drejtpërdrejtë të buxheteve të tyre në Kuvend, në vend se ato t’i
propozojë qeveria. Kjo reformë nuk pritej të shkaktonte ndonjë ndryshim të rëndësishëm shpejt. 17 Së
pari, për shkak se KGJK-ja dhe KPK-ja duhej t’i ndërtonin kapacitetet për planifikimin e buxheteve të
përgatitura mirë, por edhe për menaxhimin dhe ekzekutimin e tyre, e kjo do të merrte kohë. 18 Së dyti,
për shkak se ekspertët prisnin që Ministria e Financave do të bënte presion për mbajtjen e buxheteve
në minimum, sepse qeveria ishte e vetëdijshme se presioni mbi këto buxhete ishte mënyra e vetme për
kontrollimin e këshillave. 19
Sa i përket qeverisjes, as KGJK-ja e as KPK-ja ende s’kanë kapacitete të mjaftueshme për përmbushjen
e mandateve të tyre. Si rrjedhojë, ato deri më tani nuk kanë arritur asnjë përparim të qëndrueshëm
në mbikëqyrjen e implementimit të vendimeve të veta, e as në raportimin ose hartimin e rregulloreve
të reja. Të dy këshillat kanë dështuar vazhdimisht në aprovimin e rregulloreve dhe udhëzimeve, siç
kërkohet me ligj. 20
Në fund të vitit 2018 dhe në fillim të vitit 2019, Kuvendi miratoi disa ligje të reja që rregullojnë
funksionimin e sistemit gjyqësor, e kjo me qëllim që ndryshimet ligjore dhe jurisprudenca kushtetuese,
të cilat ndodhën që nga viti 2013, të konsolidohen në një tekst të vetëm dhe koherent. Kjo gjë
do të duhej të ndihmonte në qartësimin e strukturës të sistemit dhe të roleve e kompetencave të
institucioneve përkatëse. Mirëpo, ligjet e reja nuk e ndryshuan organizimin gjyqësor, kështu që edhe
vetë implementimi i tyre do të mbetet çështje shumë e rëndësishme.

14

OSBE, Pavarësia e Gjyqësorit në Kosovë: Dimensionet institucionale dhe funksionale [Independence of the Judiciary in Kosovo:
Institutional and Functional Dimensions], Prishtinë, janar 2012, fq.17
15
Para amandamenteve, dy anëtarë ishin të emëruar politikë: ministri i Drejtësisë dhe kryeprokurori ishin të emëruar drejtpërdrejt
nga qeveria, respektivisht nga presidenti.
16
Në shkurt 2015 KPK-ja ka nominuar Aleksandër Lumezin për kryeprokuror të Shtetit, si kandidat i vetëm për atë pozitë. Para
sjelljes së vendimit, pesë kandidatë i kanë tërhequr kandidaturat e tyre, duke nënvizuar se KPK-ja ka shkelur procesin e seleksionimit,
për shkak se disa anëtarë të saj kanë mandate të diskutueshme, e disa të tjerë kanë shprehur publikisht preferencat e tyre. Informata
më të shumta (në shqip) janë të qasshme këtu: http://www.gazetaexpress.com/lajme/vec-aleksander-lumnezi-mbetet-ne-gare-perkryeprokuror-78234/?archive=1
17
Intervistë e Grupit për Ballkan, prokurori, Prishtinë, 17 qershor 2016
18
Intervistë e Grupit për Ballkan, zyrtari i KGJK-së, Prishtinë, 16 qershor 2017, dhe Këshilli i Evropës, Raport i detajuar i vlerësimit
të Sistemit Juridik [In Depth Assessment Report of the Judicial System], Strasburg, janar 2018, i qasshëm në https://rm.coe.int/indepth-assessment-report-of-the-judicial-system/16807828e6
19
Intervistë e Grupit për Ballkan, gjykatësi i Gjykatës Supreme, Prishtinë, 16 qershor 2016 dhe këshilltari i Gjykatës Administrative,
Prishtinë, 20 dhjetor 2016
20
E ashtuquajtura pako ligjore, e implementuar në vitin 2015, kërkonte nga KGJK dhe nga KPK që të miratoheshin 35 rregullore dhe
udhëzime. Të dy këshillat dështuan që ta miratonin këtë legjislacion me kohë.
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Përmirësimi gjithsesi se do të kërkojë edhe fuqizimin e mëtutjeshëm të kapaciteteve dhe pavarësinë e
organeve mbikëqyrëse. 21

1.2 Pavarësia e gjyqësorit
Kushtetuta e garanton ndarjen e pushteteve mes tri niveleve, legjislativit, ekzekutivit dhe gjyqësorit. 22
Edhe pse zyrtarisht i pavarur nga institucionet politike, në praktikë gjyqësori ende lufton për ushtrimin
e lirë të autoritetit të vet. Gjykatat dhe prokuroritë opinioni i sheh si tepër të ndikuara politikisht. 23
Kosova vuan nga perceptimi tejet i përhapur se vendi drejtohet nga një elitë e egër politike, e cila e
kontrollon secilin aspekt të shoqërisë. 24 Mungesa e pavarësisë së gjyqësorit është vërejtur nga shumë
akterë dhe vëzhgues të rëndësishëm. Në janar të vitit 2014, 17 prej 27 gjykatësve sa i kishte EULEX-i
gjithsej, publikuan një kumtesë nëpërmes të cilës shprehnin dyshimin nëse në raste të caktuara
gjykatësit vendorë do të mund të vepronin si të pavarur, për arsye se në vend ekziston një nivel
i lartë i ndërhyrjeve politike. 25 Në gusht të vitit 2018, një prokuror special dha dorëheqje, pasi që
paraprakisht akuzoi prokurorin e Shtetit për ushtrim presioni ndaj tij për shkak se i kishte përmendur
disa politikanë të lartë, gjë që pastaj nxiti një valë protestash. 26 Qeveria e mohon vazhdimisht se po
përpiqet të ndikojë në gjyqësor, megjithëse akuzat se gjyqësorit i mungon pavarësia nga institucionet
politike janë të shpeshta dhe të besueshme, dhe ato vijnë nga burime të ndryshme, nganjëherë edhe
nga brenda vet sistemit gjyqësor. 27
Mangësitë brenda KGJK-së dhe KPK-së janë një problem i vazhdueshëm. Ato shfaqen shpesh dhe
në të gjitha nivelet, qofshin ato strukturore, organizative apo qeverisëse. Përzgjedhja e anëtarëve të
bordit shpesh ndikohet nga akterë të ndryshëm, në ndërkohë që praktika tregon se edhe anëtarët me
mandat të diskutueshëm vazhdojnë të jenë pjesë e bordit. Këtë pohim e dëshmon edhe rasti i një
anëtari të Bordit të KPK-së, i cili shërbeu për tetë vjet, ndërsa mandati i tij ishte vetëm pesëvjeçar.28
21

Kjo pako e re e ligjeve përfshin Ligjin për Gjykatat, Ligjin për Këshillin Gjyqësor të Kosovës, Ligjin për Këshillin Prokurorial të
Kosovës, dhe Ligjin për Përgjegjësitë Disciplinore të Gjykatësve dhe Prokurorëve.
22
Sipas dispozitave kushtetuese (neni 4), Kosova qeveriset mbi parimin e fuqive të ndara dhe të mekanizmave të provave e bilanceve.
Kuvendi ushtron fuqi legjislative, qeveria është përgjegjëse për implementimin e ligjeve dhe politikave shtetërore, përderisa fuqia
juridike ushtrohet nga gjykatat e pavarura.
23
“Përafërsisht 70.7% e respodentëve besojnë se njerëzit me ndikim politik kanë më pak gjasa të dënohen sipas ligjit. [...] Për më tepër,
kur respodentët u pyetën se cili institucion i lartë i sistemit gjyqësor është më i ndikuari politikisht, 72.4% e respodentëve pohuan
se besojnë që gjykatat janë institucionet më të ndikuara politikisht, e pas tyre radhiten prokuroritë (me 68.3%)”. Grupi për Studime
Ligjore e Politike, Indeksi i performancës së Sundimit të Ligjit në Kosovë (RoLPIK), Edicioni i 4 [Rule of Law Performance Index
in Kosovo (RoLPIK), 4th Edition], Prishtinë, tetor 2018, fq. 10, i qasshëm në: http://www.legalpoliticalstudies.org/wp-content/
uploads/2018/10/RoLPIK-4ENweb.pdf
24
Grupi Ndërkombëtar i Krizave, Sundimi i Ligjit në Kosovën e Pavarur [Rule of Law in Independent Kosovo], 2010, fq. 9
25
Letër nga gjykatësit e EULEX, Prishtinë, 22 Janar 2014, i qasshëm në http://gazetajnk.com/repository/docs/dokumenti_i_Eulex.
pdf
26
RFE/RL Balkan Service, Protestuesit kosovarë kërkojnë dorëheqjen e kryeprokurorit [Kosovo Protesters Demand Chief
Prosecutor’s Resignation], Radio Free Europe, 22 gusht 2018, i qasshëm në https://www.rferl.org/a/kosovo-protesters-demandchief-prosecutor-s-resignation/29447972.html
27
Si shembull, shih shkresën paraprake. Gjithashtu, drejtori i Institutit për Drejtësi në Kosovë, Betim Musliu, në vitin 2016 deklaroi se
sistemi i gjyqësorit në Kosovë vazhdon të jetë i kapur nga politika, dhe se besimi i qytetarëve në sistem është gjithnjë e më i ulët. Shih
Arton Konushevci, Sistemi i drejtësisë i komprometuar nga politika [Justice system compromised by politics], Radio Free Europe,
8 gusht 2016, i qassëhm në https://www.evropaelire.org/a/27902562.html&sa=D&ust=1518102306870000&usg=AFQjCNF7PU_
eztjaLMCwccqZ9h_4FIZQjQ
Ambasadori i Mbretërisë së Bashkuar, Ruairi O’Connell, deklaroi se “Sistemi i drejtësisë në Kosovë ka dështuar”, duke iu referuar
rastit të ish-kryebashkiakut të Kaçanikut, Xhabir Zharkut, të cilit iu shqiptua dënimi me kusht prej dy viteve, i qasshëm në http://
lajmi.net/oconnell-si-ka-mundesi-qe-gjyqesori-vepron-brenda-dites-per-qytetaret-e-thjesht-e-hesht-per-profile-te-larta/
28
Neni 7, i Ligjit nr.03/L-244 për Këshillin Prokurorial të Kosovës, që ishte në fuqi asokohe, nënvizon se anëtarët e Këshillit
zgjidhen për një mandat pesëvjeçar, megjithëse Këshilli vendosi që t’ua zgjas ilegalisht mandatin anëtarëve të tij. I.S. ishte zgjedhur
anëtar në shkurt të vitit 2011. Me ndryshimet e reja në Këshill, në janar 2013 I.S. ishte rizgjedhur si anëtar. Ai do të duhej ta kishte
përfunduar mandatin pesëvjeçar në shkurt të vitit 2016, por vazhdoi të shërbente deri në janar 2018. Për më tepër shiko në: Insituti
Ligjor i Kosovës, Jolegjitimiteti i Këshillit Gjyqësor dhe i Këshillit Prokurorial [Illegality of Judicial Council and Prosecutorial
Council], Prishtinë, nëntor 2016, i qasshëm në https://kli-ks.org/wp-content/uploads/2016/11/3.-Brief-analysis-Ilegality-of-KJCand-KPC-13.11.2016-1.pdf
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KPK-ja është akuzuar edhe më parë se i ka dëmtuar vlerat, etikën dhe imazhin e institucionit, duke i
mbështetur emërimet e paligjshme dhe duke vazhduar me emërime të reja. 29
Edhe KGJK-ja është përballur me kritika të ashpra. Gjatë rekrutimit të katërmbëdhjetë gjykatësve,
në vitin 2016, rregulloret u ndryshuan në mes të procesit të rekrutimit, gjë që la të nënkuptohej se
gjykatësit u punësuan në bazë të kritereve të ndryshuara. 30
Incidentet e ngjashme e vunë në dyshim paanësinë e këshillave – ngase dështuan të ndiqnin rregulloret
e brendshme, edhe për shkak se bënë fare pak në mbrojtjen e gjykatësve/prokurorëve nga ndikimet
e jashtme. Afera e shumëpërfolur Pronto i konfirmoi dyshimet se qeveria ndërhyn në mënyrë të
rregullt në çështjet e gjyqësorit. 31 Për më tepër, kur në nëntor të vitit 2018 u hap seanca dëgjimore
kundër zyrtarëve të partisë së atëhershme qeverisëse, prokurorit kryesor të çështjes iu ndalua leximi i
aktakuzës me zë të lartë për opinion publik. 32
Perceptimi për një gjyqësor të pavarur kompromitohet edhe mëtej nga gjykatësit individualë, të cilët
janë lehtësisht të qasshëm për takime private me palët e përfshira në çështjet e udhëhequra prej tyre.
Edhe pse parimisht të akuzuarit mund të jenë të pafajshëm, ky veprim i ekspozon gjykatësit ndaj
ndikimeve të paligjshme. 33

1.3 Transparenca dhe Përgjegjësia
Transparenca dhe përgjegjësia, të cilat nënkuptohen si kontrollime publike të performancës së
gjyqësorit, janë ecenciale për sigurimin e besimit të opinionit në sistem. Sistemit gjyqësor i mungojnë
këto dy cilësi themelore.34 Mekanizmat e brendshëm të llogaridhënies së gjykatësve, prokurorëve ose
organeve drejtuese janë përgjithësisht të dobëta. KGJK-ja dhe KPK-ja kanë një qasje shumë formale
ndaj matjes së efikasitetit, gjë që e ulë ndjeshëm përgjegjësinë individuale.
Këtë mungesë të llogaridhënies, udhëheqësia e Gjykatës Supreme ia mvesh masave të pamjaftueshme
disciplinore dhe papërgjegjësisë personale. Brenda gjyqësorit nuk ekziston ndonjë vlerësim sistematik
i cili do të mund të ndikonte në dënime për keqpërdorim. Një zyrtar i BE-së vuri në dukje se “askush
nuk po përjashtohet nga puna për shkak të ndonjë vlerësimi të dobët”. KGJK-ja, e as KPK-ja nuk
kanë kryer ndonjë vlerësim të pavarur e as të pjesshëm të performancës.35 Qeveria po ashtu është e
bindur se asnjëri nga këto dy organe nuk e respekton plotësisht ligjin, dhe asnjëri nuk i përmbushë
detyrimet e veta. 36

29

Instituti Ligjor i Kosovës, Jolegjitimiteti i Këshillit Gjyqësor dhe i Këshillit Prokurorial [Illegality of Judicial Council and
Prosecutorial Council], 2016
30
Ibid.
31
Incizimet e rrjedhura në publik në vitin 2016, që njihen si Afera Pronto, prejudikojnë një nivel të lartë të nepotizmit, duke
implikuar edhe pavarësinë e gjykatave. Lajmi i shkruar i qasshëm në http://prishtinainsight.com/pronto-2-leaked-wiretaps-kosovoruling-party-officials-scandal-continues/
32
Jeta Xharra dhe Blerta Ibërdemaj, Prokurori u ndalua që ta lexonte aktakuzën për rastin e Aferës Pronto [Prosecutor barred from reading
indictment in ‘Pronto’ affair case], Pristina Insight, 15 nëntor 2018, i qasshëm në https://prishtinainsight.com/prosecutor-barred-fromreading-indictment-in-pronto-affair-case/
33
OSBE, Pavarësia e Gjyqësorit në Kosovë: Dimensionet institucionale dhe funksionale, janar 2012, dhe BIRN Kosova, ‘Incidenti në
darkën e Gjykatës Speciale të Kosovës nxitë thirrjet për paanësi’ [Kosovo Special Court ‘Dinner Incident’ Sparks Impartiality Calls],
mars 2019, i qasshëm në https://balkaninsight.com/2019/03/08/kosovo-special-court-dinner-incident-sparks-impartiality-calls/
34
Intervistë e Grupit për Ballkan, zyrtari komunal, Prishtinë, 2 tetor 2015
35
Intervistë e Grupit për Ballkan, zyrtari i Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Prishtinë, 15 maj 2017, dhe zyrtari i Këshillit Prokurorial
të Kosovës, 12 maj 2017
36
Intervistë e Grupit për Ballkan, zytari Ministrisë së Drejtësisë, 3 korrik 2017
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Në këtë kuptim, nuk ekzistojnë mekanizma të kontrollit dhe të një balance të njëmendët që ndërlidhen
me funksionimin e këshillave.37
Për sa i përket gjykatësve në detyrë, Ligji për Këshillin Gjyqësor e përcakton se gjykatësit me mandat
të përhershëm duhet të vlerësohen në çdo tre vjet, megjithëse definimi i saktë i këtij procesi i lihet vetë
KGJK-së.38 Ajo çka ka bërë KGJK-ja është se, e ka përcaktuar zgjedhjen e 1/3 së trupit gjykues për
vlerësim, nëpërmjet metodës RANDOM në Microsoft Excel. Rrjedhimisht, KGJK-ja i vlerëson vetëm
gjykatësit që aplikojnë për promovim, ose këtë gjë e bënë nëpërmjet seleksionimit rastësor.39 Edhe
kur procesi ishte vazhdimisht i pastër dhe i drejtë, fakti nëse të gjithë gjykatësit do të vlerësoheshin
përnjëmend sipas kornizës së paraparë trevjeçare ishte thjesht një çështje fati. Për më tepër, rregullorja
aktuale parasheh një nivel vlerësimi prej 1 deri në 100, ku 30% është niveli “i mjaftueshëm”, gjë që
nënkupton se rregullorja nuk është shumë e rreptë. 40 Studentët e drejtësisë vlerësohen më rreptë
sesa gjykatësit me përgatitje të lartë. Kjo gjë duhet të ndryshojë; të paktën në çdo tre vjet të gjithë
gjykatësve u duhen bërë vlerësimet e plota të performancës.
Shikuar nga jashtë, popullata shpeshherë i injoron gjykatat dhe nuk ka besim ndaj tyre. 41 Procedurat
gjyqësore kryesisht administrohen larg syve të opinionit, gjë që është në kundërshtim me parimet e
transparencës dhe publikimit. 42 Kjo është po ashtu në kundërshtim me praktikat e mira gjyqësore,
ngase përvoja na tregon se një përgjegjësi dhe llogaridhënje më e madhe e gjykatësve është më efektive
për përmirësimin e efikasitetit gjyqësor, sesa rritja e resurseve financiare apo e atyre njerëzore. 43
Megjithëse gjykatësit nuk janë mësuar të punojnë nën vëzhgimin e opinionit publik, publikut duhet t’i
jepen më shumë informata rreth vendimeve gjyqësore. Gjykatësit janë mësuar me mbajtjen e seancave
dëgjimore nëpër zyrat e tyre, në vend se kjo të bëhet nëpër salla të gjyqit. Kjo ndodh pothuajse
gjithnjë për rastet civile, përveç në rastet penale të nivelit të lartë. 44 Pjesëtarët e publikut, shoqëria
civile dhe mediat kanë qasje të kufizuar në përcjelljen e rasteve, dhe kjo bëhet edhe më e vështirë kur
hapësirat për mbajtjen e seancave nuk janë adekuate. Zbatimi i rreptë i ligjit ekzistues dhe mbajtja e
seancave publike dëgjimore në vende të përshtatshme - e jo nëpër zyra të gjykatësve, duhet të jenë
pjesë përbërëse e thjeshtimit të logjistikës që synim ka përdorimin e sallave të gjyqit.
Po ashtu, në përpjekje për rritje të transparencës, gjyqësori është zotuar që për hir të informimit publik
ta publikojë agjendën ditore. Në fakt, ueb-faqja e re e gjykatave ka rezervuar një hapësirë të dukshme
për publikimin e seancave ditore, të kohës dhe të vendmbajtjes së tyre, emrit të gjykatësit kryesues të
çështjes dhe përditësimin e fundit mbi statusin e seancës.

37

Presidenti i emëron dhe i shkarkon gjykatësit dhe prokurorët pas propozimit të KGJK-së dhe KPK-së. Mirëpo, autoriteti i
presidentit është i kufizuar. Të dy këshillat mund ta propozojnë kandidatin e njëjtë edhe nëse presidenti refuzon ta emërojë apo
riemërojë kandidatin e caktuar për herë të parë. Herën e dytë presidenti nuk mund ta refuzojë më. Për më tepër, shih: Gjykimi dhe
Gjykata Kushtetuese për rastin e 20 korrikut 2012, rastet e K.O. 29/12 dhe K.O. 48/12, lidhur me amandamentet e propozuara
kushetuese, të dorëzuara nga kryetari i Kuvendit, i qasshëm në http://gjk-ks.org/wp-content/uploads/vendimet/Aktgjykim%20
Anex%20A&B%20KO29_48_12_ANG.pdf
38
Ligji 06/L-055 mbi Këshillin Gjyqësor të Kosovës, neni 28.4
39
Intervistë e Grupit për Ballkan, zyrtari i Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Prishtinë, 26 korrik 2017, dhe zyrtari i Gjykatës Themelore
të Prishtinës, Prishtinë, 21 shkurt 2018
40
Rregullorja 011/2019 e Këshillit Gjyqësor të Kosovës mbi amendamentimin dhe plotësimin e Rregullores (11/2016) për
Performancën e Gjykatësve, neni 2
41
Më tepër mbi këtë çështje mund të lexohet në Balkans Policy Research Group, Dështimi i Gjyqësorit të Kosovës që të komunikojë
me publikun [Kosovo Judiciary’s Failure to Communicate to the Public], Prishtinë, korrik 2019, i qasshëm në https://balkansgroup.
org/blog/post/articles/kosovo-judiciarys-failure-to-communicate-to-the-public
42
Të dy ligjet, Ligji 03/L-006 për Procedurën Kontestimore dhe Ligji 04/L-123 për Procedurën e Kodit Penal, përmbajnë dispozita
që ndërlidhen me dëgjimet publike gjyqësore dhe me pjesëmarrje të publikut dhe palëve tjera të interesuara.
43
Intervistë e Grupit për Ballkan, zyrtari i Gjykatës Themelore të Prishtinës, Prishtinë, 25 korrik 2016
44
Intervistë e Grupit për Ballkan, këshilltari i Gjykatës Administrative, Prishtinë, 20 dhjetor 2016
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Ky mjet i ri ofron edhe kalendarin për kontrollimin e orarit dhe detajeve të seancave të ardhshme (apo
të kaluara). Fatkeqësisht, meqenëse ueb-faqja nuk është kërkesë ligjore, gjykatat nuk po e përdorin
atë vazhdimisht. Përderisa disa gjykata ofrojnë një orar të ngjeshur të aktiviteteve, të tjerat vetëm i
përditësojnë informatat për gjykatësit specifikë, ose vetëm njoftojnë se “nuk ka seanca”. Ueb-faqja e
Gjykatës Supreme nuk e përmban fare këtë mjet. 45
Në rast se publikimi i procedurave është çështje problematike, atëherë e tillë është edhe ajo e publikimit
të vendimeve gjyqësore. Ligji aktual kërkon nga të gjitha gjykatat që t’i publikojnë të gjitha aktgjykimet,
megjithëse një përpjekje më serioze për zbatimin e kësaj kërkese nisi tek pas lancimit të versionit
aktual të ueb-faqeve së gjykatave, pra në tremujorin e parë të vitit 2019. 46 Që nga ai moment e këndej
në ueb-faqet e gjykatave respektive në dispozicion është një listë më e plotë e aktvendimeve gjyqësore,
ndonëse Gjykata e Apelit dhe Gjykata Supreme kanë vënë në dispozicion vetëm të dhëna të vjetruara –
të cilat nuk janë fare gjithëpërfshirëse. Disa gjykatës të gjykatave themelore i kanë publikuar vendimet
e veta, edhe pse shumica e aktgjykimeve ende s’janë të qasshme, përveç kur qasja në dokumente
publike kërkohet me shkrim - një gjë kjo që kërkon njohjen e detajeve specifike të çështjes.
Thënë përgjithësisht, si rezultat i këtyre përpjekjeve të KGJK-së dhe të gjykatave themelore,
transparenca ka filluar të përmirësohet ngadalë, edhe pse ende ekziston një hapësirë e konsiderueshme
për përmirësim. E para, baza e të dhënave gjyqësore mbetet e shpërndarë nëpër gjykata të ndryshme,
pa një pikë të qasjes në to. Prezantimi i Sistemit të Menaxhimit Informativ të Lëndëve (SMIL), përmes
vendosjes së një kodi të vetëm identifikues për secilën prej tyre, e ka bërë të mundur përcjelljen e
rasteve nëpër disa instanca. Mirëpo, qasja në vendimet e caktuara ende kërkon që ta dini se cilës
gjykatë duhet t’i drejtoheni. Thënë shkurt, në momentin kur gjykatat të njihen me kërkesat e parimit
të transparencës edhe procesi i publikimit do të bëhet rutinë. KGJK-ja duhet t’i prijë kalimit në një
bazë të vetme të të dhënave të jurisprudencës për tërë gjyqësorin. Dizajni aktual i softuerit duket se ka
mundësi që ta përballojë këtë gjë, kështu që në këtë fazë duket se problem mbeten vetëm organizimi
dhe vullneti.
E dyta, aktualisht janë të publikuara vetëm aktvendimet e reja të gjykatave. Me ligj, ndërkaq, kërkohet që
gjykatat t’i publikojnë të gjitha aktvendimet, që nënkupton se as urdhëresat gjyqësore e as dokumentet
e tjera që rezultojnë nga proceset e ndryshme gjyqësore (si thirrjet, ose vendimet sfiduese të gjykatësve)
nuk janë publikuar fare. Kjo gjë pra duhet të jetë prioritet afatmesëm për KGJK-në dhe për gjykatat.
Në afat të gjatë, ndërkaq, do të kërkohet edhe ngarkimi/publikimi i aktvendimeve të vjetra, për t’u
siguruar kështu një bazë e plotë e të dhënave të gjyqësorit. Për fund, gjykatat duhet të fillojnë me
përdorimin e plotë dhe të vazhdueshëm të kalendarit - i cili tashmë është i qasshëm në ueb-faqet e tyre,
i cili duhet mbajtur i përditësuar, ndërkohë që edhe lista e seancave të caktuara duhet të jetë e saktë.

1.4 Procedurat disciplinore ndaj gjykatësve dhe prokurorëve
Historikisht, zbatimi i masave disciplinore brenda gjyqësorit dhe prokurorisë në Kosovë është trajtuar
nga një departament i specializuar. Fillimisht, ky ishte Njësiti i Inspektimit Gjyqësor, që ishte krijuar
nga UNMIK-u, në vitin 2001.

45

Monitorimi i kryer nga Grupi për Balkan, në korrik të vitit 2019, tregoi se Gjykatat Themelore në Ferizaj, Gjakovë dhe Prizren ishin
më të përkushtuarat në mbajtjen e orareve të përditësuara dhe të qasshme. Nga ana tjetër, Gjykata Supreme dështoi në përdorimin e
mjetit, duke mos ofruar asnjë informacion mbi orarin e saj. Gjykatat tjera themelore dhe Gjykata e Apelit mbetën diku në mes, ngase
ofruan vetëm informata të pjesshme, që zakonisht ndërlidheshin me ndonjë gjykatës specifik, më aktiv nga aspekti digjital.
46
Ueb-faqja e re e KGJK-së, e deri diku edhe ato të disa gjykatave tjera të Kosovës, u lancuan më 19 prill të vitit 2019, si rezultat i
mbështetjes së siguruar nga Programi për Fuqizimin e Sistemit Gjyqësor, i udhëhequr nga USAID.

13

GJYQËSORI I KEQ-ADMINISTRUAR I KOSOVËS

Në vitin 2008, ky njësit u shndërrua në Zyrën e Prokurorit Disiplinor (ZPD), e cila më vonë - pas
shpalljes së pavarësisë, u trashëgua nga sistemi i ri gjyqësor i Kosovës. 47
Teorikisht, kjo zyrë (sikurse edhe njësiti paraprak) do të duhej të ishte një departament i përbashkët dhe
i specializuar teknik, i aftë për të kryer hetime të pavarura të kundërvajtjeve gjyqësore ose prokuroriale.
Këto hetime, pastaj, do t’i prezantoheshin Këshillit përkatës, bashkë me propozimin për sanksionim,
ndërkohë që komisioni përkatës disciplinor do t’i sillte vendimet. Në praktikë, ky sistem dështoi
të rriste llogaridhënien dhe ta ruante disciplinën, prandaj shumë akterë besojnë se ZPD-ja dështoi
vazhdimisht në përmbushjen e mandatit të saj. 48 Natyra konfuze juridike e ZPD-së dhe raportet e saj
të paqarta strukturore me KPK-në dhe me KGJK-në i kontribuan perceptimit negativ edhe mbi vetë
integritetin e procesit hetimor dhe disciplinor, por edhe ngritën dyshime rreth ndikimit të Këshillave
në hetimet që i kryente ZPD-ja. Në një intervistë të realizuar me zyrtarët e Ministrisë së Drejtësisë,
njëri prej tyre ishte shumë i qartë lidhur me keqbërjet atje: “Gjykatësit dhe prokurorët po e përdornin
ZPD-në për ta shantazhuar njëri-tjetrin, e jo për t’i adresuar ankesat ndaj tyre”. 49
Ky reagim kundërshtues dhe presioni i vazhdueshëm i akterëve ndërkombëtarë në fund rezultuan
me ridizajnimin e sistemit disciplinor.50 Në nëntor të vitit 2018, Kuvendi miratoi Ligjin e ri për
Përgjegjësinë Disciplinore të Gjykatësve dhe Prokurorëve, shpërbëri ZPD-në, ndërsa kompetencat e
saj hetuese ia transferoi Këshillave. Personeli i saj tashmë është i shpërndarë në KPK dhe KGJK, dhe
vepron si ndihmë në proceset disciplinore, megjithëse përgjegjësia për udhëheqjen e hetimeve tani iu
atribuohet Paneleve ad-hoc. Këto panele përbëhen nga gjykatës ose prokurorë të caktuar që vijnë nga
gjykata apo zyra të ndryshme, të cilat nuk iu takojnë zyrtarëve që hetohet. Ky veprim do të duhej ta
eliminonte çështjen e mungesës së hetuesve me përvojë, të cilët ZPD-ja nuk i posedonte. 51
Ndryshimet kryesore të prezantuara nëpërmjet ligjit të ri ndërlidhen me statutin e kufizimit - i cili
tani është zgjatur në 5 vjet, dhe me procesin disciplinor. Roli i kryetarit të gjykatës përkatëse, ose i
kryeprokurorit, si filtër i parë, tani është rritur, kështu që ai tani është personi i parë që e analizon
ankesën (apo promovimin e hetimit ex-officio), para se të njëjtën t’ia dërgojë Panelit ad-hoc. Paneli
pastaj konkludimet e veta ia dërgon Këshillit, së bashku me propozimin për një sanksionim të
mundshëm, dhe ky i fundit e cakton një seancë dëgjimore me gojë për të vendosur lidhur me dosjen
në fjalë. Garanci themelore është ajo se, aktvendimi i sjellur mund të apelohet në Gjykatën Supreme
nga të dyja palët.
Nëpërmjet këtij procesi janë përcaktuar afate të rrepta kohore, me qëllim të shmangies së sasisë së
madhe të çështjeve me afate të skaduara ligjore edhe para se të zhvillohen hetimet, gjë që gjyqtarëve
dhe prokurorëve u lejonte hapësirë për keqpërdorim. Me qëllim të detajizimit të mëtutjeshëm të
proceseve të brendshme përkatëse, rregulloret e reja tashmë janë miratuar në të dy Këshillat, në
ndërkohë që KPK-ja në vitin 2019 ka botuar një version të përditësuar të Kodit Etik për prokurorë,
megjithëse sistemi i ri ende s’është funksionalizuar plotësisht. Klauzolat kalimtare të përfshira në Ligj
e përcaktojnë se, të gjitha proceset që janë në përputhje me procedurën e vjetër dhe që ende janë në
zhvillim e sipër duhet të përfundojnë deri në qershor të vitit 2019. Sistemi i ri do t’i përfshijë vetëm
rastet e reja.
47

Në vitin 2008 UNMIK aprovoi Udhëzimin Administrativ nr. 2008/7, duke e transformuar keshtu Njësitin e Inspektimit Gjyqësor
në Zyrë të Këshillit Disciplinor
48
Intervistë e Grupit për Ballkan, zyrtari i BE-së, Prishtinë, 27 korrik 2017
49
Intervistë e Grupit për Ballkan, zyrtari i Ministrisë së Drejtësisë, Prishtinë, 3 korrik 2017
50
Komisioni Evropian e ka përfshirë në raportin për Kosovën edhe implementimin e dobët të regjimit disciplinor dhe nevojën për
amendamentim të ligjit, për t’i fuqizuar kështu mekanizmat ekzistues. Shih, Komisioni Evropian, Raporti Kosovo* 2016, 9 nëntor
2016, fq.15 dhe Raporti Kosovo* 2018, 17 prill 2018, fq. 15
51
Intervistë e Grupit për Ballkan, zyrtari i KGJK-së, 26 korrik 2017

14

GJYQËSORI I KEQ-ADMINISTRUAR I KOSOVËS

Këtë vit, KGJK deri më tani ka publikuar dy vendime disciplinore për veprime të kryera në vitin
2018, kështu që Ligji i ri ende mbetet i pazbatuar. Në të dy këto raste Komisioni Disciplinor si masë
sanksionimi ka zgjedhur uljen e kufizuar të pagës. 52
Një problem tjetër i vazhdueshëm është se KPK-ja po i reziston fuqishëm publikimit të çfarëdo pjese
të proceseve disciplinore, ndonëse në të kaluarën ka pasur edhe kërkesa të ngjashme gjyqësore në këtë
drejtim. Në vitin 2016, Gjykata Themelore e Prishtinës solli një vendim, sipas të cilit KPK-ja duhej
t’i zbulonte emrat e prokurorëve që, pas ndjekjes nga ana ZPD-së, ishin shpallur fajtorë për sjellje
joprofesionale. 53 Gjithashtu, ligji i ri e specifikon qartë edhe parimin e transparencës, prandaj nga të
dy Këshillat kërkon që vendimet e tyre t’i publikojnë menjëherë pas zyrtarizimit. 54 Megjithëse,
KGJK tashmë e ka përfshirë një seksion relevant, shumë të dukshëm dhe me një pozicionim
qendror në ueb-faqen e tij, duket se KPK-ja ende heziton që t’i zbulojë këto informacione.

1.5 Korrupsioni në Gjyqësor
Qytetarët e Kosovës vazhdojnë ta perceptojnë gjyqësorin si një prej institucioneve më të korruptuara
publike në vend. 55 Një gjyqësor i dobët nuk mund të pritet ta luftojë korrupsionin e përhapur, i cili
po e shkatërron gjithë shoqërinë. Ai fillimisht duhet ta eliminojë korrupsionin brenda radhëve të
veta, në mënyrë që pastaj të mund ta ndjekë penalisht korrupsionin jashtë tij. Sfidë fillestare në këtë
drejtim është vlerësimi se sa i korruptuar është vërtet gjyqësori, dhe në çfarë formash manifestohet ai
korrupsion.
Një numër raportesh, të pëpiluara nga organizatat ndërkombëtare, nënvizojnë një nivel të lartë të
korrupsionit të perceptuar brenda gjyqësorit të Kosovës. 56 Megjithëkëtë, ndaj zyrtarëve gjyqësorë janë
iniciuar fare pak raste për korrupsion; madje edhe kur ka ndodhur kjo, dënimet kanë qenë të rralla. 57
Është shqetësuese se as KPK-ja e as KGJK-ja nuk kanë qenë në gjendje të ofronin të dhëna për
numrin e gjykatësve ose prokurorëve që po hetohen ose gjykohen; të dhëna të tilla me shkrim nuk
ekzistojnë fare. 58 Ka pasur disa aktakuza kundër personelit gjyqësor ose prokurorial, por mbikëqyrja
e paqëndrueshme dhe proceset e stërzgjatura gjyqësore e kanë kufizuar ekspozimin e tyre apo
ndërmarrjen e çfarëdo mase tjetër parandaluese. Rrjedhimnisht, nevojiten shumë më tepër përpjekje
për thyerjen e perceptimit mbi pandëshkueshmërinë. 59
Një hetim i EULEX-it erdhi në përfundim se korrupsioni është i përhapur në gjithë vendin dhe në
institucionet e tij, përfshirë këtu edhe gjyqësorin.60 Madje, edhe vetë EULEX-i ishte i përfshirë në
akuza për korrupsion.
52

Shih vendimin e Komisonit Disciplinor nr. 1/2019 dhe 2/2019, i qasshëm (në shqip) në http://www.gjyqesori-rks.org/vendimete-komisionit-disiplinor/
53
Si shembull, shih Ervin Qafmolla, Gjykata kosovare mbështet kërkesën e BIRN për transparencë [Kosovo Court Backs BIRN’s
Transparency Demand], Balkan Insight, 20 korrik 2016, e qasshme në http://www.balkaninsight.com/en/article/birn-legal-victoriesset-precedent-for-transparency-07-19-2016
54
Ligji nr 06/L-057 për Përgjegjësi Disciplinore të Gjykatësve dhe Prokurorëve, neni 14.5
55
Grupi për Studime Ligjore dhe Politike, RoLPIK, tetor 2018, fq. 11
56
Shih UNDP Public Pulse Brief [Pulsi publik shkurtimisht], shkurt 2019, dhe Transparency International Corruption Perception
Index [Indeksi i perceptimit të korrpusionit], 2018
57
Freedom House, Freedom in the World [Liria nëpër Botë], Washington DC, 2018, e qasshme në https://freedomhouse.org/report/
freedom-world/2019/kosovo
58
Në pyetjen e parashtruar, edhe zyrtarët e KGJK-së edhe ata të KPK-së u përgjigjën se “sipas njohurive të mia, ne nuk kemi të dhëna
të tilla”. Intervistë e Grupit për Ballkan, zyrtarë të KPK, Prishtinë, 12 maj 2017 dhe të KGJK, Prishtinë, 15 maj 2017
59
Në korrik 2019, Gjykata Themelore e Prishtinës ka mbajtur seancën nismëtare në rastin kundër zyrtares së Gjykatës Supreme,
Bukurije Haxhimurati, e cila akuzohej për përvetësimin e 13,000 eurove, mes viteve 2011 dhe 2013. Prokuroria ngriti padi kundër saj
në vitin 2016 (të paktën 3 vjet pas nisjes së hetimit), kurse gjykimi filloi tre vite më vonë.
60
Jean-Paul Jacqué, EULEX Report, Bruksel, prill 2015, fq.17
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Mungesa e transparencës gjatë proceseve disciplinore kontribuon në perceptimin se korrupsioni është
i gjithëpërhapur. Mediat shpeshherë i raportojnë akuzat për nepotizëm, ryshfet, ndikim politik, ose
edhe për lloje tjera të abuzimit të pozitës. 61
Raportet e Agjencisë Kundër Korrupsionit (AKK) dhe të Auditorit të Përgjithshëm dëshmojnë për
raste serioze të keqmenaxhimit brenda institucioneve të gjyqësorit. 62 Herë pas here shfaqen edhe akuza
për forma të egra të korrupsionit, si për ryshfet për shembull, megjithëse korrupsioni në gjyqësor
tashmë po merr forma më të sofistikuara. Gjykatësit ose prokurorët shpeshherë dyshohen se kanë
bërë trajtime preferenciale për miq dhe familjarë, duke i shtyer gjykimet, duke lejuar që lënda të
parashkruhet, ose duke ndryshuar vendimin e lëndës shkaku i presionit politik. Ata akuzohen edhe
për bashkëpunim me pjesëtarët e qeverisë, me parti politike ose me biznesmenë. Këto forma të
korrupsionit - nepotizmi dhe ndikimi politik – është shumë më vështirë të provohen sesa pagesa apo
marrja e ryshfetit, kështu që zhdukja e tyre mbetet çështje veçanërisht sfiduese.
Edhe më shqetësuese është dukuria kur gjykatësit bashkëpunojnë, duke e mbrojtur apo favorizuar
njëri-tjetrin. Një trajtim i tillë preferencial ishte i dukshëm edhe në lëndën e hapur kundër shefit të
Gjykatës së Apelit, i cili në vitin 2017 akuzohej për marrje të ryshfetit për lirimin e një të burgosuri.
Rasti i tij ishte denoncuar si mbajtje e seancave pa njoftim të mediave; kritikët ndërkaq këtë lëvizje e
shihnin si më të levërdishme për gjykatësin sesa për të pandehurin. 63 Disa gjykatës shihen rregullisht
nëpër biznese që operojnë nga ndërtesa të paligjshme ose që kanë lidhje me kriminelë të njohur. 64
Veç kësaj, korrupsioni në gjyqësor ngreh edhe çështjen e asaj se si vepron sistemi i drejtësisë në rastet
e korrupsionit të jashtëm (dmth, si ndiqen penalisht dhe si vendoset për ato raste të korrupsionit).
Rreziku i sjelljes së një vendimi me burg për korrupsion nga një gjykatës mbetet shumë i ulët. Nga
janari 2016 deri në dhjetor 2018, gjykata të ndryshme filluan seanca gjyqësore ndaj 67 personave që
konsideroheshin raste të profilit të lartë, 12 prej të cilëve kishin qenë të dënuar më shumë se një herë.
Mirëpo, gjatë asaj periudhe asnjëri nga zyrtarët e profilit të lartë nuk u dënua me burg. 65
Prokurorët shpesh kritikohen për joefikasitet në luftimin e korrupsionit. Lëndët e pazgjidhura
vazhdojnë të shtohen, ndërkaq një numri të rasteve kundër të dyshuarve iu kanë skaduar afatet ligjore
dhe lëndët janë parashkruar.

61

Kosova Press, Suspendimi i përkohshëm i gjykatësit deri në arritjen e marrëveshjes për seancën penale, 27 korrik 2015, e qasshme
në http://www.kosovapress.com/en/elections-2014/security/konfirmohet-suspendimi-i-salih-mekajt-47727/
Balkan Insight, Kosovo outsources Employment Bids Amid Nepotism Wiretaps[Kosova bënë oferta të jashtme punësimi, në kohën
e përgjimit të nepotizmit], 15 gusht 2016, e qasshme në
http://www.balkaninsight.com/en/article/kosovo-outsources-employment-bids-amid-nepotism-wiretaps-08-15-2016
Internews Kosova, Indictment Raised Against Judge Involved in Bribery [Aktakuzë ndaj gjykatësit të përfshirë në ryshfet], 15 janar
2017, i qasshëm në http://internewskosova.org/news/corruption/?lang=en
RTKLive, Mungesa e prokurorit shtyn gjykimin ndaj ish-referentes së Gjykatës Supreme [The lack of prosecutor delays the trial
against former clerks of the Supreme Court], 24 maj 2019, i qashëm në https://www.rtklive.com/sq/news-single.php?ID=352170
62
Në një rast, KGJK kishte hapur tender për riparim veturash, ngase kontrata e vjetër kishte skaduar dhe e reja ende s’ishte nënshkruar.
Kontrata e re ishte gjashtë herë më e shtrenjtë se e kaluara. Ky shembull i fryrjes së çmimeve është një prej formave të gjetura të
korrupsionit në KGJK. Intervistë e Grupit për Ballkan, zyrtari i lartë i Agjencisë Kundër Korrupsionit, Prishtinë, 30 shtator 2015
63
Kosovo 2.0, Errësimi medial i Sali Mekajt [Media blackout on Sali Mekaj], 22 maj 2017, i qasshëm në http://kosovotwopointzero.
com/en/media-blackout-sali-mekaj/
64
Intervistë e Grupit për Ballkan, këshillëtari ligjor, Prishtinë, 22 dhjetor 2016
65
Shih Ehat Miftaraj, Betim Musliu dhe Hyrije Mehmeti, Integriteti i sistemit gjyqësor në luftimin e korrupsionit [Integrity of justice
system in the fight against corruption], Insituti i Kosovës për Drejtësi, dhjetor 2018, i qasshëm në https://kli-ks.org/wp-content/
uploads/2019/01/IKD-Raporti-FINAL-ENG.pdf
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Janë përhapur dukshëm edhe sjelljet joprofesionale; shoqëria civile ka paraqitur mbi 600 raste
disciplinore ndaj prokurorëve, të cilët akuzohen se që nga viti 2013 kanë bërë keqpërdorime të ndryshme
gjatë hetimeve paraprake dhe penale. 66 Konsiderohet se prokurorët lejojnë qëllimisht parashkrimin e
lëndëve për korrupsion, dëmtimin e provave, apo edhe mospërfundimin e plotë të hetimeve. 67
Lufta kundër korrupsionit përkeqësohet edhe më shumë kur aktakuzat të arrijnë në gjykata. Gjykatësit
shpesh i shtyjnë seancat, për shkak se palët nuk paraqiten, ose për arsye se prokurorët dështojnë
të ofrojnë prova ose dokumentacion të plotë. Krahas vonesave tjera, edhe këto ndikojnë në atë që
gjykatat të veprojnë ngadalë.
Besimi se vendi dhe gjyqësori i tij janë të korruptuar pa dyshim se është i lartë, por çështja se sa ky
besim e reflekton realitetin, në masë të madhe mbetet pa përgjigje. Me qëllim të trajtimit të problemit
të korrupsionit në gjyqësor, edhe korrupsioni real edhe perceptimi i qytetarëve duhen adresuar
bashkarisht. Mënyra e vetme për përmirësimin e imazhit të gjyqësorit në sytë e popullatës është
nëpërmjet përpjekjeve të vazhdueshme për luftimin e korrupsionit. Proceset e gjata e të ngadalta,
mungesa e interesimit për përfundimin e plotë të hetimeve dhe përsëritja e vazhdueshme e dënimeve
më të ulëta të mundëshme, vetëm sa e fuqizojnë bindjen për mosndëshkim.
Me qëllim të lehtësimit të luftimit të korrupsionit, në vitin 2011, Kosova kishte miratuar Ligjin e saj
të parë për mbrojtjen e sinjalizuesve. 68 Ky Ligj, shumë inovativ në kontekstin rajonal, ishte më i rëndë
në parime sesa në përmbajtjen e tij specifike, prandaj edhe zbatimi i tij mbeti gjithmonë i mangët.
Megjithëse ligji i detyronte institucionet publike që sinjalizuesit t’i mbronin nga përjashimi nga puna
ose nga diskriminimi, në praktikë kjo përgjegjësi nuk u konkretizua kurrë, kështu që ky detyrim
asnjëherë nuk u shndërrua në veprim. Si rezultat, sinjalizuesit përjashtoheshin lehtë nga puna, uleshin
në pozitë, ose shpalleshin fajtorë për shkelje të ligjit përderisa përpiqeshin të zbulonin korrupsionin. 69
Në vitin 2018, Kuvendi miratoi një ligj të ri për mbrojtjen e sinjalizuesve, duke e përditësuar kështu
përmbajtjen e ligjit të mëparshëm dhe duke i përfshirë në të rekomandimet e dekadës së fundit
të Këshillit të Evropës. 70 Ligji i ri kërkon që të gjitha institucionet publike të caktojnë një zyrtar
përgjegjës, i cili do të merret me raportimet që zbulojnë çfarëdo informacioni që ndërlidhet me cenimin
e interesit publik. Po ashtu, ligji i definon edhe obligimet e këtyre zyrtarëve dhe të institucioneve, por
edhe llogaridhënien e mundshme në rast të mospërmbushjes së tyre. Për më tepër, implementimi
i procedurave për “sinjalizim të brendshëm” kërkohet edhe nga korporatat më të mëdha, prandaj
përgjegjës për mosmbikëqyrjen e zbatimit të Ligjit mund të mbahen edhe rregullatorët përkatës të
tregut.
Përgjithësisht, Këshilli i Evropës është mjaft i kënaqur me rregulloren e re, të cilën e konsideron më
të avancuarën në rajon. 71 Nëse implementohet si duhet ajo do të përfaqësonte një hap substancial në
luftën kundër korrupsionit, edhe pse mbetet të shihet nëse institucionet do të jenë të afta që ta zbatojnë
ashtu siç është paramenduar, në mënyrë që pastaj të detyrohet edhe sektori privat që ta respektojë atë.
66

Ehat Miftaraj dhe Betim Musliu, Luftimi i korrupsionit pa kontroll të gjyqësorit [Fighting corruption without judicial control],
Instituti i Kosovës për Drejtësi, mars 2018, fq 5-6, i qasshëm në https://kli-ks.org/wp-content/uploads/2018/04/2.-FightingCorruption-without-Judicial-Control_KLI-Report_english-version-29.03.2018.pdf
67
Ibid.
68
Ligji 04/L-043 për Mbrojtjen e Informacioneve (gusht 2011)
69
Koalicioni i Evropës Juglindore për mbojtjen e sinjalizuesve, i qasshëm në https://see-whistleblowing.org/whistleblowers-inkosovo-struggle-for-protection/
70
Ligji 06/L-085 për Mbojtjen e Sinjalizuesve (dhjetor 2018)
71
Këshilli i Evropës, Legjislacioni mbi mbrojtjen e sinjalizuesve hyn në fuqi në Kosovë*[Legislation on protection of wistleblowers
enters into force in Kosovo*], 2 janar 2019, i qasshëm në
https://www.coe.int/en/web/corruption/-/legislation-on-protection-of-whistleblowers-enters-into-force-in-kosovo-
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Një institucion tjetër i rëndësishëm për luftën kundër korrupsionit, brenda dhe jashtë gjyqësorit, është
edhe Agjencia Kundër Korrupsionit (AKK). AKK ka mandat të gjerë të mbikëqyrjes së politikave
të shtetit kundër korrupsionit, ndonëse i mungojnë kompetencat ekzekutive, andaj edhe i duhet të
mbështetet në bashkëpunimin me institucionet për zbatimin e ligjit. Që nga viti 2011 AKK-së i është
kërkuar kontrollimi i implementimit të Ligjit për parandalimin e konfliktit të interesit. Versioni aktual
i këtij ligji, i miratuar në prill të vitit 2018, i cili është në përputhje me rekomandimet e KE-së, synon
t’i identifikojë dhe parandalojë aktivitetet e zyrtarëve publikë që mund të ndikojnë në përmbushjen
objektive dhe të paanshme të detyrave të tyre. 72 Ligji i ri është më i fuqishëm dhe më gjithëpërfshirës
se sa versionet e mëparshme dykuptimëshe, por, siç ndodhë zakonisht me legjislacionin, nevojitet një
implementim i tij strikt ashtu që të sigurohet integriteti brenda strukturave gjyqësore.
Me kalimin e viteve, AKK ka rritur vazhdimisht numrin e raporteve të korrupsionit, nga 130 sa ishte
në vitin 2008, në 390 në vitin 2018.73 Gjithashtu, bazuar në raportet e saj vjetore, rezulton se edhe
hetimet ex-officio tashmë janë bërë të zakonshme. Përderisa kjo rritje paraqet një zhvillim pozitiv,
AKK-ja nga ana tjetër ankohet se lëndët e korrupsionit që iu dërgohen prokurorëve nuk trajtohen
seriozisht. Për më tepër, ngecja e rasteve po përdoret si justifikim edhe për shmangien e procedimit të
rasteve më komplekse. AKK ankohet vazhdimisht se rastet e saj kundër zyrtarëve të korruptuar lihen
anash në ndërkohë që trajtohen lëndët e vjetra, edhe pse kjo gjë është në përputhje me planet për uljen
e numrit të lëndëve të ngecura. 74
Në vitin 2018, AKK i ka transferuar 114 raste - të cilat përfshinin 121 persona - drejt Prokurorisë së
Shtetit dhe agjencive tjera kompetente, që rezultoi me 90 aktakuza të ngritura nëpër gjykata. Nga këto
aktakuza vetëm në 56 raste u nxorën aktvendime ndëshkuese; në shumicën e rasteve bëhej fjalë për
dënime me gjobë deri në 2,000 euro, dhe pati fare pak përjashtime kur çështjet përfunduan me nga
2 deri në 6 muaj burg - edhe pse sipas Kodit Penal edhe aktvendimet e tilla nënkuptojnë dënime me
kusht. Kjo do të thotë se i dënuari nuk shkon fare në burg, po qe se nuk bën asnjë kundërvajtje tjetër
brenda asaj periudhe. 75 Sa i përket rasteve të cilat nuk vazhduan më fare, si arsye kryesore e cekur nga
AKK-ja ishte tërheqja e prokurorisë nga rastet e tilla. 76

1.6 Trajnimi dhe kapaciteti i gjykatësve
Akademia e Drejtësisë (AD), si pasardhëse e Institutit Gjyqësor të Kosovës, është institucioni
përgjegjës për trajnimin dhe edukimin e vazhdueshëm për gjykatës, gjykatës porotë, prokurorë dhe për
zyrtarë tjerë gjyqësor. Aktiviteti kryesor i saj ka të bëjë me organizimin e Programit Vjetor të Trajnimit
Fillestar (PTF) për gjykatës dhe prokurorë të sapoemëruar. 77 Sipas ligjit, të sapo-inkuadruarit kalojnë
nëpër një trajnim të obligueshëm fillestar 12-mujor, i cili pasohet me provimin përgatitor, para se të
njëjtit të emërohen si gjykatës ose prokurorë. 78
Veç kësaj, AD-ja ofron edhe Programin e Trajnimit të Vazhdueshëm (PTV), si asistencë për gjykatës
dhe prokurorë për ruajtjen e njohurive të përditësuara. Ky PTV shqyrtohet për çdo vit, në mënyrë
72

Ligji nr. 06/L-011 për Parandalimin e konfliktit të interesit gjatë shkarkimit nga funksioni publik (prill 2018)
Grupi Ndërkombëtar i Krizave, Sundimi i ligjit në Kosovën e pavarur [Rule of Law in Independent Kosovo], 2010, fq. 4
Agjencia Kundër Korrupsionit, Raporti vjetor 2018, fq.7, i qasshëm në https://www.akk-ks.org/en/publikimet/1665/2019/1665
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Intervistë e Grupit për Ballkan, zyrtari i Agjencisë Kundër Korrupsionit, Prishtinë, 30 shtator 2015
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Agjencia Kundër Korrupsionit, Raporti vjetor 2018, fq.13
76
Ibid. fq. 12
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Programi i Trajnimit Fillestar (PTF) ka nisur në vitin 2008. Në vitin 2019/2020 PTF po vazhdon me gjeneratën e tij të shtatë.
Deri sivjet, shumica e gjykatësve dhe prokurorëve në Kosovë e kanë përfunduar këtë kurs para emërimit në pozita, gjë që është në
përputhje me ligjin. Një pasqyrë e programit mund të shikohet këtu https://ad.rks-gov.net/Uploads/Documents/PTF1920En_.pdf
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Neni 31 i Ligjit 06/L-054 për Gjykatat, dhe neni 19 i Ligjit 05/L0-95 për Akademinë e Drejtësisë.
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që, të paktën teorikisht, të mund të sigurojë mbulimin e çështjeve më urgjente për profesionistët.
Pjesëmarrja në këto kurse është vullnetare, përveç moduleve që KGJK-ja i definon si të detyrueshme.
Ngjashëm, për zyrtarët e gjyqësorit Akademia ofron edhe kurse të tjera të trajnimit ad-hoc. Mirëpo,
nuk ekzistojnë programe të rregullta për zhvillim profesional të shërbyesve të lartë civilë, të ngjashme
me ato për gjykatës dhe prokurorë. 79
Zgjerimi i njohurive dhe avancimi i standardeve profesionale rritë cilësinë e punës së gjyqësorit,
rrjedhimisht, edhe besimin e opinionit publik. Por, kjo në praktikë ende mbetet problematike, meqenëse
modulet e trajnimeve shpesh janë të vjetruara, ndërsa kërkesat profesionale joadekuate. Pjesëmarrësit
i kritikojnë trajnimet, duke i cilësuar si diçka që nuk i shërben qëllimit; “Unë i kam thënë trajnerit se
ky trajnim nuk i pasqyron nevojat tona.” 80 Institucionalizimi i PTV-së ka filluar që ta plotësoj deri diku
këtë zbraztësi, megjithëse AD duhet ta fuqizojë programin e saj, përmes një qasjeje që do të ishte më
pak ad-hoc dhe shumë më tepër e strukturuar.
Koordinimi dhe hartimi i planprogrameve është detyrë e AD-së, KPK-së, KGJK-së dhe e
administratorëve të gjykatave, siç edhe parashihet me ligj dhe me Planin Strategjik për Akademinë e
Drejtësisë. Poaq e rëndësishme është edhe strategjia mbështetëse e trajnimit, e cila siguron përafrimin
e pikëpamjeve dhe shkëmbimin e njohurive ndërmjet gjykatësve, prokurorëve dhe shërbyesve të tjerë
profesionalë. I nevojshëm është edhe adresimi i mangësive profesionale, që bazohet në kërkesat dhe
nevojat e identifikuara me kujdes të gjykatësve, prokurorëve dhe të personelit administrativ. AD-ja
ende nuk ka aftësi për mbështetjen e këtyre nevojave. Asaj i mungon personeli i përhershëm dhe
mbështetet vetëm në trajnerët afatshkurtër ose në trajnimet ad-hoc, të cilat i ofrohen nga donatorët. 81

1.7 Integrimi i gjyësorit të veriut të Kosovës
Që nga shpallja e pavarësisë, në vitin 2008, shumica serbe e veriut të Kosovës refuzonte të ishte pjesë
e institucioneve të shtetit. Organet e sundimit të ligjit e ndërprenë bashkëpunimin me UNMIK-un dhe
pushuan së ekzistuari në atë pjesë. Qeveria e Serbisë mbajti një prani minimale në atë zonë, kryesisht
nëpërmjet funksionimit të pjesshëm të forcave policore dhe gjykatave. E ndarë nga jurisdiksioni i
Beogradit dhe duke e refuzuar atë të Prishtinës, kjo pjesë e vendit ishte shndërruar në një zonë të
paqeverisshme dhe, si rrjedhojë, të dominuar nga organizatat kriminale dhe nga individë të fuqishëm
- me një prezencë pothuajse vetëm figurative të shtetit.
Dialogu ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit kishte filluar me adresimin e kësaj situate, dhe vazhdoi
me marrëveshjet e njëpasnjëshme që e rikthyen deri-diku hijen e rendit dhe ligjit në atë pjesë. U
rivendosën pikat doganore me Serbinë, pjesëtarët e policisë serbe u integruan në kuadër të Policisë së
Kosovës, ndërsa, në vitin 2017, të dy vendet u pajtuan për implementimin e marrëveshjes për drejtësi,
e cila kishte mbetur pezull që nga viti 2015.82 Brenda një viti pushuan së vepruari shenjat e fundit të
gjyqësorit serb që funksiononin atje, dhe të cilat edhe zyrtarisht u zëvendësuan me gjykatat kosovare.
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Sigma dhe OECD, Analizë e profesionalizimit të shërbimit të lartë civil dhe rruga përpara për Ballkanin Perëdimor [Analysis of
professionalism of the senior civil service and the path forward for the Western Balkans], Paper 55, 2018, fq. 66
80
Intervistë e Grupit për Ballkan, zyrtari i KGJK-së, Prishtinë, 15 maj 2017
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Ibid
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Shërbimi Evropian për Aksion të Jashtëm, Serbia dhe Kosova pajtohen mbi hapat përfundimtar për implementimin e marrëveshjes
së drejtësisë në takimin e dialogut të lehtësuar nga BE [Serbia and Kosovo agree final steps for implementation of justice agreement in
meeting of Eu facilitated dialogue], 1 shtator 2019, i qasshëm në https://eeas.europa.eu/diplomatic-network/eu-facilitated-dialoguebelgrade-pristina-relations/31573/serbia-and-kosovo-agree-final-steps-implementation-justice-agreement-meeting-eu-facilitated_en
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Shikuar nga aspekti politik, ishte ky një hap madhor drejt normalizimit të situatës në atë pjesë. Në
praktikë, ndërkaq, institucionet kosovare dështuan që të përgatiteshin gjatë viteve të mosprezencës së
tyre atje, dhe si rrjedhojë, në minutat e fundit u desh që të improvizonin. Akademia e Drejtësisë u desh
ta hartonte një kurs intensiv në distancë për gjykatësit dhe prokurorët serbë, duke zëvendësuar kështu
PTF-në e zakonshme; i duhej të punësonte përkthyes për Akademinë, për Gjykatën e rivendosur
Themelore dhe për degën e Gjykatës së Apelit. Infrastruktura nuk ishte ende e gatshme, kështu që një
numër vendimesh teknike duheshin sjellë me nguti gjatë muajve në vijim, në mënyrë që gjykatat e reja
të mund të fillonin me punë. 83
Si rezultat i kësaj arritjeje, Gjykata Themelore dhe degët e saj edhe përfundimisht u bënë operative
gjatë vitit 2018, pasi që u vendos personeli i ri dhe përfunduan projektet infrastrukturore. Për herë të
parë pas një dekade në komunat veriore të Kosovës operon një gjyqësi plotësisht funksionale, gjë që
nuk është arritje e vogël, megjthëse problemet strukturore vazhdojnë ende.
Mirëpo, përkundër përmirësimit të ngadaltë por të vazhdueshëm, trajnimi i zyrtarëve serbë ende
mungon. Veç kësaj, ende nuk ka as profesionistë të mjaftueshëm të kualifikuar ose me përvojë të
kërkuar. Serbëve të Kosovës iu mungon arsimimi i duhur juridik, që është kompatibil me sistemin
juridik kosovar, për arsye se ata kanë studiuar sipas planprogramit të Serbisë; ata vetëm kohëve të
fundit kanë filluar të bëjnë përvojë në gjyqësorin kosovar, kryesisht nëpërmjet skemave të ndryshme
të punës praktike dhe regjistrimeve të para në Asociacionin e Avokatëve. 84 Barrierat gjuhësore ende
mbesin problem, prandaj Gjykata Themelore edhe ka nisur që rastet t’i ndajë sipas gjuhëve, e kjo
sigurisht se është problem për një integrim më të efektshëm, sepse puna e gjykatës po ndahet përgjatë
vijave etnike. Gjithashtu, problem mbetet edhe përkthimi i dokumenteve ligjore, duke filluar që nga
ligjet dhe rregulloret e deri tek dosjet e lëndëve, sepse bëhet ngadalë dhe shpesh me cilësi të dobët. 85
Sipas statistikave të raportuara nga KGJK-ja, pas bashkimit me zyrtarët serbë, në vitin 2018, Gjykata
Themelore e Mitrovicës ka dyfishuar numrin e personelit, por edhe ka arritur që të ulë numrin e
lëndëve të ngecura nga 10,768 në 8,929 raste, që paraqet një ulje prej 17.1%. Megjithëkëtë, qasja në
drejtësi dhe ekzekutimi i aktvendimeve ende mbesin çështje problematike.
Nuk ekziston asnjë kriter unik për pranimin e dokumenteve të lëshuara nga strukturat paralele, të cilat
e administronin pjesën e veriut gjatë dekadës së fundit, aq më pak për vendimet e vjetra gjyqësore të
gjyqësisë paralele serbe. Për hir të sigurisë juridike, procesi duhet fillimisht të dakordohet, e pastaj edhe
të publikohet - sa më shpejtë që të jetë e mundur. 86 Mosbesimi ndërmjet gjykatësve të Kosovës dhe
atyre serbë vazhdon, kështu që gjykatat serbe në Leskovac, për shembull, ende merren me trajtimin
e rasteve që i takojnë rajonit të Mitrovicës, dhe ato deri më tani nuk kanë shprehur as gatishmërinë
më vogël që ato arkiva t’ua dorëzojnë homologëve të tyre në Mitrovicë. 87 Kjo mbetet një sfidë e
juridiksionit, ndonëse sigurisht që nuk i kontribuon as sigurisë juridike. Rrjedhimisht, duhen vendosur
raporte formale në nivel të gjykatave, ndërkohë që edhe transferimi i lëndëve duhet të bëhet pa asnjë
vonesë.
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Rreze Hoxha dhe Francisco José García Martínez, Po shkoni në jug? Integrimi i gjykatësve dhe prokurorëve serbë të veriut në
sistemin gjyqësor kosovar [Going south? Integration of Serb Judges and Prosecutors from the North into the Kosovar Justice
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Jovana Spremo, Integrimi i gjyqësorit në kontekstin e dialogut Beograd-Prishtinë dhe procesi i anëtarësimit në BE [Integration of
Judiciary in the context of Belgrade – Prishtina dialogue and EU accession process], Komiteti i Avokatëve për të Drejtat e Njeriut,
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Rreze Hoxha dhe Francisco José García Martínez, Po shkoni në jug? [Going South?], 2018, fq. 9
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Jovana Spremo, Integrimi i Gjyqësorit [Integration of Judiciary], 2019, fq. 24
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Dhe, që gjërat të komplikohen edhe më tepër, në pjesën veriore ende s’ka noterë që flasin serbisht,
e as zyrtarë privat të përmbarimit që e bëjnë regjistrimin e dokumenteve ligjore dhe implementimin
praktik të vendimeve gjyqësore, të cilat pa asnjë arsye po shkaktojnë komplikime të mëdha - duke e
ditur rolin e këtyre dy proceseve të rëndësishmë në sistemin juridik kosovar. Gjatë dy viteve të fundit
nuk ka pasur procese të reja të seleksionimit, dhe një gjë e tillë nuk do të duhej të vazhdonte gjatë. 88

1.8 Numri i lëndëve të vjetra dhe mungesa e efikasitetit
Për shkak të vështirësive gjatë procesit të shtetndërtimit, mungesës së personelit dhe resurseve, dhe
tranzicionit të vazhdueshëm, janë grumbulluar shumë lëndë të vjetra e të pazgjidhura nëpër gjykata.
Shtyrja e rasteve i kontribuon besimit të ulët në gjyqësor; një gjykatës komentoi: “Unë e njoh një
qyetatr i cili çështjen e tij civile e nisi në vitin 2004, kur ende i kishte flokët ngjyrë të zezë, ndërkaq e
përfundoi në vitin 2013… kur flokët tashmë i ishin zbardhur”.89 Kur në vitin 2015 KGJK-ja filloi me
përpilimin e statistikave të integruara 430,923 lëndë prisnin të zgjidheshin në nivele të ndryshme të
gjyqësorit; deri në fund të vitit ky numër shkoi në 440,832.90 Mungesa e efikasitetit dhe ngadalësia e
gjykatave ndikon jo vetëm në sistemin gjyqësor, por edhe e pengon rritjen ekonomike. 91
Në vitin 2013, KGJK-ja miratoi strategjinë e saj të parë, për t’i lejuar gjykatat themelore që të kenë qasje
individuale në zgjidhjen e lëndëve të ngecura, por që ende janë aktive.92 Disa projekte të financuara
dhe të udhëhequra nga donatorët kontribuuan në uljen e numrit të lëndëve të pazgjidhura, ndonëse
ekzistojnë shqetësime serioze se pa asistencën ndërkombëtare ky progres do të ndalej. 93 Lejimi i punës
së përmbaruesve gjyqësorë privat e ndihmoi situatën e përgjithshme, sepse i lehtësoi ekzekutimet
gjyqësore, mirëpo marrja e aktgjykimit për ekzekutim ende mbetet një çështje e paorganizuar, e cila
kërkon kohë. Ombudspersoni llogarit se numri i vendimeve gjyqësore në pritje të zbatimit shkon në
mbi 100,000.94
Nga ana tjetër, prezantimi në vitin 2016 i Ligjit të ri për Rregullat e Trafikut Rrugor i kërcënoi pothuajse
me shkatërrim gjykatat edhe ashtu të mbingarkuara. Ligji i ri i trajtonte shkeljet dhe gjobat në trafik
si vepra penale, gjë që kërkonte vendime gjyqësore për secilin lëndë, por edhe i ashpërsoi ndjeshëm
rregullat e trafikut, duke mundësuar kështu brenda natës që departamentet për krime të vogla të
shqiptonin disa qindra dënime të reja në ditë.
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Nuk është çudi që ligji u amandamentua në vitin 2018, me qëllim që zyrtarëve policorë t’iu lejohej
sanksionimi i të gjitha rasteve duke u bazuar në autoritetin e tyre, përveç për shkelje më të rënda.
Si rezultat i iniciativave të ndryshme, me kalimin e viteve është shënuar një përparim i dukshëm në
trajtimin e lëndëve të pazgjidhura. Në fillim të vitit 2019 numri i lëndëve të vjetra ishte zvogëluar
në 245,515, që është 44% më pak se tre vite më parë. Sipas Lëvizjes Fol, nëse vazhdohet me ritmin
e uljes së lëndëve të viteve të fundit dhe nëse nuk ka ngadalësim nëpër gjykata apo prokurori, të
gjitha lëndët do të zgjidheshin deri në vitin 2022. 95 Mirëpo, në vitin 2017, gjykatat vendore kohën e
sistemimit (sasinë e ditëve të nevojshme për zgjidhjen e një lënde) e kishin 415 ditë. Kjo është më
shumë se dyfishi, krahasuar me mesataren evropiane, e cila, sipas Komisionit Evropian për Efikasitet
të Drejtësisë (KEED) të Këshillit të Evropës, është 235 ditë për një lëndë civile, 315 për një lëndë
administrative dhe 138 për lëndët penale. 96 Kjo gjë duket se shpien drejt një qasjeje më të ashpër,
sepse del që ngecja nuk ulet me efikasitet më të lartë gjatë punës së përditshme, por thjesht për shkak
të numrit të resurseve që angazhohen nga akterët e ndryshëm vendorë e ndërkombëtarë, gjë që pastaj
hedhë dyshime në vetë qëndrueshmërinë e gjyqësorit.
Një alternativë tjetër mjaft e eksploruar është edhe ndërmjetësimi; një mekanizëm ky gjyqësor shtesë
për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve nëpërmjet një ndërmjetësimi të paanshëm. Ndërmjetësimi është
mundësi më e lirë dhe më e shpejtë për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve.97 Si rrjedhojë, një skemë
efektive e ndërmjetësimit mund ta ulë ndjeshëm presionin nga gjykatat e stërngarkuara, meqë asnjë
rast i zgjidhur në këtë mënyrë nuk kërkon intervenim gjyqësor. Kosova e ka pasur një sistem të tillë
që nga viti 2008, ndërsa në vitin 2019 është miratuar edhe Ligji i ri për Ndërmjetësim.98 Megjithatë,
vetëdijësimi për zgjidhjen alternative të mosmarrëveshjeve (ZAM) mbetet i ulët, edhe pse si koncept
ka nisur të bëhet tërheqës. Në këtë gjë nuk duket se ndikoi fakti se tashmë janë mbyllur tri nga shtatë
qendrat rajonale të ndërmjetësimit. 99 Alokimi i mëtutjeshëm i fondeve për ndërgjegjësimin e opinionit
publik, apo për lehtësimin e qasjes në ndërmjetësim, mund të ndihmojë në shmagien e rritjes së numrit
të lëndëve në gjykata, respektivisht në uljen e numrit të lëndëve të pazgjidhura.

1.9 Rishikimi Funksional i Sektorit të Sundimit të Ligjit
Gjatë dekadës së fundit është bërë një numër ndërhyrjesh në sistemin gjyqësor dhe është përgatitur
një strategji sektoriale. Mirëpo, nuk është iniciuar asnjë qasje gjithëpërfshirëse ose strategjike për
zhvillimin e një sundimi të efektshëm të ligjit. Gjurmët e sistemeve të ndryshme ligjore tashmë janë
pjesë e sektorit të sundimit të ligjit. Reformat ad-hoc, moskoordinimi i qeverisë, i sistemit të drejtësisë
dhe i donatorëve ndërkombëtarë, ndikuan në performancën e përgjithshme të gjyqësorit.
Në nëntor të vitit 2016, qeveria lancoi Rishikimin Funksional të Sektorit të Sundimit të Ligjit (RFSSL),
që do të udhëhiqej nga Ministria e Drejtësisë. 100
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Jeton Zulfaj, Prapa numrave: Performanca e prokurorisë dhe gjykatave në luftën kundër korrupsionit [Beyond Numbers: The
performance of Prosecution and Courts in fight against corruption], Levizja Fol, Prishinë, maj 2018, i qasshëm në http://levizjafol.
org/wp-content/uploads/2018/05/The-performance-of-Prosecutions-and-Courts-in-fight-against-corruption-for-2017.pdf
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Komisioni Evropian për Efikasitet të Drejtësisë, Sistemi i Gjyqësorit evropian; Efikasiteti dhe kualiteti i drejtësisë, edicioni 2018 (të
dhënat e vitit 2016) [European judicial systems; Efficiency and quality of justice 2018 Edition (2016 data)], Studime të KEED nr. 26,
Strasburg, tetor 2018, i qasshëm në https://rm.coe.int/rapport-avec-couv-18-09-2018-en/16808def9c
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Prishtinë, janar 2018
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Ligji 06/L-009 për Ndërmjetësim (gusht 2018)
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Ky është Rishikimi i dytë Funksional i këtij lloji, por është unik, për shkak se paraqet iniciativën e parë
të këtillë vendore pa mbikëqyrje ndërkombëtare. 101 Bëhet këtu fjalë për tri komponenta, të ndara në
shtatë shtylla. Komponenta e parë do ta rishikojë kornizën ligjore, e dyta strukturën institucionale dhe
legjislacionin, ndërsa e treta do ta analizojë bashkëpunimin ndërmjet të gjitha organeve gjyqësore. 102
Nga Rishikimi Funksional pritet të dal një strategji gjithëpërfshirëse sektoriale.
Rishikimi Funksional u kornizua brenda fushëveprimit të MSA-së - një marrëveshje kjo mes BE-së
dhe Kosovës që duhet t’i shërbejë përafrimit të vendit me standardet e BE-së.103 Pas inicimit të tij, në
vitin 2016, progresi ka ngecur, sikurse edhe roli dhe angazhimi i bashkësisë ndërkombëtare, që do
të duhej të ishte njëlloj mbështetje teknike (në rast se BE-ja apo SHBA-ja do të kërkonin diskutime
shtesë). Pastaj ra qeveria, kështu që edhe Rishikimi u pezullua deri në nëntor të vitit 2017. Qeveria e
re modifikoi përbërjen e Komitetit Drejtues dhe gjithë strukturat e tij, dhe e riinicoi tërë procesin.104
Përbërja e re e Komitetit Drejtues mbajti takim në fund të shkurtit 2018.
Pritej që qeveria ta përfundonte rishikimin brenda dy viteve nga inicimi i tij fillestar, por kjo gjë, edhe
pse ky afat ka mbi një vit që ka kaluar, ende mbetet vetëm qëndrim zyrtar. 105 Përkundër vonesave,
ristrukturimi i vitit 2017 ndikoi që procesi ta rrisë paksa pjesëmarrjen. Janë 160 grupe apo individë të
listuar për të qenë pjesë e grupeve punuese, përfshirë këtu anëtarët e qeverisë, të gjyqësorit, Zyrën e
Presidentit, Fakultetin Juridik, OJQ-të dhe donatorët. 106 Pritet që përfundimet të nxjerrin rekomandime
për disa ndryshime kushtetuese dhe t’i institucionalizojnë mekanizmat e antikorrupsionit. 107 Ky proces
vazhdoi, plotësisht i pakoordinuar me procedurat dhe iniciativat tjera paralele, dhe me mjaft dyshime
mbi vlefshmërinë dhe fisibilitetin e strategjisë, pavarësisht asaj se kur do të përfundojë ajo. 108 Po ashtu,
janë shpërfillur plotësisht disa nga çështjet relevante, si personeli dhe struktura e saj, koordinimi mes
Policisë së Kosovës dhe shërbimeve të prokurorisë, dhe nevojat infrastrukturore.
Qeveria e re, e formuar pas zgjedhjeve të parakohshme, të cilat do të mbahen në fund të vitit 2019,
duhet të vazhdojë me Rishikimin Funksional, si dhe ta shfrytëzojë këtë mundësi për kapërcimin e
mangësive të ndryshme, duke u nisur nga përcaktimi i një fushëveprimi real dhe i një kornize kohore
të bazuar në procesin e deritanishëm.
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Rishikimi i parë Funksional, në vitin 2013, kishte të bënte me sektorin e sigurisë dhe u monitorua nga bashkësia ndërkombëtare,
Intervistë e Grupit për Ballkan, zyrtari i Ministrisë së Drejtësisë, Prishtinë, shkurt 2018
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Shtatë shtyllat janë: 1. Konsolidimi i kornizës ligjore dhe institucionale për avancimin e parimeve të sundimit të ligjit 2. Funksionimi
i gjyqësorit 3. Transformimi i sistemit penal 4. Avancimi i mekanizmit të qasjes në drejtësi 5. Roli i partnerëve dhe donatorëve 6. Masat
kundër korrupsionit 7. Drejtësia komerciale; Vendimi i Qeverisë nr. 24/2018, shkurt 2018
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Marrëveshja e Stabilizim-Asociimit ndërmjet Bashkimit Evropian dhe Komunitetit Evropian për Energji Atomike, nga njëra anë,
dhe Kosovo*, nga ana tjetër, tetor 2015, neni 83
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zyrtari i Ministrisë së Drejtësisë, Prishtinë, shkurt 2018
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Barbara Matias dhe Francisco José García Martínez, Shqyrtim funksional i sistemit të drejtësisë në Kosovë: Një pasqyrë e procesit
të deritanishëm [The Functional Review of the Kosovar Justice System: An Overview of the Process so Far], Grupi për Studime
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2. ADMINISTRATA E GJYQËSORIT
Në mënyrë që vërtet të kuptohet thelbi i problemeve të gjyqësorit, nuk mjafton përqendrimi vetëm
në sundimin e ligjit; është e domosdoshme të shqyrtohen edhe qeverisja, institucionet administrative
dhe anëtarët e personelit adminsitrativ të gjykatave dhe prokurorisë. Përderisa gjyqësori kalon nëpër
reforma të njëpasnjëshme, kryesisht falë presionit të BE-së dhe donatorëve tjerë ndërkombëtarë,
roli kyç i administratës gjyqësore pothuajse injorohet tërësisht. Reformat nuk fokusohen në ngritjen
e kapaciteteve të personelit administrativ, i cili përbën pjesën më të madhe të sistemit të drejtësisë.
KGJK-ja dhe KPK-ja dështuan në kërkimin e përgjegjësisë nga gjykatësit dhe prokurorët, por edhe
në zbatimin e rregulloreve të brendshme, gjë që do të mund ta sillte ndryshimin aq të nevojshëm.
Burimet financiare dhe kapitali njerëzor shpërndahen pa ndonjë plan, krahasur me nevojat e
paplotësuara themelore. Përveç, gjegjësisht përderisa të mos përmirësohet ana administrative
e gjyqësorit, as reformat nuk do të kenë efekt, kurse performanca e gjyqësorit do të dështojë.

2.1 Madhësia dhe struktura
Sistemi gjyqësor në Kosovë përbëhet nga 7 gjykata themelore, nga Gjykata e Apelit dhe Gjykata
Supreme. 109 Gjykatat themelore janë gjykata të shkallës së parë, të cilat i mbulojnë rajonet përkatëse
të Prishtinës, Gjilanit, Prizrenit, Mitrovicës, Gjakovës, Pejës dhe Ferizajit. Me qëllim të lehtësimit të
qasjes në drejtësi secila gjykatë themelore i ka degët e saj më të vogla lokale. Gjykata e Apelit paraqet
shkallën e dytë, ndodhet në Prishtinë dhe nën juridiksion të vetin e ka gjithë territorin e Kosovës.
Në bazë të marrëveshjes për drejtësi me Serbinë ajo ka hapur edhe një degë në Mitrovicë, megjithëse
për momentin me funksionalitet minimal. Gjykata Supreme është gjykata më e lartë në vend, e cila
merret me zgjidhjen e lëndëve të jashtëzakonshme juridike, me rishikime të shkallës së tretë, si dhe me
vendime të caktuara speciale që ndërlidhen me privatizimin dhe pronat.
Viteve të fundit është shënuar një rritje e konsiderueshme e numrit të gjykatësve. Pas procesit të
vetingut, në vitin 2010, vendi kishte 246 gjykatës aktivë.110 Në fund të vitit 2018 numri i tyre shkoi
në 352.111 Veç kësaj, në janar 2019 u betuan edhe 37 gjykatës shtesë, dhe si rezultat i zbatimit të
marrëveshjes për drejtësi tetë prej tyre ishin serbë lokalë. 112 Ky ritëm aktualisht po i tejkalon dorëheqjet
dhe pensionimet. 113 Ngjashëm po rritet edhe numri i pjestarëve të personelit ndihmës, që në vitin 2018
arriti në 1613, ose 250 më shumë sesa që ishte në vitin 2014. 114 Sa i përket prokurorisë, në vitin 2014,
sistemi prokurorial kishte 128 prokurorë aktivë; ky numër deri në fund të vitit 2018 shkoi në 191. 115
Krahasuar me vendet evropiane këto shifra janë mbi mesatare. Në Kosovë, aktualisht ka 22.6 gjykatës
dhe 11.1 prokurorë për 100,000 banorë. 116 Sipas KEED, mesatarja evropiane është 21 gjykatës dhe 11
prokurorë për 100,000 banorë.
109
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Tutje, edhe numri i personelit jogjyqësor për një gjykatës në Kosovë është mbi mesatare, me 4.58,
krahasuar me mesataren evropiane prej 3.9. Vlen të përmendet se, për arsye historike dhe shkaku i
tranzicionit drejt pavarësisë, Kosova ka një numër shumë të madh të lëndeve të vjetra në dy dekadat
e fundit, një problem ky me të cilin nuk përballen vendet tjera. Këtij problemi duhet shtuar edhe
shpërndarja e detyrave dhe kapacitetet ekzistuese të personelit, sepse ritmi i ngadalshëm i zgjidhjes
së lëndëve ka ndikuar në atë që zvogëlimi i numrit të lëndëve të vjetra të jetë pothuajse i pamundur.
është kritikuar edhe përzgjedhja e gjykatësve dhe e prokurorëve, për shkak se mbështetet në përvojë e jo
në kualifikime. Meqenëse secili kandidat duhet fillimisht ta kalojë procedurën e provimit të judikaturës,
del se përvoja nuk e bën dikend gjykatës më të mirë.117 Përveç kësaj, nga zyrtarët ndërkombëtarë
reformat janë kritikuar dhe cilësuar si të “realizuara me nxitim, për shkak të procesit të liberalizimit
të vizave”, por edhe si të shkruara dobët, për shkak se “në pjesën më të madhe të ligjeve nuk ka
klauzola kalimtare”.118 Nëse merret parasysh shpeshtësia e ndryshimit të kornizës ligjore gjatë dekadës
së fundit, atëherë si rezultat na del mosorganizimi dhe një gjendje e vazhdueshme e tranzicionit, të
cilat gjithashtu ndikuan në ngecjen edhe ashtu spektakolare.
Për t’u marrë seriozisht me këtë ngecje, por edhe për t’i përmbushur nevojat e vazhdueshme të
shoqërisë, synim kryesor do të duhej të ishte rritja e nivelit të kualifikimeve dhe aftësive të personelit.
Që nga nëntori i vitit 2016, KGJK-ja bashkë me USAID-in kanë punuar në vlerësimin e nevojave që
kërkohen nga Agjenda për Reformat Evropiane. 119 Më në fund, Këshilli arriti ta përfundojë këtë detyrë
në vitin 2018, kur edhe i alokoi gjykatësit e fundit në postet e identifikuara paraprakisht. 120
Numri i shërbyesve civil dhe i bashkëpunëtorëve profesionalë gjyqësorë, përfshirë këtu edhe
bashkëpunëtorët juridikë dhe ata financiarë, në të kaluarën po ashtu ishte problematik. Në vitin 2017,
në KGJK punonin 103 shërbyes civil; një bashkëpunëtor profesional iu shërbente 16-20 gjykatësve. 121
Ngjashëm, edhe zyrtarët e KPK-së ankoheshin për mungesë të personelit, ngase edhe aty ekzistonte
një proporcion i ngjashëm. 122 Si përgjigje ndaj kësaj situate, ligjet e reja përcaktojnë që secili gjykatës
ose prokuror duhet ta ketë të paktën një bashkëpunëtor profesional, i cili punon ekskluzivisht me të. 123
Sipas po këtyre ligjeve, definimi i kërkesave dhe përzgjedhja e bashkëpunëtorëve mbetet obligim për
secilin Këshill. Kjo mundësi duhet të përdoret, jo vetëm për sjelljen e më shumë zyrtarëve, por edhe
për sjelljen e zyrtarëve më të mirë në sistem.
Rrjedhimisht, në një afat të shkurtër dhe përderisa brenda administratës gjyqësore të mos ndodhë
ndryshimi aq i domosdoshëm i mentalitetit, personelet e të dy gjykatave dhe shërbimeve prokuroriale
duhet të rriten vazhdimisht. Për uljen e numrit të lëndëve të ngecura duhet të sigurohet hapja e
vazhdueshme e lëndëve të reja dhe lirimi i personelit për trajnime të mëtejshme gjithpërfshirëse, gjë që
pastaj kërkon më shumë burime njerëzore. Brenda një afati të mesëm ose më të gjatë, menjëherë pasi
të shfaqen rezultatet e aktiviteteve për ngritje të cilësisë profesionale të personelit, numri i personelit
117

Intervistë e Grupit për Ballkan, gjykatësi i Gjykatës Supreme, Prishtinë, tetor 2016
Intervistë e Grupit për Ballkan, zyrtari i BE-së, Prishtinë, 3 nëntor 2016
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arsimit dhe krijimit të vendeve të punës. Për ERA shih më tepër në tekstin e Grupit për Hulumtim të Politikave në Ballkan, Agjenda
e reforëms evropiane për Kosovën: Sfidat e një plani të mirë [European Reform Agenda for Kosovo: Challenges to the Good Plan],
Prishtinë, nëntor 2016
120
Njomza Mjeku, Agjenda për Reformat Evropiane, raporti i monitorimit për vitin 2018 [European Reform Agenda, Monitoring
Report for year 2018], Grupi për Studime Ligjore dhe Politike, Instituti GAP dhe Instituti i Prishtinës për Studime Politike, Prishtinë,
shkurt 2019, fq.9, e qasshme në http://www.legalpoliticalstudies.org/wp-content/uploads/2019/04/ERA-english-finale.pdf
121
Intervistë e Grupit për Ballkan, administratori i Gjykatës, Prishtinë, 25 korrik 2017
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Intervistë e Grupit për Ballkan, zyrtari i KPK-së, Prishtinë, 19 tetor 2017
123
Ligji 06/L-054 për Gjykatat, neni 39 dhe Ligji 03/L-225 për Prokurorin e Shtetit, i amandamentuar nga ligjet 05/L-034 dhe 06/L025, nenet 12/A dhe 12/B
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mund të ulet gradualisht nëpërmjet pensionimit të zakonshëm. Në fakt, në atë pikë mund të shqyrtohet
edhe mundësia e pensionimit të parakohshëm, si një mënyrë e përshpejtimit të përtrirjes së gjyqësorit
dhe prokurorisë.

2.2 Buxheti
Nëse shikohet analogjikisht, Kosova bën shumë më tepër përpjekje sesa fqinjët e saj. Në vitin 2019,
buxheti i sektorit të gjyqësorit, sipas asaj se si përcaktohet nga Këshilli i Evropës (gjykatat, prokuroria
dhe asistenca juridike) arriti në gati 45.5 milionë euro.124 Krahasimi i tij me buxhetet e shteteve tjera,
duke u bazuar në parametrat e Studimeve të KEED, do të ndihmojë në përcaktimin e situatës relative në
Kosovë. Megjithatë, vlen të përmendet se shifrat e fundit në dispozicion, të hartuara dhe të publikuara
nga KEED në vitin 2018, korrespondojnë me ato të vitit 2016. Të dhënat e vitit 2018, të cilat janë më
të sakta për krahasim, nuk do të jenë në dispozicion deri në vitin 2020, edhe pse deri atëherë ato duhen
shqyrtuar dhe duhet përpiluar një studimi i ridefinuar.
Pavarësisht kësaj, buxheti aktual paraqet 0.64% të PBB-së. Sa për krahasim, sipas KEED mesatarja
është 0.32%.125 Sido që të jetë, kjo shifër duket më e ulët po të merret parasysh investimi për kokë
banori. Në këtë rast, Kosova ia alokon drejtësisë nga 25.25 euro për kokë banori. 126 Mesatarja evropiane
mbetet larg, në 64 euro, gjë që është normale po të merret parasysh madhësia e ekonomisë vendore.
Mirëpo, Kosova ua kalon fqinjëve të saj, Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut, të cilat shpenzojnë 10,4
euro, respektivisht 20.2 euro, megjithëse të dy këto ekonomi janë më të mëdha se Kosova.127
Prokuroria, nga ana tjetër, përfiton 31% të buxhetit të alokuar për sistemin gjyqësor (14 milionë
euro), që po ashtu e tejkalon mesataren evropiane, me 24%. Por, ky është një fenomen i zakonshëm
për shtetet e Evropës Lindore dhe Juglindore, ku prokuroria publike ende luan rol shumë më të
rëndësishëm sesa në rajonet tjera. 128 Në këtë kontekst, Kosova për shërbimin e ndjekjes i ndan 7.87
euro për kokë banori, që është nën mesatare (12 euro), megjithëse kjo shifër i tejkalon ato të vendeve
fqinje, e pjesërisht edhe Bosnje e Hercegovinës.
Këto shifra tregojnë se, megjithëse ka ende hapësirë për përmirësim, Shteti tashmë po e alokon një
sasi të konsiderueshme të parave për gjyqësorin. Mirëpo, ky alokim i resurseve nuk po duket se po ka
ndonjë ndikim të prekshëm në rritjen e performancës së sistemit gjyqësor. Pas reformave të fundit, të
dy Këshillat, bashkë me gjykatat tashmë janë përfundimisht përgjegjëse për administrimin e buxhetit.
Veç kësaj, KGjK-ja dhe KPK-ja e kanë për detyrë që t’i hartojnë buxhetet përkatëse dhe që ato pastaj
t’i propozojnë në Kuvend.
Meqenëse asnjëri nga Këshillat nuk ishte i aftë të bënte një planifikim të efektshëm të buxhetit, derisa
të mos e arrijnë këtë aftësi edhe tranzicioni po zhvillohet në formë mjaft kaotike. Aktualisht, njësia
buxhetore e KGJK-së i ka 6 zyrtarë, ndërkohë që KPK-ja nuk posedon fare të dhëna për këtë njësi. 129
Në fund të vitit 2017, KPK-ja i kishte 14 zyrtarë financiarë dhe buxhetorë që ishin përgjegjës për
124

Më saktësisht, buxhetet e alokuara prej 29,404,466 eurove për KGJK-në, 14,170,065 eurove për KPK-në, 1,433,309 eurove për
Akademinë e Drejtësisë dhe 406,135 eurove për Komisionin për Asistencë Ligjore, kapin vlerën e përgjithshme prej 45,413,975 euro.
125
Kalkulim i BPRG, i bazuar në Komisionin Evropian për Efikasitetin e Drejtësisë, Sistemet Gjyqësore Evropiane 2018 [European
judicial systems. 2018], 2018, fq.30
126
Agjencia e Statistikave të Kosovës vlerëson se numri i popullatës në vend është 1,798,506.
127
Komisioni Evropian për Efikasitet të Drejtësisë, Sistemet Gjyqësore Evropiane 2018 [European judicial systems. 2018], 2018,fq.
26
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Kalkulim i BPRG, i bazuar në Komisionin Evropian për Efikasitet të Drejtësisë, Sistemet Gjyqësore Evropiane 2018 [European
judicial systems 2018], 2018, fq. 57
129
Sekretariati i Këshillit Gjyqësor, Raporti vjetor 2018 [Annual Report 2018], Prishtinë 2019, fq.19, i qasshëm (në shqip) në http:/
www.gjyqesori-rks.org/wp-content/uploads/reports/66835_SKGJK_RAPORTI_VJETOR_2018_SHQ.pdf
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hartimin, menaxhimin dhe ekzekutimin e buxhetit. 130 Por, as kjo s’është e tëra, sepse të dy Këshillat
dështuan vazhdimisht në mbrojtjen e propozim-buxheteve të veta para kuvendit, që rezultoi me
buxhete më të ulëta sesa që Këshillat i kishin kërkuar fllimisht, ndonëse trendi është që të shkohet
drejt rritjes së financimit.
Viteve të fundit të dy Këshillat filluan ta përdorin privilegjin e tyre të ri për rritje të resurseve, kështu
që nga viti 2017 e deri më 2019, buxheti i KPK-së dhe i sistemit prokurorial është rritur për gati
pesëdhjetë përqind, ndërkaq ai i KGJK-së dhe i gjykatave për një të tretën.131 Disa ekspertë mendojnë
se shuma e përgjithshme e parave të ndara për sundim të ligjit është një pjesë e papërfillshme e
buxhetit të përgjithshëm, gjë që dëshmon për një mungesë të qartë të vullnetit politik. 132 Mirëpo, një
analizë komparative tregon se problemi nuk qëndron në atë se sa para shpenzohen për drejtësi, por se
si shpenzohen ato. Fundja, Kosova shpenzon më tepër se sa fqinjët e saj, qoftë për kokë banori apo
krahasuar me PBB-të e tyre, prandaj edhe kjo duket se dëshmon për kapacitetet e pamjaftueshme të
institucioneve gjyqësore e prokuroriale për një menaxhim efektiv të këtyre financave.
Gjykatësit dhe zyrtarët e tjerë shpeshherë i theksojnë pagat si pjesën kryesore ku duhet shpenzuar pjesa
më e madhe e buxhetit. 133 Edhe pse është e saktë se pagat e gjykatësve mbetën të ngrira nga viti 2002.
e deri më 2010, Ligji për Gjykatat, i vitit 2011, i ka lidhur pagat e gjyqësorit me ato të ekzekutivit.134
Veç kësaj, Ligji i ri, i vitit 2016, 06/L-111 për Pagat në Sektorin Publik, pagat e sektorit të gjyqësorit
i lidhë me atë të presidentit të Republikës, e cila është 38.900 euro bruto (gjegjësisht 33,282.96 euro
neto) në nivel vjetor. 135 Kjo nënkupton se paga vjetore bazë e një gjykatësi në Gjykatën Themelore
(për pozitën pa përvojë) arrin në 21,000 euro bruto (koeficienti 5.5), që është katër herë më shumë se
sa paga mesatare, e vlerësuar në 5,400 euro. 136 Për më tepër, gjykatësit e Gjykatës Supreme fitojnë (si
rrogë bazë) rreth 30,000 euro (koeficienti 7.75), që i bie 5.5 herë më shumë se sa paga mesatare. Sipas
KEED, kjo pagë është shumë më e lartë sesa diferenca mesatare në gjithë Evropën, ku gjykatësit e
rinj dhe ata me përvojë fitojnë mesatarisht 2.46, përkatësisht deri në 4.53 herë më shumë se sa paga
mesatare bruto. 137 Si krahasim, një gjykatës kosovar shpërblehet më mirë në fillim të karrierës së tij se
sa shumica e gjykatësve me përvojë në vendet tjera, gjithnjë duke i pasur parasysh kushtet respektive
socio-ekonomike.
Sa i përket personelit ndihmës, situata tradicionalisht është edhe më e komplikuar, ndonëse zhvillimet
e fundit ndikuan në një përmirësim të dukshëm. Në korrik të vitit 2018, punëtorët gjyqësorë morën
pjesë në grevën e përgjithshme përmes të cilës, mes tjerash, kërkohej rritja e pagës në vijë me qeverinë,
dhe definimi i statusit të administratës. Greva u ndërpre pas gjashtë ditëve, gjegjësisht pas arritjes së
130

Intervistë e Grupit për Ballkan, zyrtari i KPK-së, Prishtinë, tetor 2017
Që nga viti 2017, Ligji për Buxhet i grupon shpenzimet e të gjithë gjyqësorit që vepron në KGJK, e të njëjtën gjë e bënë dhe për
prorkurorinë dhe për KPK-në. Që nga ai vit buxheti i KPK-së u rrit nga 9.48 milionë euro në 14.17 milionë në vitin 2019, një rritje
kjo prej 49.41%. Njëkohësisht, buxheti i KGJK-së u rrit nga 21.80 milionë euro, në 29.40 milionë, që është një rritje prej 34.89%.
Gjatë kësaj periudhe i gjithë buxheti i Republikës u rrit nga 2 në 2.38 miliardë euro, apo për 18.85%.
132
Berat Thaçi, Nuk ka para për sundimin e ligjit, Si e afekton procesi i buxhetit të Kosovës pavarësinë e gjyqësorit [No Money for the
Rule of Law, How Kosovo’s Budget Process Affects Judicial Independence], Qendra për Studime të Politikave Evropiane, Bruksel,
maj 2019, e qasshme në https://www.ceps.eu/wp-content/uploads/2019/05/LSE2019-06_No-money-for-the-rule-of-law.pdf
133
Intervistë e Grupit për Ballkan, këshilltari ligjor, Prishtinë, 19 janar 2017
134
OSBE, Pavarësia e gjyqësorit në Kosovë: Dimensionet institucionale dhe funksionale [Independence of the Judiciary in Kosovo:
Institutional and Functional Dimensions], janar 2012, fq.18
135
Deklarata e pasurisë e presidentit, Hashim Thaçi, për vitin 2018, e regjistruar në Agjencinë Kundër Korrupsionit, e qasshme
në https://akk-ks.org/assets/cms/uploads/files/Deklarimi%20i%20Pasurise/Deklarimet/declaration/2019/Presidenca%20e%20
Republikes%20se%20Kosoves/Hashim%20Tha%C3%A7i.pdf
136
Telegrafi, Kosova me pagën mesatare më të ulët në rajon, Sllovenia me më të lartën [Kosovo has the loëest monthly salary of the
region, Slovenia the highest], 22 shkurt 2018, e qasshmë (në shqip) në https://telegrafi.com/kosova-pagen-mesatare-te-ulet-ne-rajonsllovenia-te-larten/
137
Komisioni Evropian për Efikasitet të Drejtësisë, Sistemet evropane të gjyqësorit 2018 [European judicial systems 2018], 2018, fq.
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një marrëveshjeje. 138 Sapo të ketë hyrë në fuqi Ligji i ri, i cili e përmban edhe këtë marrëveshje, pozita
më e ulët në administratë do t’i ketë 7,000 euro rrogë vjetore bazë, që gjithashtu i bjen mbi pagën
mesataren e vendit. Ngjashëm, edhe avokatët e shtetit edhe bashkëpunëtorët profesionalë tani marrin
pagë prej 13,615 euro bruto, që është pothuajse proporcionale me pagën e gjykatësve dhe prokurorëve,
por edhe shumë më e lartë se sa paga mesatare. Në këto rrethana, është përmirësuar ndjeshëm edhe
statusi i personelit ndihmës, gjë që teorikisht do të duhej të ndihmonte në uljen e korrupsionit dhe në
rritjen e efikasitetit të gjykatave.
Mirëpo, më herët KEED ka paralajmëruar se nuk sheh ndonjë lidhje direkte ndërmjet buxhetit dhe
efikasitetit të gjyqësorit.139 Me sa duket nevoja më e ngutshme nuk është rritja e buxhetit, por zhvillimi
i strategjive afatashkurtra dhe afatgjata për fuqizimin e menaxhimit të resurseve që janë në dispozicion,
e kjo me qëllim të rritjes së efikasitetit të sistemit.140

2.3 Arsimi formal dhe ndikimi i tij në Gjyqësor
Një raport së fundmi tregoi se, në bazë të aftësive dhe mandatit që kanë, gjykatësit dhe prokurorët
performojnë nën nivelin e pritshëm. 141 Mosha mesatare e gjykatësve është mbi 50 vjet.142 Ata kanë
dëshmuar se u mungojnë aftësitë themelore, për shkak se janë trajnuar në mënyrë të paqëndrueshme.
Janë veçanërisht gjykatësit më të vjetër ata që akuzohen për aplikim jo të duhur të ligjit, për mungesë
të aftësive në të shkruar, dhe - njësoj sikurse edhe prokurorët - për paftësi të përdorimit të teknologjisë
për përcjelljen e rasteve - dhe krejt kjo për pasojë ka dobësimin e sundimit të ligjit. 143
Kjo nuk është e tëra, sepse edhe gjykatësit e rinjë që hyjnë në sistem ndjekin metoda të vjetruara të
mësimdhënies dhe planprograme të zakonshme. Raporti i vitit 2015 i PISA-s (një test ky krahasues
ndërkombëtar i sistemeve arsimore) tregoi se sistemi arsimor i Kosovës prodhon ndër rezultatet më
të dobëta në botë. 144 Pas fillimit të arsimimit të tyre në shkenca juridike, studentët e kanë shumë
të vështirë përvetësimin dhe kuptimin e materialit të ngjeshur, sepse u mungojnë aftësitë bazike të
leximit dhe të analizimit.
Planprogramet juridike janë të ngjashme në gjithë Kosovën; ato ofrojnë një arsim të përgjithshëm
juridik, të bazuar në ligjin e aplikueshëm dhe atë historik. Nuk ka asnjë lloj vlerësimi të nevojave teknike
apo profesionale. Arsimi juridik përbëhet nga ligjëratat formale teorike, në formë të prezantimeve
njëanëshe nga profesorët dhe me fare pak hapësirë për angazhim aktiv të studentëve. Studentët, e më
vonë edhe praktikantët, mund ta recitojnë me ndjenja përmbajtjen e ndonjë teksti specifik, por ata
shpeshherë nuk e kuptojnë fare se për çka bëhet fjalë aty.

138

Bota Sot, Administrata e Gjykatave dhe Prokurorive e vendosur në realizimin e kërkesave të tyre [Judicial and Prosecutorial
Administration determined to achieve their claims], 11 korrik 2018, e qasshmë në https://www.botasot.info/aktuale-lajme/919439/
administrata-e-gjykatave-dhe-prokurorive-e-vendosur-nerealizimin-e-kerkesave-te-tyre/
139
Komisioni Evropian, Kosovo* Raporti 2016, 9 nëntor 2016, fq. 13
140
Këshilli i Evropës, Raporti i detajuar i vlerësimit [Detailed asessment report], 2018
141
Qendra për Bashkëpunim Ligjor Ndërkombëtar, Lëvizja FOL dhe Instituti Demokratik i Kosovës, Skanimi i integritetit te
gjyqësorit në Kosovë, dhjetor 2017, fq. 19
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Sipas KGJK-së, mosha mesatare e gjykatësve në vitin 2017 ishte 55.6 vjet. Intervistë e Grupit për Ballkan, Prishtinë, qershor 2017
143
“Në Kosovë, për shembull, qoftë edhe kualiteti i vendimeve gjyqësore me shkrim kritikohet së tepërmi, ngase reflekton ‘aftësi
të dobëta analitike, studimore dhe të të shkruarit”, Marko Kmezic, Promovimi sundimit të Ligjit në BE: Reforma e gjyqësorit në
Ballkanin Perëndimor [EU Rule of Law Promotion: judiciary Reform in the Western Balkans], Routledge, New York, 2017
144
OECD, Rezulatet e PISA-s 2015 (vëllimi I): Ekscelenca dhe barazia në arsim [Excellence and Equity in Education], Paris, 2016
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Atyre, përgjithësisht, iu mungon qoftë edhe të kuptuarit më elementar të asaj se si duhen zbatuar
parimet themelore në rastet e ndryshme reale, sepse njohuritë e tyre mbi doktrinat juridike janë vetëm
formale dhe teorike. 145 Thënë ndryshe, arsimit juridik i mungon përvoja praktike, e cila studentët do
t’i pajiste me aftësi dhe me përvojë. Fakultetet juridike nuk kanë bërë përpjekje adekuate për shtimin
e lëndëve të tilla në planprogram. 146
Të gjitha fakultetet juridike që operojnë në Kosovë iu nënshtrohen procedurave të akreditimit dhe të
sigurimit të cilësisë, por edhe gëzojnë një autonomi të konsiderueshme për hartimin e përmbajtjes së
planprogrameve juridike. Një mbikëqyrje e dobët e Agjencisë së Kosovës për Akreditim, një institucion
ky i ngarkuar për sigurimin e cilësisë në sektorin e arsimit të lartë, i ka kontribuuar – thënë më së buti
- një performance mesatare të pothuajse të gjitha universiteteve kosovare. Për më tepër, kur në fund
të vitit 2018, Agjencia u përpoq të vendoste rend - të paktën në dukje - brenda sektorit në fjalë, ajo iu
nënshktrua presionit të madh të universiteteve dhe disa akterëvë politikë. 147
Interesat e caktuara, kultura e konsiderimit të arsimit vetëm biznes dhe niveli i ulët i cilësisë, bënë që
sistemi kosovar i arsimit të lartë të mos reagojë ndaj nevojave të popullatës dhe tregut të punës. Sa i
përket Ligjit, planprogrami duhet t’i përgatisë studentët që ata në fund të bëhen gjykatës, prokurorë
apo administratorë të gjykatave. Por, atyre nuk duhet vetëm t’iu ligjërohet doktrina ligjore, por edhe
të mësohen për vlerat, argumentet juridike dhe për zbatimin e ligjit në praktikë. Rritja e mundësive
për punë bazike praktike dhe promovimi i ekspozimit të tyre më të madh në poste të sistemit juridik
do t’i përgatisë studentët për punë nëpër ato fusha. Të sapodiplomuarve të cilët e kalojnë Provimin e
Jurisprudencës duhet t’iu ofrohen mundësi të shumta, të cilat në një plan afatmesëm i kontribuojnë
ripërtrirjes së gjyqësorit.148 Për fat të keq, praktikantët trajtohen vetëm si shërbyes të lirë, por jo edhe si
investim për të ardhmen. Këshillat gjyqësorë e prokurorialë dhe administrata gjyqësore duhet të rrisin
kapacitetet dhe bashkëpunimin me universitete, madje edhe duke ofruar punë praktike me pagesë për
të gjithë praktikantët që aspirojnë të jenë pjesë e gjyqësorit. 149
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Arsimi juridik përbëhet nga librat, si burim kryesor i fitimit të dijes. Çështjet ligjore janë pothuajse inekzistente, dhe kjo më vonë
reflektohet në aftësit tejet të dobëta të argumentimit dhe dijes praktike. Fokus Grupi i Grupit për Ballkan, studentët e Fakultetit Jurdik
të UP, 22 shkurt 2018
146
Shumica e lëndëve të ligjëruara në fakultetet juridike të Kosovës shpesh fokusohen në pjesë që nuk janë të rëndësishme për
studentët që ndjekin studime moderne juridike. Fatkeqësisht, nuk ka pasur zgjerim të planprogramit me ndonjë pjesë të re dhe
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Universiteti i Prishtinës, 22 shkurt 2018
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kosovotwopointzero.com/en/help-education-in-kosovo/
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2.4 Administrata
Administrata gjyqësore mbetet pengesë serioze për përmirësimin e efikasitetit të gjyqësorit. Ajo vuan
nga mungesa e aftësive bazike profesionale. Si një pikë e parë e kontaktit me qyrtatarët qasja e saj
është problematike dhe gati krejtësisht joprofesionale, e që shpeshherë paraqitet si pengesë pothuajse
e patejkalueshme për qasje në drejtësi. 150
Sipas raporteve respektive, në gjykata punojnë mbi 1600 pjesëtarë të personelit administrativ, dhe
mbi 565 të tjerë në prokurori. Nga ana tjetër, 560 prej tyre posedojnë vetëm diploma të shkollës së
mesme.151 Por, nuk është vetëm mungesa e kualifikimeve asimore shkaku i mangësive të personelit
administrativ. Thënë përgjithësisht, ekziston një dallim i qartë mes personelit më të moshuar dhe
atij më të ri. Të punësuarit e rinj posedojnë diploma juridike, por atyre shpesh iu mungon përvoja
praktike, kështu që kanë pak njohuri mbi punën e gjyqësorit, gjë që personelin më të moshuar e
bënë më të efektshëm, deri në kohën kur edhe të rinjtë ta fitojnë përvojën e duhur.152 Nga ana tjetër,
personelit më të moshuar i mungojnë kualifikimet formale, ndonëse falë punës së gjatë brenda sistemit
ata posedojnë përvojë të madhe. 153 Edhe pse dijnë më shumë rreth proceseve ekzistuese, këta të fundit
nuk kanë gadishmëri për përvetësimin e teknologjive të reja, kanë një qasje tejet formale dhe punojnë
ngadalë në vendet e punës.
Ndërtimi i kapaciteteve të personelit administrativ s’ka qenë kurrë në fokus, sepse për largimin e të
paaftëve kërkohet kohë dhe procedurë e gjatë. 154 Personeli administrativ i gjykatave dhe i prokurorive
përbëhet nga shërbyes civilë, bashkë me të gjitha mbrojtjet që postet e tyre i bartin me vete. 155
Teorikisht, kjo gjë i parandalon ndërhyrjet nga jashtë në punën e shërbimit, por edhe vlerësimin dhe
mbikëqyrjen i bën shumë të vështira në praktikë. Krejt kjo krijon një situatë absurde ku, siç thotë
një zyrtar i KGJK-së, “ju nuk do ta vërenit fare edhe nëse 50 përqind e personelit nesër nuk vijnë
në punë, sepse ata thjesht s’bëjnë asgjë.”156 Ekziston një disbalancë domethënëse në angazhimin që
e bënë personeli i ndryshëm administrativ në baza ditore, ngase disa janë shumë të kualifikuar dhe të
zellshëm, përderisa të tjerët kontribuojnë pak - për të mos thënë që s’punojnë fare. 157 Në rastet më të
shpeshta punësimi bëhet mbi baza të lidhjeve personale ose politike. Zakonisht, nuk ekziston asnjë lloj
vlerësimi i përgjithshëm mbi nevojat për personel; përkundrazi, ata që kanë fuqi punësimi fillimisht
vendosin nëse do ta punësojnë dikë në një vend pune, e tek pastaj e pregatitin shpalljen për pozitën
për atë person. 158 Kjo praktikë ka ndryshuar deri diku falë teknikave më të avancuara për planifikim
të personelit, megjithëse ato e lehtësojnë dhe i kontribuojnë zënies së pozitave nga personeli me
performancë më të ulët, gjë që pastaj sigurisht që e ngadalëson dhe e dëmton sundimin e ligjit.
Shumë gjykatës dhe prokurorë besojnë se korrupsioni brenda administratës gjyqësore është shumë i
përhapur. Në fakt, ka pasur disa ankesa në vitin 2010 se procesi i asokohshëm i verifikimit përqendrohej
ekskluzivisht tek gjykatësit, duke e lënë anash personelin administrativ. 159 Mirëpo, edhe përkundër
dyshimeve se personeli ndihmës administrativ ka një rol në korrupsion (ose vepron si nxitës kryesor
i tij), përpjekjet që ai të mbahet përgjegjës për keqpërdorime janë të rralla. Në vitin 2016, kishte 556
150

Intervistë e Grupit për Ballkan, këshilltari i Administratës së Gjykatës, Prishinë, 25 korrik 2017
Intervistë e Grupit për Ballkan, zyrtari i KGJK-së, Prishtinë, shtator 2017 dhe zytari i KPK-së, Prishtinë, tetor 2017
152
Intervistë e Grupit për Ballkan, këshilltari i Administratës së Gjykatës , Prishtinë, 19 janar 2017
153
Intervistë e Grupit për Ballkan, këshilltari i Administratës së Gjykatës, Prishtinë, 20 dhjetor 2016
154
Intervistë e Grupit për Ballkan, këshilltari i Administratës së Gjykatës, Prishitnë, 20 dhjetor 2016
155
Ligji 03/L-149 për Shërbyesit Civil, (maj 2010)
156
Intervistë e Grupit për Ballkan, zyrtari i KGJK-së, Prishtinë, 16 qershor 2016
157
Intervistë e Grupit për Ballkan, këshilltari i Administratës së Gjykatës, Prishtinë, 20 dhjetor 2016
158
Intervistë e Grupit për Ballkan, personeli administrativ i gjykatës, Prishtinë, 26 qershor 2016
159
Instituti Gjyqësor i Kosovës dhe Forumi për Inciativa Qytetare, Procesi i rimemërimit, pavarësia dhe ndikimet [Reappointment
Process, Independence and Influences], Prishtinë, 2011, fq. 17
151

30

GJYQËSORI I KEQ-ADMINISTRUAR I KOSOVËS

kallëzime për keqpërdorim ndaj gjykatësve dhe vetëm 30-40 që i referoheshin personelit administrativ. 160
Në vitin 2016, KGJK-ja dhe KPK-ja shqyrtuan mundësinë e ndarjes së personelit të tyre administrativ
nga shërbyesit civil.161 Kjo nismë u braktis kur sindikata e personelit administrativ brenda gjyqësorit
këmbënguli që shërbyesit civil të mbeteshin ashtu siç ishin; ligji për shërbimin civil ofron një mbrojtje
të fuqishme juridike, punësim afatgjatë dhe rritje të rregullt të pagave. 162 Megjithatë, KGJK-ja posedon
fuqinë për caktimin e një Kodi të Etikës për punonjësit ndihmës të gjykatave, përfshirë këtu edhe
sanksionimin dhe shkarkimin e tyre. 163 Krahas mandatit që e ka për nxjerrje të rregulloreve, Këshilli
duhet ta përdorë këtë fuqi, në mënyrë që ta përmirësoj performancën. Megjithëse janë bërë disa
përpjekje për rritjen e llogaridhënies individuale të gjykatësve, personeli nuk është trajtuar kurrë
seriozisht.
Po qe se nuk bëhet reforma, KGJK-ja duhet që të paktën të punojë brenda kornizës ekzistuese për
logaridhënien e personelit administrativ gjyqësor për punën që e bëjnë. Rregullat ekzistuese kërkojnë
një vlerësim të rregullt të performancës, bazuar në tregues konkret.164 Por, aktualisht, vlerësimet e
performancës bëhen vetëm për shkak se kërkohen me ligj; “ne vlerësimin e performancës e bëjmë për
çdo vit, sepse jemi të obliguar me ligj që ta bëjmë këtë [...] Para vlerësimit merremi vesh pak a shumë
se si ta klasifikojmë njëri-tjetrin.”165 Vlerësimet e performancës së personelit të Gjykatës Themelore
të Prishtinës janë përgjithësisht mesatare. 166 Nga administratorët e KGJK-së, KPK-së ose të gjykatave
nuk është bërë asnjë përpjekje serioze për ndryshimin e mënyrës arbitrare të vlerësimeve, kështu që
llogaridhënia e personelit ndihmës mbetet inekzistente.
është tejet e nevojshme një ngritje e kapaciteteve për të gjithë administratorët e gjykatave. Meqë
shumica e tyre nuk posedojnë as aftësi themelore, është shumë e nevojshme që personeli administrativ
të specializohet në fusha komplekse, si krimi ekonomik dhe financiar, apo në prokurim publik.

2.5 Rregullat dhe procedurat e brendshme të punësimit dhe vlerësimi i performancës
Gjatë “transferimit ose promovimit të gjykatësve dhe prokurorëve” as KGJK-ja e as KPK-ja nuk
zbatojnë kritere të unifikuara dhe të bazuara në merita. 167 Sistemi i vlerësimit, i bazuar në merita, u
miratua tek në fund të vitit 2015, por vetëm për gjykatës dhe prokurorë, me një përmirësim shtesë
në fillim të vitit 2019. Niveli i përgjegjësisë dhe profesionalizmit ende mbesin shqetësim kryesor.168
Shumë gjykatës janë trajnuar në mënyrë joadekuate, dhe ata nuk janë të gatshëm që t’iu nënshtrohen
trajnimeve të mëtutjeshme, e as që të marrin përgjegjësi për rastet e tyre. Megjithëkëtë, që nga fundi
160
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i vitit 2016 të gjithë gjykatësit kaluan vlerësimet e detyrueshme me gojë.169 Që nga viti 2000 e deri
më 2015 asnjë gjykatës nuk është shkarkuar për shkak të perforomancës së dobët. 170 Për më tepër,
përkundër faktit që procesi i vlerësimit të gjykatësve dhe prokurorëve është bazik dhe i pazhvilluar,
vlerësimi i personelit tjetër vetëm sa ka filluar të aplikohet.
Proceset e rekrutimit për pozita të larta menaxheriale në të dy Këshillat kanë qenë një shqetësim
tjetër i vazhdueshëm. Sipas Auditorit të Përgjithshëm, KGjK-ja nuk ka arritur që për vite të tëra të
krijojë procedura të rekrutimit për mbulimin e pozitave menaxheriale. Në vend të kësaj, postet e tilla
i mbulonte me ushtrues detyre, gjë që ishte në kundërshtim me ligjin. Pas vërejtjeve të përsëritura
që të ndërmirrej diçka lidhur me këtë çështje, Këshilli mezi e zgjidhi disi këtë situatë në vitin 2018.171
Fatkeqësisht, praktika kur gjyqësori nuk arrin ta zbatojë ligjin as brenda vetvetes është shumë e
shpeshtë.
Përkundër reformave, KGJK-ja dhe KPK-ja ende e kanë vështirë ta garantojnë meritokracinë gjatë
procedurave të rekrutimit dhe promovimit. Në qershor të vitit 2017, Gjykata Kushtetuese anuloi
zgjedhjen e kryetarit të Gjykatës Supreme dhe të asaj të Apelit, sepse procedura nuk garantonte
zbatimin e mjaftueshëm të parimeve të barazisë, transparencës dhe hapjes gjatë procesit të votimit. 172
Por, votimi i dytë, në korrik 2017, vuri në pah edhe mungesën e diskutimeve themelore dhe arsyetimin
e pamjaftueshëm të vendimit, gjë që dëshmoi për mosgatishmërinë e KGJK-së për një respektim të
plotë të vendimit të Gjykatës Kushtetuese.173 Këto veprime vetëm sa e ulin edhe më tej besimin e
opinionit publik në institucione të drejtësisë.
Po ashtu, ekziston edhe problemi i angazhimit të bashkëpunëtorëve profesionalë të gjykatësve.
Aktualisht nuk ekziston ndonjë përshkrim i qartë i punës, kërkesave dhe i rolit specifik për këtë pozitë.
Si rrjedhojë, rekrutimi i bashkëpunëtorëve është penguar nga nivele relativisht të ulëta krahasuar
me gjykatësit. Në praktikë, kualifikimi i kërkuar për këto pozita është i njëjtë me atë të gjykatësve,
ndërkohë që paga është dukshëm më e ulët. Aktualisht, për t’u emëruar në pozitë, kandidati/ja për
bashkëpunëtor profesional duhet ta ketë të dhënë provimin e jurisprudencës dhe tri vjet përvojë pune,
plus provimin e dhënë për gjykatës, pra ai/ajo duhet t’i plotësoj kushtet e njëjta si për gjykatës. 174
Meqë KGJK-ja ka dështuar deri më tani në nxjerrjen e një rregulloreje që i përcakton qartë kriteret,
për bashkëpunëtor po aplikohen të gjitha këto kërkesa (minus provimi specifik), sipas parimit ‘mutatis
mutandi’.175
Procesi i vetingut i vitit 2009–2010 i eliminoi mbi 50 përqind të gjykatësve dhe prokurorëve, ngase
dështuan në testim, gjëgjësisht në kontrollimin e të kaluarës së tyre.176 Kjo dëshmon se mungesa e
mekanizmave sistematik, të vazhdueshëm dhe rigorozë për vlerësimin e performancës dhe përgjegjësive
e dëmton stabilitetin e institucioneve, dhe kjo do të duhej t’i shërbente si mësim KGJK-së dhe KPKsë.
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Me qëllim të konsolidimit, është më lehtë dhe më mirë që nga personeli të kërkohet t’i përmbahet
standardeve më të larta, se sa që sistemi të shpartallohet gradualisht derisa situata të bëhet e
paqëndrushme.

2.6 Decentralizimi i gjykatave
Si përgjigje ndaj pretendimimeve se KGJK-ja ka ushtruar fuqi të tepruar vendimmarrëse ndaj punës
dhe nevojave të gjykatave, decentralimi i vitit 2014 është cilësuar i domosdoshëm për rritjen e
performancës. 177 Kjo lëvizje i ka zhvendosur përgjegjësitë për burimet njerëzore, prokurimin publik,
buxhetin e financat, dhe për logjistikën nga Këshilli tek gjykatat. Me qëllim të mbështetjes së obligimeve
të reja të gjykatave, përveç përgjegjësive, nga KGJK-ja u transferua edhe personeli. 178
Mirëpo, siç edhe ndodhë shpesh, para decentralizimit nuk ishte bërë asnjë analizë e duhur, e as
ndonjë trajnim i personelit të gjykatës. Veç kësaj, edhe vet periudha e tranzicionit ishte planifikuar
dobët. Gjykatat për gjashtë muaj s’mund të punësonin personel të ri, dhe kjo rezultoi me mungesë të
personelit në KGJK dhe në gjykata. 179 Prokurimi publik u bë veçanërisht problematik sepse gjykatat
kishin mungesë të zyrtarëve të prokurimit, për shkak se deri atëherë KGJK-ja ishte organi që merrej
me këtë çështje.180 Kështu, brenda një kohe të shkurtër, gjykatat dhe personeli i tyre u shndërruan nga
një sistem plotësisht i centralizuar në një sistem plotësisht të decentralizuar dhe të papërgatitur për
detyra të reja, edhe pse ishin të stërngakuara me punë. 181 Kryetarëve të gjykatave iu dha fuqi e tepruar,
dhe ata tani përfshiheshin edhe në detyra të larta administrative edhe në panele të rekrutimit, gjë që
ishte një shkelje flagrante e ligjit. 182
Qartazi, propozimet për anulimin e vendimit për decentralizim të gjykatave hasën shpejt në
mbështetjen e Ministrisë së Drejtësisë dhe të KGJK-së. 183 Ky i fundit madje bëri një analizë të efekteve
të decentralizimit dhe vlerësoi se procesi ishte i pasuksesshëm.184 Raporti i publikuar nga Njësia për
Shqyrtimin e Performancës së Gjyqësorit rekomandoi që gjithë procesi të reduktohej, ose të anulohej. 185
Kryetarët e gjykatave themelore fillimisht ishin pro ndryshimit, por meqë disa kapacitete administrative
tashmë ishin zhvilluar, në fund iu kundërvunë iniciativës.186 Për shembull, gjatë një procesi që u cilësua
si tejet transparent Gjykata Themelore e Prishtinës për nevoja të ndryshme rekrutoi 142 zyrtarë të
rinjë. 187 Para decentralizimit, gjykatave iu nevojitej leja edhe për blerjet më të vogla, në ndërkohë që
tani janë shumë më autonome. 188 Po ashtu, decentralizimi i prokurimit ndikoi në rritjen e numrit të
kompanive të vogla që tani mund të ofertojnë në kërkesat e shpallura, edhe pse ato mund edhe ta rrisin
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Paralelisht me decentralizim, KGJK-ja i ka lëvizur drejt gjykatave 22 prokurime, financa dhe personel administrativ, për t’iu
ndihmuar kështu në zgjerimin e kompetencave, Intervistë e Grupit për Ballkan, zyrtari i KGJK-së, Prishtinë, 19 shtator 2017
179
Intervistë e Grupit për Ballkan, zyrtari i Gjykatës Themeore në Prishtinë, Prishtinë, 21 shkurt 2018
180
Vetëm tetë zyrtarë të prokurimit kanë punuar në gjykata themelore, në Gjykatën e Apelit dhe në Gjykatën Supreme.
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Intervistë e Grupit për Ballkan, zyrtari i Gjykatës Themelore në Prishtinë, Prishtinë, 25 korrik 2017
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Intervistë e Grupit për Ballkan, zyrtari i Gjykatës Themelore në Prishtinë, Prishtinë, 25 korrik 2017
183
Intervistë e Grupit për Ballkan, zyrtari i KGJK-së, Prishtinë, korrik 2017 dhe zyrtari i Ministrisë së Drejtësisë, Prishtinë, shtator
2017
184
Intervistë e Grupit për Ballkan, zyrtari i KGJK-së, Prishtinë, 19 shtator 2017, dhe intervistë e Grupit për Ballkan me zyrtarin e
KGJK-së, Prishtinë, 21 shkurt 2018
185
Vlerësim i Performancës së Gjykatës, Njësiti i vlerësimit nr.2017/02 Vlerësimi i funksionit të delegimit të autorizimeve nga KGJK
në Gjykata (Decentralizimi i Gjykatave), Prishtine, nëntor 2017
186
Intervistë e Grupit për Ballkan, zyrtari i KGJK-së, Prishtinë, 21 shkurt 2018
187
Intervistë e Grupit për Ballkan, zyrtari i Gjykatës Themelore në Prishtinë, Prishtinë, 21 shkurt 2018
188
“Na duhet leje, qoftë edhe për të blerë letër toaleti”, thuhet në refrencën rreth situatës para decentralizimit të prokurimit, Intervistë
e Grupit për Ballkan, zyrtari i Gjykatës Themelore në Prishtinë, Prishtinë, 21 shkurt 2018

33

GJYQËSORI I KEQ-ADMINISTRUAR I KOSOVËS

mundësinë e korrupsionit. 189
Gjykatat e kuptojnë nevojën e adresimit të shpërndarjes së pushtetit, dhe janë të gatshme t’i diskutojnë
opsionet e decentralizmit. 190 Si rrjedhojë, në qershor të vitit 2019, KGJK-ja publikoi Udhëzimin
Administrativ që e definon shpërndarjen e përgjegjësive ndërmjet Sekretariatit të Këshillit dhe zyrave
përkatëse të gjykatave, dhe atë në fushat e burimeve njerëzore, buxhetit dhe prokurimit. Thënë
përgjithësisht, modeli që do të rezultojë iu le gjykatave një hapësirë të konsiderueshme për planifikimin
dhe udhëheqjen e politikave të tyre, përderisa KGJK-ja bën mbikëqyrjen dhe koordinimin. 191 Për
shembull, KGJK-ja do t’i definojë kushtet e punësimit për rekrutimet e reja, dhe do t’i miratojë shpalljet
e konkurseve dhe emërimet përfundimtare, edhe pse proceset e përzgjedhjes do të menaxhohen nga
gjykatat - nëpërmjet një komisioni të përzier, shumica e anëtarëve të të cilit do të jenë personel i
gjykatave.
Kjo do të duhej t’i jepte fund situatës kaotike pas decentralizimit, kur gjykatat improvizonin procedura
të përzgjedhjes dhe të prokurimit nën kryesimin e gjykatësve kryesues, të cilët asokohe vepronin si
njëlloj administratorësh kryesorë të proceseve tërësisht të pastrukturuara. Por, implementimi i duhur
i instruksioneve kërkonte që Sekretariati i KGJK-së të bëjë një mbikëqyrje efektive, e jo të kufizohej
vetëm në shtypjen e letrave dhe në miratimin e ndonjë vendimi të administratave të decentralizuara.
Për të rritur transparencën, por edhe besimin e opinionit publik, KGJK-ja duhet ta shqyrtojë edhe
mundësinë e pjesëmarrjes së akterëve të jashtëm, si të ekspertëve ndërkombëtarë apo të përfaqësuesve
të besuar nga shoqëria civile, si një mënyrë për t’u siguruar se procesi do të jetë i rregullt. Në praktikë
kjo mund të aplikohet përmes pjesëmarrjes së ekspertëve në procedurat e përzgjedhjes për postet
kryesore publike. 192

2.7 Sistemi për menaxhimin informativ të lëndëve
Falë mbështetjes së donatorëve të ndryshëm në sistemin gjyqësor të vendit gjatë viteve janë prezantuar
disa sisteme të ndryshme për menaxhimin e lëndëve. Synim i secilit sistem ishte përmirësimi i
administrimit të lëndëve, megjithëse për pasojë u krijuan dyfishime e pasaktësi të shumta. Shembull i
këtyre përpjekjeve të digjitalizimit është edhe implementimi i sistemit qendror kombëtar të të dhënave
penale, i cili u realizua me mbështetjen e Bashkimit Evropian. Ai do të shërbejë për fuqizimin e
menaxhimit dhe mbikëqyrjes së dënimeve dhe gjobave, të cilat gjykatësit dhe prokurorët deri më
tani i përpunonin me dorë. 193 Më saktësisht, Sistemi për Menaxhimin Informativ të Lëndëve (SMIL),
i mbështetur nga Qeveria e Norvegjisë, tashmë po shfaqë rezultate reale dhe po premton një
qëndrueshmëri në administrimin e drejtësisë. Pas inicimit të projektit, në vitin 2013, SMIL-i tashmë
ndodhet në fazën e implementimit. 194 Qendra e të dhënave për mirëmbajtjen e platformës u përurua
në tetor të vitit 2017, dhe ajo ishte investimi më i madh teknologjik në gjyqësor.195
189

Intervistë e Grupit për Ballkan, zyrtari i KGJK-së, Prishtinë, 21 shkurt 2018
Intervistë e Grupit për Ballkan, zytari i Gjykatës Themelore në Prishtinë, Prishtinë, 21 shkurt 2018
191
Udhëzimi Administrativ 01/2019 për Këshillin Gjyqësor të Kosovës, mbi ndarjen e përgjegjësive të Sekretariatit të KGJK-së dhe
gjykatave në çështjet e personelit, buxhetit e financave, logjistikës dhe prokurimit.
192
Që nga fundi i vitit 2018 ekspertët britanikë janë përfshirë në monitorimin e proceseve të seleksionimit për shumë pozita brenda
administratës së Kosovës, duke i shqyrtuar kandidatët dhe duke iu bërë rekomandime paneleve respektive të seleksionimit. Më shumë
për këtë mund të lexohet në https://www.kosovoselection.org/overview?lang=en
193
Bashkimi Evropian në Kosovë, në faqen e vet në Facebook ka publikuar videon për Sistemin e të dhënave penale kombëtare, i
qasur më 21 gusht 2019, i qasshëm në https://www.facebook.com/watch/?v=2451522281608229
194
Intervistë e Grupit për Ballkan, kryesuesi i Zyrës së ICT-së, KGJK, Prishtinë, 25 qershor 2019
195
Intervistë e Grupit për Ballkan, zyrtari i KGJK-së, Prishtinë, 19 shtator 2017 dhe 20 shkurt 2018. Mbulimi medial i inaugurimit
të qendrës së të dhënave, i qasshëm në http://kpk-rks.org/en/single_lajmi/1572/inaugurohet-qendra-e-re-e-t-dhnave-t-sistemitgjyqsor-dhe-prokurorial190
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Para futjes në përdorim të SMIL-it, zyrtarët e BE-së si njërin prej problemeve kryesore vazhdimisht e
ceknin mungesën e të dhënave të qëndrueshme, duke theksuar se nuk kishte gjasa të përcillej se çfarë
ndodhte me një lëndë të caktuar nga fillimi i hetimit e deri në vendimin përfundimtar të gjykatës, për
shkak se lënda merrte një numër të ri në secilën etapë të procesit gjyqësor. 196 Por, SMIL-i më në fund
mundësoi që të operohet me numra unikë të lëndëve që trajtohen - nga fillimi e deri në fund - dhe që
automatikisht të gjenerohen veprimet, bazuar në secilën fazë të procesit. Po ashtu, sistemi posedon
edhe aftësinë e gjenerimit të raporteve statistikore. Pasi të jetë plotësisht funksional në gjithë vendin,
SMIL-i do të duhej të rriste transparencën dhe efikasitetin e gjyqësorit. Si rrjedhojë, sistemi do ta
mbajë përgjegjës secilin zyrtar gjyqësor veç e veç. 197
Norvegjia, si partner financues, ka nënshkruar një marrëveshje me qeverinë, KGJK-në dhe KPK-në,
për mbështetjen e SMIL-it mes viteve 2013-2018, dhe për këtë arsye ka ndarë rreth 5 milionë euro,
në ndërkohë që këtë mbëshetje do ta zgjasë pastaj deri në vitin 2021.198 Për dallim nga shumë reforma
të tjera të gjyqësorit, projekti i SMIL-it duket se ka ngjallur një ndjenjë të fuqishme të pronësisë dhe
përgjegjësisë vendore mbi të.199 KGJK-ja ka pasur shumë nevojë për implementimin e administrimit
digjital, prandaj që në nëntor të vitit 2015 ka prezantuar një dokument pune, i cili pastaj ka prodhuar një
listë veprimesh, përfshirë këtu edhe ndryshimet e ligjeve dhe rregulloreve që mundësojnë përdorimin
e SMIL-it. 200 Shumica e ligjeve përkatëse nuk paraqesin asnjë pengesë për përdorimin e SMIL-it,
rrjedhimisht, del se duhen ndryshuar vetëm shtatë ligje.201 Në dokument theksohet se Rregullorja për
organizim të brendshëm të gjykatave lejon vetëm menaxhimin manual të lëndëve, dhe radhitë një gamë
të gjerë ndryshimesh të nevojshme për lehtësimin e menaxhimit elektronik të rasteve. Gjithashtu,
dokumenti nënvizon edhe atë se përdorimi i SMIL-it dhe i teknologjive tjera “do t’i kontribuojë rritjes
së efikasitetit, uljes së shpenzimeve të gjykatave dhe përmirësimit të komunikimit ndërmjet gjykatave
dhe palëve ose institucioneve tjera”. 202 Edhe pse pritej që situata të përmësohej deri në vitin 2019,
rënia e qeverisë në korrik të këtij vitit e ndërpreu procesin. Si rrjedhojë, ka ngecur Kodi i Procedurës
Penale, si dhe Ligjet për Ekzekutim të Gjobave Penale, për Procedurë Kontestimore, për Procedurë
Jokontestimore dhe për Konflikte Administrative. 203
Njëri nga shqetësimet kryesore që në praktikë ndërlidhet me SMIL-in është aftësia mesatare e personelit
për punë me kompjuter. Vlerësimi fillestar i aftësive të personelit për përdorimin e Tekonologjisë
Informative (TI) brenda gjykatave tregoi se rreth 60 përqind e personelit kishin nevojë për trajnim
gjithëpërfshirës. 204 Nga viti 2014 e deri më 2016 personelit administrativ, gjykatësve dhe prokurorëve
iu ofruan trajnime bazike, gjë që rezultoi me uljen e nivelit të rënies në testin e aftësisë në TI për 11
%, nga 25% sa ishte fillimisht.205
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Intervistë e Grupit për Ballkan, zyrtari i BE-së, Prishtinë, 3 nëntor 2015
Intervistë e Grupit për Ballkan, zyrtari i KGJK-së, Prishtinë, shkurt 2018
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Grupi qeveritar (i përgatitur për Ministrinë e Jashtme të Norvegjisë) Shqyrtimi afatmesëm: Sistemi i menaxhimit të rasteve dhe
informacionit për Gjyqësorin e Kosovës [Midterm Review: Case Management and Information System for the Kosovo Judiciary], 14
nëntor 2016, fq. 3
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Ibid

KGJK dhe KPK, Propozimi për krijimin, modifikimin dhe plotësimin e kornizës relevante ligjore për implementimin e Sistemit
për Menaxhimin Informativ të Lëndëve (SMIL), nëntor 2015
201
Këta janë Kodi Penal, Procedura e Kodit Penal, Kodi i Drejtësisë për të Mitur, Ligji për Ekzekutimin e Gjobave Penale, Ligji për
Procedurat Kontestimore, Ligji për Procedurat Jokontestimore, dhe Ligji për Konfliktet Administrative.
202
KGJK dhe KPK, Propozimi për SMIL, 2015, fq. 4
203
Gjatë vitit 2019, Kodi Penal dhe Kodi i Drejtësisë për të Mitur u zëvendësuan me versione të reja, të cilat më nuk paraqesin
problem për implementimin e SMIL-it. Mirëpo, Kodi i Procedurës Penale dhe Ligji për Ekzekutimin e Gjobave Penale janë ende në
procedurë të Kuvendit, ndërkohë që tre të tjerët nuk janë prezantuar ende nga Qeveria për shqyrtim.
204
Intervistë e Grupit për Ballkan, zyrtari i KGJK-së, Prishtinë, 10 qershor 2016
205
Intervistë e Grupit për Ballkan, zyrtari i KGJK-së, Prishtinë, 19 shtator 2017
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Ekzistonte frika se personeli i gjykatave do t’iu rezistonte këtyre trajnimeve; mirëpo përfshirja që
nga fillimi i projektit i të gjitha palëve të interesit në hartimin dhe në shpërndarjen e përgjegjësive,
ia dëshmoi edhe komunitetit më skeptik ndërkombëtar se KGJK-ja është e aftë dhe e gatshme për
implementimin e reformave. Përderisa deri tani theksi ishte vënë në cilësinë e të dhënave, me kalimin
e kohës sistemi do të mund të gjurmojë performancën individuale të përdoruesit, dhe të përdoret edhe
për qëllime menaxhimi.
Inicimi i SMIL-it përputhet me rekomandimet që Kosovës i janë bërë rregullisht, dhe ai jep shpresë se
do të jetë i suksesshëm edhe pas përfundimit të mbështetjes nga donatorët. 206 KGJK-ja dhe KPK-ja
tashmë kanë premtuar se do ta planifikojnë buxhetin në kuadër të planifikimt buxhetor afatmesëm, me
qëllim të marrjes përsipër të mirëmbajtjes së sistemit, si dhe i kanë caktuar komisionet që do ta bëjnë
monitorimin e implementimit të vazhdueshëm nëpër gjykata. 207 Përveç nga qëndrueshmëria financiare,
suksesi i SMIL-it do të varet edhe nga faktorë të tjerë, si kompatibiliteti i tij me programe dhe me të
dhëna tjera. 208 Rezultatet fillestare tregojnë një rritje të theksuar të numrit të lëndëve të zgjidhura, dhe
kjo si pasojë e ndikimit të drejtpërdrejtë të sistemit të ri. Gjatë gjysmës së parë të vitit 2019 regjistrimi
i lëndëve në sistem u krye në gjithë Kosovën, në ndërkohë që SMIL-i është funksionalizuar për lëndët
penale dhe civile.209 Prandaj, KGJK-ja duhet ta shfrytëzojë momentumin e projektit, por edhe faktin
që ai po gëzon një mbështetje të plotë vendore, për të ecur përpara me avancimin e sistemit.
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Grupi Qeverisës, Vlerësimi Afatmesëm, 2016, fq. 3
Intervistë e Grupit për Ballkan, kryesuesi i Zyrës së ICT-së, KGJK, Prishtinë, qershor 2019
208
SMIL-i duhet të jetë kompatibil edhe me sistemet tjera elektronike që përdoren nga ministritë respektive, noteritë, zyrtarët
përmbarues, Asociacioni i Avokatëve të Kosovës, etj.
209
Këshilli Gjyqësor i Kosovës, Këshilli Gjyqësor i Kosovës i përfundoi me sukses aktivitetet e parapara për implementimin e
SMRI-së për gjysmën e parë të vitit 2019, 8 gusht 2019, e qasshme në http://www.gjyqesori-rks.org/2019/08/08/keshilli-gjyqesor-ikosoves-permbyll-me-sukses-aktivitet-e-parapara-per-zbatimin-e-smil-per-gjashtemujorin-e-pare-te-vitit-2019/
207
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PËRFUNDIM
Që nga pavarësia e vendit, në vitin 2008, sistemi i drejtësisë ka shënuar ca përmirësime. Vetingu i
asokohshëm i gjykatësve dhe prokurorëve, prezantimi dhe fuqizimi i menjëhershëm i KGJK-së dhe i
KPK-së, decentralizimi i gjykatave, por edhe integrimi i gjykatësve serbë, ndikuan në një përafrim të
ndjeshëm me standardet ndërkombëtare. Njëkohësisht, ky zhvillim i vazhdueshëm nënkuptonte edhe
atë se sektori gjyqësor po merrej gjithmonë me diçka tjetër, në vend se të ndante drejtësi.
Edhe kërkesat e BE-së që ndërlidheshin me liberalizimin e vizave rezultuan me ligje më të avancuara
dhe me një Kod Penal më të fuqishëm, megjithëse ka ende edhe shumë sfida të rëndësishme përpara.
Gjyqësori ende nuk është i pavarur, i përgjegjshëm, dhe as i efektiv. Edhe përkundër kontributit të
partnerëve ndërkombëtarë, sistemi i drejtësisë mbetet ende i ndikuar nga mangësitë që e pengojnë
funksionimin e sundimit të ligjit. Rasti i lëndëve të ngecura dhe koordinimi i dobët ndërinstitucional e
ngadalësojnë administrimin e drejtësisë, duke e bërë kështu atë joefikas për qytetarin.
Sistemi mbetet i ndikuar nga politika. Nepotizmi gjatë procesit të rekrutimeve të personelit vazhdon
ta dëmtojë sektorin, që si rezultat ka një performancë të ulët, pa e përmundur këtu edhe perceptimin
e dobët që gjeneron. Vlerësimi i performancës është më tepër një formalitet, sepse ai nuk ka asnjë
ndikim në promovim ose shkarkim, gjë që pastaj ndikon në demotivimin e shumëkujt që të performojë
si duhet në vendin e punës.
Zgjidhje të shpejta për përmirësimin e gjendjes nuk ekzistojnë. Rritja e buxhetit dhe e numrit të
personelit nuk do ta ndryshojnë vetëvetiu mënyrën e funksionimit të sistemit. Ȅshtë i domosdoshëm
ndryshimi i mentalitetit brenda sektorit të drejtësisë. Punësimet dhe promovimet duhet të bëhen në
bazë të kualifikimeve dhe performancës, e jo në bazë të lidhjeve personale apo atyre politike. Rritja
e kapaciteteve të personelit administrativ, gjykatësve dhe prokurorëve duhet të jetë prioritet kryesor,
prandaj këto grupe duhet të jenë të hapura për implementimin e procedurave moderne dhe efikase.
Në të ardhmen, reformat duhet të ngërthejnë në vete një qasje gjithëpërfshirëse dhe t’i adresojnë
mangësitë e të gjitha niveleve, e jo vetëm të atyre në krye.
Nga planifikimi i konceptuar gabimisht, siç ishte rasti i tranzicionit kaotik drejt decentralizimit, sigurisht
që duhet të nxirren mësime, në mënyrë që pastaj studimet e atilla gjithëpërfshirëse të jenë bazë për të
gjitha vendimet e rëndësishme. Qytetarët kërkojnë transparencë dhe llogaridhënie, prandaj ato edhe
duhet të realizohen nga të gjitha institucionet gjyqësore. Implementimi i SMIL-it do të ndihmojë në
zgjidhjen e disa prej këtyre çështjeve, prandaj ai edhe duhet të vazhdojë që të jetë prioritet. Kapacitetet
institucionale të agjencive dhe të institucioneve duhet të rriten në mënyrë të ndjeshme, në ndërkohë
që duhet të sigurohen dhe të promovohen zgjidhjet alternative të mosmarrëveshjeve, për të ndihmuar
kështu në trajtimin e ngecjeve.
Është mëse e domosdoshme që Ministria e Drejtësisë dhe Gjyqësori të përfitojnë nga nxitja dhe
presioni evropian për fuqizimin e sundimit të ligjit. Por, kjo gjë sigurisht që kërkon angazhimin e
të gjitha niveleve të shoqërisë, ngase edhe qytetarët e kanë një rol në sigurimin e implementimit të
sundimit të ligjit në Kosovë.
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Ky raport është mbështetur nga:
Promovimi i Shoqërisë Demokratike (DSP) – i financuar nga Agjencia Zvicerane për Bashkëpunim
(SDC) dhe nga Ministria e Punëve të Jashtme e Danimarkës (DANIDA) dhe i menaxhuar nga Fondacioni
Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF). Përmbajtja e këtij artikulli është përgjegjësi e Grupit për Hulumtim
të Politikave në Ballkan dhe në asnjë mënyrë nuk mund të konsiderohet si qëndrim i SDC-së, DANIDAsë apo KCSF-së.
dhe
Ambasada e Mbretërisë së Norvegjisë.
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