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DËSHTIMI I GJYQËSORIT TË KOSOVËS NË 
KOMUNIKIM ME PUBLIKUN 

Në thelb, transparenca dhe qasja në informata publike ndikojnë në nivelin e besimit të publikut 
ndaj institucioneve gjyqësore. Këto dy parime bazë jo vetëm që rrisin llogaridhënien e gjyqësorit,  
por ndikojnë edhe në një pavarësi më të madhe të tij dhe në rritjen e besimit të publikut.

Transparenca kuptohet si qasje e gjykatësve në paraqitjen e vendimeve para publikut, përderisa  
transparenca e gjyqësorit i referohet procesit transparent të vendimmarrjes, përmes të cilit vendimet 
ndahen dhe shpjegohen për publikun.1

Pesha vihet në transparencë, meqë ajo iu mundëson qytetarëve qasjen në informacionet publike, 
por edhe i obligon institucionet publike që të gjenerojnë informacione që duhet të jenë të qasshme 
për publikun e gjerë. Informacioni i dhënë nga gjyqësori i mban të informuar publikun dhe mediat, 
duke iu ofruar kështu njohuri mbi punën dhe vendimet e gjyqësorit.2 

Korniza ligjore e gjyqësorit të Kosovës e garanton bazën themelore për institucione transparente 
dhe të hapura gjyqësore. Ky artikull analizon gjendjen aktuale të nivelit të kësaj transparence, por 
edhe sfidat dhe pengesat kryesore me të cilat përballet gjyqësori për të mos qenë aq i mjegulluar 
karshi publikut. 

Përveç kornizës ligjore, artikulli analizon edhe nismat e ndërmarra nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës 
(KGJK) dhe nga Këshilli Prokurorial i Kosovës (KPK) për rritjen e transparencës dhe çiltërsisë. Këto 
nisma përfshijnë strategjitë e komunikimit të zhvilluara nga këto institucione me qëllim të eliminimit 
të zbraztësive gjatë komunikimit me media dhe me publikun.

Meqenëse mediat janë partneri kryesor i institucioneve gjyqësore në përpjekjet e tyre për 
përmirësimin e perceptimit të publikut dhe për qasje tek popullata, ky artikull synon të analizojë 
tutje  gjendjen aktuale të raportimit të çështjeve që ndërlidhen me sundimin e ligjit në Kosovë dhe 
me nivelin e bashkëpunimit të mediave me institucionet gjyqësore.

Në fund, artikulli nxjerr përfundimet e përgjithshme që bazohen në informacionet e mbledhura, 
dhe formulon rekomandimet konkrete për trajtimin e sfidave të vazhdueshme.

1 Komunikimi i vendimeve gjyqësore: Një kuti e zezë apo një transparencë?, Rrjeti europian i trajnimit të gjyqësorit, korrik 2017,  i 
qasshëm në https://bit.ly/2Ig7IF1
2 Rritja e transparencës së gjyqësorit dhe promovimi i besimit publik, Krijimi I kulturës së drejtësisë,  28 qershor 2018, i qasshëm në 
https://bit.ly/2IRr0hO
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Transparenca dhe çiltërsia janë dy elementet kryesore të secilit aktivitet publik. Pa të cilat  nuk mund 
të arrihet asnjë mbikëqyrje e duhur nga ana e publikut, gjë që dëmton qëndrimin e institucioneve 
karshi popullatës. Këto dy elemente gjithmonë kanë paraqitur një problem madhor për gjykatat dhe 
prokuroritë në Kosovë, që kërkon zgjidhje të ngutshme, ngase ato janë thelbësore për sigurimin 
e legjitimitetit të gjyqësorit. Gjatë dekadës së fundit, bashkë me bashkësinë ndërkombëtare, 
është zhvilluar një kornizë ligjore e cila mbështet një sistem të hapur dhe transparent gjyqësor, 
dhe e njeh të drejtën e qytetarëve për qasje në informacione. Megjithëse nuk është krejtësisht 
gjithëpërfshirëse,   kjo kornizë përfaqëson standardet minimale për institucione gjyqësore efektive 
dhe të besueshme.

Dispozitat e nevojshme për një transparencë të gjyqësorit kryesisht përcaktohen nga Ligji mbi 
Gjykatat. Sipas këtij ligji, secila gjykatë duhet t’i publikojë të gjitha vendimet në uebfaqet e tyre 
zyrtare, brenda një periudhe 60-ditëshe nga dita e lëshimit të akt vendimit.3 Për më tepër, të gjitha 
vendimet e Gjykatës së Apelit dhe të Gjykatës Supreme duhet të jenë publike, në uebfaqen zyrtare 
të Këshillit Gjyqësor të Kosovës.4 

E drejta për dëgjim publik është pjesë përbërëse e së drejtës për një gjykim të paanshëm, dhe 
është pjesë përbërëse e të drejtës kushtetuese, që rregullohet nëpërmjet Ligjit mbi Gjykatat, Kodit 
të Procedurës Penale, Ligjit mbi Procedurën Kontestimore dhe Ligjit mbi Konfliktin Administrativ.5 
Sipas Ligjit mbi Gjykatat, “të gjitha seancat dëgjimore gjyqësore do të jenë të hapura për publikun, 
përveç nëse parashikohet ndryshe me ligj”.6 

E të njëjtës rëndësi është edhe e drejta për qasje në dokumentet publike, e garantuar me nenin 41 
të Kushtetutës, i cili thekson se “secili person gëzon të drejtën e qasjes në dokumente publike”.7 
Për këtë qëllim janë krijuar legjislacioni dhe procedurat e nevojshme për qasje në dokumentet 
publike.

Brenda kësaj kornize ligjore, institucionet gjyqësore kanë ndërmarrë disa hapa të drejtpërdrejtë për 
adresimin e zbraztësive që lidhen me transparencën gjyqësore dhe me komunikimin me publikun. 
Këshilli Gjyqësor i Kosovës (KGJK) dhe Këshilli Prokurorial i Kosovës (KPK) kanë zgjidhur një numër 
çështjesh, përfshirë këtu emërimin e zyrtarëve për marrëdhënie me publikun, të cilët deri në një 
masë kanë kontribuar në rritjen e transparencës së gjyqësorit, veçanërisht për sa i përket reagimeve 
të tyre ndaj kërkesave të mediave.8 

Përkundër kornizës ligjore dhe hapave të ndërmarrë, mungesa e transparencës gjyqësore, 
veçanërisht në luftimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit, ka rezultuar me një mosbesim 
dramatik publik ndaj gjyqësorit. Sipas Barometrit të Sigurisë së Kosovës, vetëm 27.2 përqind e të 
anketuarve në anketë kanë besim në gjykata.9   

Edhe pse kërkohet me ligj dhe është pjesë e strategjisë, gjykatat vazhdojnë të publikojnë një 
numër tejet të vogël të vendimeve nëpër uebfaqet e tyre zyrtare. Përjashtim përbën vetëm Gjykata 
Themelore e Ferizajt, e cila i ka të publikuara 70 përqind të vendimeve përfundimtare.10 Sido që të 
jetë, gjykatat tjera themelore nuk kanë arritur t’i bëjnë publike vendimet e tyre. 

3  Ligji nr. 06/L-054 mbi Gjykatat, Neni 6, i qasshëm në  https://bit.ly/2VZ5CNa 

4  Ligji nr  06/L-054 mbi Gjykatat, Neni  19  dhe Neni 24, i qasshëm në https://bit.ly/2VZ5CNa

5  Konventa Evropiane për të Drejtat e Njeriut, Këshilli I Evropës, i qasshëm në https://bit.ly/2E8PRcw 

6  Ligji nr 03/L-199 mbi Gjykatat, i qasshëm në https://bit.ly/2vz5cna  
7 Kushtetuta e Republikës së Kosovës, Neni 14, I qasshëm në https://bit.ly/2tl4tC66  

8  Ligji mbi Qasjen në Dokumente Publike, Neni 13 i obligon të gjitha institucionet publike që t’i emërojnë personat për qasje në 
dokumentet publike. I qasshëm në  https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=20505

9  Barometri Kosovar i Sigurisë, Botimi i tetë, Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë, nëntor 20018, i qasshëm në https://bit.
ly/2RTfcC9 

10  S. Kosnett Philip (ambasador i SHBA në Kosovë) në  Twitter: “Ferizaj del i pari! Urime për Gjykatën Themelore në Ferizaj  për 
rritjen e transparencës, për publikimin e 70%  të vendimeve të saj përfundimtare. Rezultatet janë të qasshme këtu për analizë: http://ow.ly/
UGOZ50u6CQG”. 10 maj 2019, Tweet. 
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Për shembull, Gjykata Themelore e Prishtinës i ka publikuar 11 përqind të vendimeve, ndërkaq 
Gjykata Themelore e Pejës  vetëm 6 përqind të vendimeve.11

Institucionet gjyqësore nuk qëndrojnë më mirë as me njoftimet për media. Nga monitorimi i 
Gjykatave nga ana e BIRN-it rezultoi se gjatë vitit 2016, zyrat e informimit në KGJK dhe KPK kanë 
publikuar vetëm 279 njoftime për media, krahasuar me 1041 sa janë publikuar nga Policia.12

Informimi i publikut mund të sjellë me vete edhe sfidat e veta. Sjellja e vendimeve se cilat 
informacione duhet të bëhen publike, paraqesin një çështje madhore për gjykatësit dhe për 
prokurorët.13 Ata jo vetëm që duhet të sigurohen se informacioni i qasshëm nga publiku nuk është 
në kundërshtim me të drejtën për gjykim të paanshëm ose me supozimin e pafajësisë, por edhe 
mbajnë përgjegjësi për promovimin e besueshmërisë, dinjitetit dhe autoritetit të institucioneve që 
përfaqësojnë.14 

Ndërhyrja politike, kryesisht nëpërmjet përzgjedhjes dhe emërimit të zyrtarëve të gjyqësorit dhe 
personelit të gjykatave, vazhdon ta dëmtojë institucionin.15 

Kjo praktikë vazhdon të jetë pengesa kryesore për një funksionim efektiv të gjyqësorit në Kosovë, 
ku as gjykatat dhe as gjykatësit individualë s’mund të jenë krejtësisht të pavarur gjatë ushtrimit të 
detyrave të tyre.

Marrëveshjet e partneritetit ndërmjet mediave dhe institucioneve gjyqësore i kanë zyrtarizuar 
këto raporte, megjithëse dykuptimësia gjatë hartimit të atyre marrëveshjeve e bënë të vështirë 
realizimin e tyre në praktikë. Për shembull, presioni për publikimin e shpejtë të lajmeve ka krijuar 
kulturën e raportimit të çështjeve të sundimit të ligjit pa ofruar fakte të nevojshme mbështetëse, 
gjë që rezulton në gabime të shumta. Për më tepër, njohuria e pamjaftueshme e ligjeve nga ana 
e gazetarëve dhe e disa mediave të papërgjegjshme – sidomos ajo e portaleve të paregjistruar të 
lajmeve - shpeshherë shkelë parimet themelore, si supozimi i  pafajësisë dhe e drejta e privatësisë.

Institucionet gjyqësore duhet të investojnë në krijimin e një mjedisi në të cilin mediat dhe 
shoqëria civile mund të ushtrojnë rolin e tyre si mbikëqyrës të mekanizmave për sundimin e ligjit. 
Mirëmbajtja e një funksionimi efikas të gjyqësorit kërkon një sistem që promovon dhe favorizon 
mediat që i monitorojnë institucionet për sundim të ligjit. Ato duhen parë si të nevojshme për 
rritjen e legjitimitetit të sistemit. 

Rrjedhimisht, ekziston një nevojë e menjëhershme që sistemi gjyqësor të përmirësojë qasjen dhe 
çiltërsinë e tij ndaj mediave dhe publikut të gjerë. Ndërtimi i besimit të publikut nuk është detyrë 
e lehtë, ngase shpeshherë transparenca nuk përputhet me disa nga parimet që gjyqësori duhet të 
ndjekë, e që ndërlidhen me të drejtat themelore. Megjithëkëtë, kjo nuk duhet t’i pengojë qytetarët 
në shfrytëzimin e të drejtave të tyre, të garantuara me ligj dhe me instrumente ndërkombëtare. Si 
rezultat, anëtarët dhe organet drejtuese të gjyqësorit duhet të ndryshojnë kulturën e veprimit dhe 
sjelljeve ndaj përgjegjësive të tyre karshi publikut.

11  S. Kosnett Philip (ambassador i SHBA në Kosovë) në Twitter. “Gjykatat Themelore në Pejë dhe në Prishtinë qëndrojnë larg arritjeve 
të Ferizajt. Peja ka publikuar vetëm 6% të vendimeve, ndërsa Prishtina 11% - Zhgënjyese.  Të dy gjykatat mund të bëjnë më shumë në rritjen e 
transparencës. Nëpërmjet mjeteve të reja, të qasshme për publikim, mund të presim numra më të lartë.  http://ow.ly/wB1y50u6CDc”. 10 maj 
2019. Tweet. 

12  Raporti i Monitorimit të Gjykatave.  BIRN Kosovë. 2016, i qasshëm në https://bit.ly/2TZpE8tt  

13  Fokus Grupi i BPRG, Prishtinë, mars 2018

14  Komunikimi i gjyqësorit dhe etika profesionale, Rrjeti evropian I trajnimit të gjyqësorit , 23-26 qershor  2015, i qasshëm në https://
bit.ly/2MizVtj  

15  Instiituti Kosovar i Demokracisë, Raporti i Anketimit mbi Nismën për Integritet të Gjyqësorit,  nëntor 2017, i qasshëm në https://bit.
ly/2KoUcQj 
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Këshilli Gjyqësor i Kosovës është një “institucion plotësisht i pavarur në ushtrimin e detyrave të tij 
dhe ai gëzon pavarësi organizative, administrative dhe financiare”, por edhe është përgjegjës për 
sigurimin e “pavarësisë, mosdiskriminimit, proporcionalitetit, profesionalizmit dhe paanshmërisë 
së sistemit gjyqësor”.16 Pavarësia është çelës për funksionimin e këtij institucioni, jo vetëm për të 
qenë administrativisht dhe financiarisht i pavarur, por edhe i pavarur në ushtrimin e kompetencave 
të tij vendimmarrëse.

Dy ndryshime të mëdha kushtetuese dhe ligjore kontribuuan në rritjen e pavarësisë së gjyqësorit. 
Në vitin 2015, me amendamentet e Ligjit për Këshillin Gjyqësor të Kosovës, buxheti i propozuar 
nga KGJK tani i përcillet drejtpërsëdrejti Kuvendit për miratim, pa përfshirje të Qeverisë, sikurse 
ishte më parë.17 Ky veprim ndërmori pavarësimin e vërtetë financiar të KGJK-së dhe, teknikisht, rriti 
rolin e tij për përcaktimin dhe vlerësimin e burimeve të nevojshme për gjyqësorin. Megjithëkëtë, 
buxhetet e paraqitura nga këto institucione janë refuzuar dhe zvogëluar, duke treguar kështu se 
shpenzimet për forcimin e sundimit të ligjit nuk konsiderohen si prioritet.18 

Një vit më vonë, Kuvendi i Kosovës shtyu përpara edhe një amendament i cili e modifikoi Nenin 
108 të Kushtetutës, duke lejuar kështu që shumica në KGJK (8 nga 13 anëtarët e tij) të përzgjedhet 
nga kolegët e tyre.19 Para këtij ndryshimi, parlamenti përzgjedhte shumicën, ndërsa kolegët mund 
të emëronin vetëm 5 anëtarë të KGJK-së, duke i mundësuar kështu Kuvendit dhe partive politike 
shumë më tepër ndikim në përzgjedhje.

Po ashtu, gjyqësori krijoi bazën ligjore për institucione gjyqësore të hapura dhe transparente. Në 
rastin e KGJK-së, takimet duhet të jenë të hapura për publikun, përveç në rast të shtjellimit të 
çështjeve specifike.20 Gjithashtu, ligji obligon KGJK-në që në uebfaqen zyrtare të tij të publikojë 
vendimet dhe të gjitha politikat brenda pesë ditëve nga miratimi i tyre. 

Pas mandatit ligjor për botimin e vendimeve të gjykatave, KGJK ka përcaktuar edhe procedurat 
standarde që duhen ndjekur. Ky mekanizëm përbëhet nga katër faza specifike: 1) procedurat 
për identifikimin e vendimeve, 2) anonimitetin e vendimeve që duhen publikuar, 3) publikimin e 
vendimeve dhe 4) procesin e monitorimit.21 Pas kompletimit të procesit të anonimizimit, vendimi 
përfundimtar i dërgohet zyrtarit të gjykatës për marrëdhënie me publikun. Publikimi i vendimit në 
uebfaqen zyrtare duhet të finalizohet më së largu 5 ditë nga dita e pranimit nga bashkëpunëtori 
profesional i anonimitetit.

Megjithatë, publikimi i informacionit nuk është përgjegjësi ekskluzive e zyrtarëve për marrëdhënie 
me publikun. Zbulimi i informacionit kërkon miratimin e kryetarit të gjykatës dhe gjykatësit të 
çështjes. Kjo gjë e vonon procesin e publikimit, andaj shpeshherë mbetet në diskrecionin e tyre.

Përkundër rregullores dhe procedurave të përcaktuara, mjetet e komunikimit dhe përditësimi aktiv 
i uebfaqeve mbetet problem i vazhdueshëm dhe i pazgjidhur për gjykatat. Mungesa e koordinimit 
ndërmjet organeve kompetente dhe numri i pamjaftueshëm i burimeve njerëzore janë identifikuar 
si faktorë që rrezikojnë procesin e informimit të publikut dhe punën e gjykatave.22

16  Ligji nr. 06/L-055 mbi Këshillin Gjyqësor të Kosovës, Neni 3, i qasshëm në https://bit.ly/2YaC4xo

17  Ligji nr. 06/L-055 mbi Këshillin Gjyqësor të Kosovës, Neni 11, i qasshëm në https://bit.ly/2YaC4xo

18  Berat Thaqi, CEPS, Nuk ka para për sundimin e ligjit;  Si ndikon buxheti I Kosovës në pavarësinë e gjyqësorit, maj 2019, i qasshëm 
në https://www.ceps.eu/wp-content/uploads/2019/05/LSE2019-06_No-money-for-the-rule-of-law.pdf

19  OSBE, Pavarësia e Gjyqësorit në Kosovë: Dimensionet institucionale dhe funksionale, janar 2012, f.17, amandamenti  specifik që 
ishte shtyrë përpara si përgjigje ndaj mungesës së pavarësisë që ndërlidhet me përbërjen e antarëve të KGJK-së. Sipas një raporti të OSBE-së 
mbi këtë cështje, zbraztësira kryesore ekzistonte si rezultat i procedurave të papërmbushura të kritereve të selektimit që kërkojnë “përzgjidhjen 
e kolegut” sipas Kartës Evropiane. Sipas  nenit të paamandamentuar të Kushtetutës  lidhur me KGJK-në, vetëm “pesë nga 13 anëtarë të 
KGJK-së mund të zgjidhen nga kolegët e tyre”.  

20  Ligji nr. 06/L-054 mbi Gjykatat. Neni  7, paragrafi 4, i qasshëm në https://bit.ly/2VZ5CNa 

21  Procedurat standarde për publikimin e vendimeve përfundimtare gjyqësore, Këshilli Gjyqësor i  Kosovës,  2017.

22  Fokus Grupi I BPRG, mars 2018.
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Strategjia e KGJK-së për Komunikim (2014-2019) synon adresimin e zbraztësirave në transparencë 
dhe hapjen e gjyqësorit ndaj publikut, përmes lehtësimit të koordinimit mes zyrave të gjykatave 
për informim dhe zyrtarëve për marrëdhënie me publikun.23 Dokumenti parashikon zhvillimin e 
një sërë udhëzimesh dhe sugjerimesh se si gjykatat, por edhe vetë Këshilli, do t’i komunikonin 
informacionet me interes për publikun. Gjithashtu, ai identifikon një sërë mjetesh dhe metodash 
komunikimi, të nevojshme për përçimin e mesazheve drejt publikut. 

Nëpërmjet këtyre iniciativave, KGJK ka krijuar zyra të informimit dhe ka caktuar zyrtarë për  
marrëdhënie me publikun në pothuajse të gjitha gjykatat e vendit, përveç në Gjykatën Themelore 
në Mitrovicë, ku konkursi dështoi disa herë për shkak të mospërmbushjes së kritereve. Këshilli 
gjithashtu ka miratuar një rregullore për zyrtarët për marrëdhënie me publikun, ku nga ata 
kërkohet të kontribuojnë në qasjen proaktive të gjyqësorit ndaj mediave dhe publikut, duke ofruar 
informacione me kohë - nëpërmjet uebfaqeve zyrtare të gjykatave - por edhe materialeve të 
shtypura ose iniciativave të tjera nën përgjegjësinë e tyre.24  

Portali i gjyqësorit në internet shërben si një uebfaqe ombrellë e KGJK-së dhe e gjykatave të tjera.  
Përmbajtja e uebfaqes së KGJK-së është zhvilluar me qëllim të promovimit të transparencës së 
brendshme organizative, dhe ajo përmban informacione për Këshillin, komisionet e tij, sekretariatin, 
performancën e gjykatave, legjislacionin, raportet, njoftimet dhe për praninë e KGJK-së në media. 
Aty publikohen dhe takimet dhe vendimet e Këshillit. Gjithashtu, në uebfaqe mund të gjendet 
edhe nga një foto dhe biografi e shkurtër e secilit anëtar të KGJK-së, përfshirë promovimin e 
qasjes në të.25

Uebfaqet e gjykatave janë krijuar në të njëjtin format. Versioni i cili është në dispozicion aktualisht, 
i lancuar në vitin 2018, paraqet një përmirësim serioz krahasuar me uebfaqet e mëparshme. Ai 
përfshin një biografi të shkurtër të gjykatësve të secilës gjykatë dhe mundësinë e shqyrtimit të 
rasteve të parapara për atë ditë, por edhe kryesuesin e gjykatës dhe dhomën ku do të zhvillohet 
seanca. Fatkeqësisht, vetëm Gjykata Themelore e Ferizajt duket se e shfrytëzon plotësisht këtë 
mundësi, meqë tek të gjitha gjykatat tjera shpesh shfaqet “Asnjë seancë” ose, në rastin më të 
mirë, një ose dy seanca dëgjimore. Në fakt, uebfaqja e Gjykatës Supreme madje as nuk e posedon 
këtë aplikacion. Sidoqoftë, secila uebfaqe tani përmban seksionin e Kontaktit, ku radhiten emrat 
edhe kontaktet e zyrtarit për Marrëdhënie me Publikun dhe të zyrtarit përgjegjës për Qasje në 
Dokumentet Publike – ashtu siç kërkohet me ligj. 

Veç kësaj, secila uebfaqe e gjykatave ofron listën e vendimeve. Numri i rastit, data dhe emri i 
gjykatësit janë tri të dhënat që shfaqen në këtë listë. Vendimi për secilin rast, po ashtu mund të 
shkarkohet. Struktura e këtyre uebfaqeve mundëson edhe një formë të thjeshtë të kërkimit të 
vendimeve të gjykatës brenda listës. Megjithëkëtë, vetëm në uebfaqet e rinovuara gjykatat kanë 
filluar t’i publikojnë vendimet. Bazuar në Raportin e Anketës për Nismën mbi  Integritetit Gjyqësor, 
deri në vitin 2018, në uebfaqen e Këshillit Gjyqësor ishin publikuar një numër i vogël vendimesh, 
shumica e të cilave të Gjykatës Supreme dhe të asaj të Apelit.26 Rrjedhimisht, tani qasja në gjykimet 
e vjetra në uebfaqe përgjithësisht nuk është e mundur, meqenëse ato janë ngarkuar vetëm nga një 
numër i kufizuar i gjykatësve. 

Po ashtu, KGJK-ja ka hartuar udhëzimet për përdorimin e mediave dhe rrjeteve sociale nga gjykatat 
dhe KGJK-ja. Udhëzimet përbëhen nga një sërë rregullash, standardesh dhe parimesh, në bazë të 
të cilave menaxhohen dhe ruhen uebfaqet zyrtare të gjykatave zyrtare në mediat sociale.27 Sipas 
udhëzimeve, drejtuesit gjyqësorë, përfshirë Kryesuesin e KGJK-së, Zëvendëskryetarin e KGJK-së, 

23  Strategjia e komunikimit 2014 – 2019. Këshilli Gjyqësor i Kosovës dhe USAID. 2014. 

24  Regullorja e Këshillit Gjyqësor të Kosovës për Zyrtarët për Informim Publik të Gjykatave, 2014 

25  Anëtarët e Këshillit Gjyqësor të Kosovës, i qasshëm në https://bit.ly/2S6h9bV 

26  Raporti për Anketën mbi Integritetin e Gjyqësorit, Instituti Kosovar i Demokracisë,  nëntor 2017, i qasshëm në  https://goo.gl/
DtEj6Bb   

27  Udhëzimet për përdorimin e mediave dhe mediave sociale, Këshilli Gjyqësor i Kosovës, 2019
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Drejtorin e Sekretariatit të KGJK-së dhe Kryetarët e Gjykatave, janë përgjegjës që - me vendime të 
veçanta – t’i autorizojnë zyrtarët për marrëdhënie me publikun dhe zyrtarët e tjerë të KGJK-së dhe 
gjykatave për të hapur, administruar, modifikuar apo publikuar në mediat sociale.

Në strategjinë e komunikimit të KGJK-së, përdorimi i rrjeteve të mediave sociale nga Këshilli 
Gjyqësor i Kosovës është përcaktuar si objektiv specifik, përmes të cilit gjyqësia synon të jetë 
më afër publikut dhe të nxisë interaktivitetin me qëllim të rritjes së besimit të publikut. Për ta 
përmbushur këtë objektiv, secila gjykatë në Kosovë ka krijuar nga një faqe në rrjetin e mediave 
sociale Facebook - përveç Gjykatës Themelore në Mitrovicë. Megjithatë, deri më tani, kjo nuk ka 
shënuar ndonjë rritje në përdorimin më proaktiv të rrjetit të mediave sociale.

Këshilli Prokurorial i Kosovës (KPK) është përgjegjës për sigurimin e një sistemi efektiv për 
hetim  dhe ndjekje penale. KPK është themeluar për të qenë “një institucion tërësisht i pavarur 
në ushtrimin e detyrave të veta, për të siguruar një sistem prokurorial të pavarur, profesional dhe 
të paanshëm”, dhe që është përgjegjës për të siguruar se “të gjithë personat do të kenë qasje të 
barabartë në drejtësi”.28 

Ngjashëm me atë që ndodhi me gjyqësorin, ndryshimet e vitit 2015 i kanë mundësuar edhe KPK-
së të rrisë ndjeshëm pavarësinë e saj.29 KPK tani është përgjegjës për propozimin dhe hartimin 
e buxhetit dhe për dërgimin e drejtpërdrejtë të tij në Kuvendin e Kosovës për miratim. Me këto 
amendamente, përbërja e KPK-së është shumë më përfaqësuese. Nga 13 anëtarë të KPK-së, 
gjegjësisht nga tre sa zgjidhen nga Kuvendi i Kosovës, njëri vjen nga Shoqata e Avokatëve të 
Kosovës, njëri është profesor në Fakultetin Juridik dhe njëri vjen nga shoqëria civile. Me këto 
amendamente, përbërja e KPK-së është shumë më përfaqësuese. 

Ligjërisht, KPK-së i kërkohet t’i raportojë publikut çdo gjashtë muaj, krahasuar me ligjin e mëparshëm 
kur Këshilli i raportonte drejtpërdrejt Kuvendit dhe presidentit.30 Veç kësaj, mbledhjet e Këshillit 
janë të hapura për publikun dhe agjenda e mbledhjeve po ashtu duhet të bëhet publike, të paktën 
njëzet e katër orë para mbledhjes.31 

Në vitin 2017, KPK ka krijuar një strategji trevjeçare komunikimi, duke krijuar kështu një iniciativë 
dhe përpjekje të re për përmirësimin e cilësisë së komunikimit me publikun.32 Kjo strategji bazohet 
në sfidat e shumta të vazhdueshme, të cilat ndikojnë në përpjekjet e prokurorive për ndjekje 
penale. Ndër të tjera, strategjia konfirmon se mungesa e besimit të publikut dhe e zyrtarëve për 
marrëdhënie me publikun e dëmtojnë performancën e prokurorisë.

Përveç kësaj, zhvillimet socio-ekonomike, rritja e numrit të mediave dhe gazetarëve, alokimet e 
pamjaftueshme financiare, mungesa e një kulture të brendshme të komunikimit dhe bashkëpunimit, 
janë disa nga sfidat e tjera me të cilat ballafaqohet prokuroria.

KPK ka filluar tashmë zbatimin e një numri të aktiviteteve të parapara në strategji. Tashmë janë 
emëruar zyrtarët për marrëdhënie me publikun dhe prokurorët përgjegjës për media të secilës 
prokurori.33  Po ashtu, që nga janari i vitit 2017 po publikohen edhe buletinet mujore; ato paraqesin 
aktivitetet e Këshillit, të kryetarit të tij dhe të dy njësive organizative, përfshirë Departamentin e 
Auditimit të Brendshëm dhe atë të Burimeve Njerëzore, të Prokurimit dhe të Administratës. Së 
fundmi është aktivizuar edhe uebfaqja e Këshillit.34

28  Ligji  nr. 06/L-056 mbi Këshillin Prokuorial të Kosovës, neni 3, i qasshëm në https://bit.ly/1Y4itdp  

29  Ligji nr. 05/l -035 mbi amendamentimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 03/l-224 mbi Këshillin Prokurorial të Kosovës, i qasshëm në https://bit.
ly/1Y4itdp  

30  Ligji nr, 06/L-056 mbi Këshillin Prokurorial të Kosovës, Neni 7, I qasshëm në  https://bit.ly/2MXiBi4 

31  Ligji nr, 06/L-056 mbi Këshillin Prokurorial të Kosovës, Neni 14, I qasshëm në  https://bit.ly/2MXiBi4  

32 Strategjia e Komunikimit dhe Sistemi Prokurorial 2018 – 2018, Këshilli Prokurorial i Kosovës, I qasshëm në  https://bit.ly/2RBbUEf 

33  Intervistë e BPRG Ime Këshillin Prokurorial të Kosovës, mars 2019.

34  Këshilli Prokurorial i Kosovës, Buletini mujor, i qasshëm në https://bit.ly/2XBoQbv 
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Sidoqoftë, aktualisht, uebfaqja e KPK-së ofron vetëm një numër të vogël raportesh dhe vendimesh 
që lidhen me punën, ndërkohë që raportet financiare nuk publikohen fare. Përveç seksionit 
“Home”, i cili përmban edhe aktivitetet e Këshillit dhe të seksioneve tjera që përshkruajnë punën 
e Këshillit, të prokurorive dhe të departamenteve kryesore të Këshillit, uebfaqja nuk përditësohet 
në vazhdimësi. 

Rregullorja kontroverse, e miratuar në prill të vitit 2019, e cila duket se kundërshton procesin e 
mëparshëm të komunikimit si “raste të veçanta me interes për publikun”, tani duhet aprovuar 
nga kryeprokurori i Shtetit para se të bëhet çfarëdo publikimi. Nuk specifikohet ndërkaq se çfarë 
kualifikohet si ‘e veçantë’.35 Kjo rregullore ka potencial për të dëmtuar çfarëdo përpjekje, por edhe 
të gjithë protokollet e transparencës së KPK-së, andaj edhe duhet të rishikohet urgjentisht.  

Po ashtu, mediat bartin përgjegjësi për mbajtjen e publikut të informuar mbi aktivitetet e gjyqësorit. 
Raportimi cilësor i mediave ka potencial për ndërtimin e besimit të publikut tek një sistem efektiv 
gjyqësor; mediat janë partnerët kryesorë të institucioneve gjyqësore për përmirësimin e komunikimit 
të tyre me publikun.

Shqetësimi kryesor që ndërlidhet me raportimin e mediave për çështje të sundimit të ligjit 
është ekspertiza e pamjaftueshme e gazetarëve për të drejtën penale, të kuptuarit e proceseve 
të procedimit penal dhe të qenit të informuar për pasojat që mund të dalin nga raportimi i 
pakujdesshëm ose i gabuar. Rrjedhimisht, shkeljet më të shpeshta në raportim përfshijnë zbulimin 
e të dhënave personale të individëve dhe shkeljen e supozimit të pafajësisë.36

Megjithatë, si rezultat i edukimit të vazhdueshëm për këto çështje, është shënuar një përmirësim 
i cilësisë në raportimin e çështjeve që ndërlidhen me sundimin e ligjit. Sipas një përfaqësuesi të 
Këshillit Gjyqësor të Kosovës, “gazetarët që kanë raportuar vazhdimisht mbi sistemin e drejtësisë, 
kanë arritur të përmirësohen. Fillimisht ishte e pamundur t’iu përgjigjeshe pyetjeve të tyre, për 
shkak se ishin tejet të paqarta, por tani ata janë më objektiv dhe bashkëpunues”.37 

Sidoqoftë, gjykatësit dhe prokurorët i konsiderojnë mediat më pak si partner dhe më shumë si 
akter të jashtëm që ndikojnë në punën e tyre.38 Presioni që kanë mediat mund të ndikojë në nisjen 
apo përshpejtimin e një rasti, qoftë nga ana e prokurorisë apo e gjykatës. Një kryesues i gjykatës 
deklaroi se politikanët lokalë, si kryetarët e komunave për shembull, përdorin gazetat, televizionet 
apo radio stacionet për të ushtruar presion ndaj gjykatësve, në mënyrë që ata të vendosin në favor 
të personave që kanë lidhje politike me ta.39

Një ndikim i tillë thellohet edhe më tepër nëse kompania mediale drejtohet ose sponsorizohet nga 
operatorë me agjenda të dyshimta. Një përfaqësues i shoqërisë civile nënvizoi se “ajo që sot është 
e pranishme në media shpeshherë është e sponsorizuar, që do të thotë se kushdo që dëshiron 
të mbajë një person ose një rast të caktuar të pranishëm në media, mund edhe ta bëjë një gjë 
të tillë”.40 Tutje, ai po ashtu theksoi se, kjo lloj praktike po përdoret si mënyrë për përcjelljen e 
mesazheve të caktuara dhe për ushtrimin e presionit ndaj gjykatësve dhe prokurorëve. 

Edhe pse qasja në informacione dhe dokumente publike rregullohet përmes një kornize ligjore, 
nganjëherë ndodhë që mendimi personal i një prokurori përcakton nëse informacioni do të zbulohet 
në një media të caktuar, ose jo.41 

35  Rregullorja nr.03/2019 mbi Shërbimin e Komunikimit Publik në Sistemin Prokurorial,  Neni 16, 1.1 , i qasshëm në https://bit.ly/2XZz9uc  

36  Këshilli i Mediave të Shkruara,  Përmbledhje e Vendimeve 2017, i qasshëm në https://bit.ly/2x2Ixy4 

37  Fokus Grupi i BPRG, Prishtinë, mars 2018

38  Durimi i Presionit: Raportimi i mediave kosovare mbi krimin e organizuar dhe korrupsionin, BIRN Kosovë, 2016, i qasshëm në   
https://goo.gl/3R9Geq

39  Vlerësimi i rrezikut nga korrupsioni në sistemin gjyqësor të Kosovës, Këshilli i Evropës, maj 2014 

40  Intervistë e BPRG me Lëvizjen FOL, Prishtinë, prill 2018.  

41 Fokus Grupi I  BPRG, Prishtinë, mars 2018
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Gazetarët me një histori të mirë të raportimit cilësor kanë qasje më të lehtë në informacione publike 
nga institucionet, veçanërisht kur bëhet fjalë për informacione të ndjeshme.42 Në përgjithësi, 
cilësia e raportimit të mediave ndahet në ato që vazhdimisht raportojnë për çështje nga sektori i 
drejtësisë, si BIRN, Kallxo.com dhe Insajderi, dhe në ato që shfaqen në gjykata vetëm për ndonjë 
rast të caktuar, veçanërisht kur bëhet fjalë për ndonjë figurë publike.

Raportimi i mediave për çështje të drejtësisë dhe të sundimit të ligjit, dhe ngutia për përhapje të 
lajmeve ekskluzive në mediat sociale, si burim kryesor i të ardhurave, e rritë ndjeshëm mundësinë 
e gabimit, gjë që mund të dëmtojë gjithë procesin gjyqësor ose atë hetimor. Megjithatë, duhet të 
ceket se komunikimi ndërmjet institucioneve gjyqësore dhe mediave viteve të fundit ka përparuar 
dukshëm. Pavarësia e mediave është ende e brishtë, ndërkohë që objektiviteti i raportimit pengohet 
nga sensacionalizmi apo raportimi joadekuat. Megjithëkëtë, një nga shqetësimet më të mëdha 
vazhdon të mbetet mosnjohja e mjaftueshme e ligjit nga gazetarët dhe vetëdijesimi i ulët mbi 
parimet dhe procedurat themelore penale.43  

Me mbështetjen e KGJK-së, KPK-së dhe donatorëve, mediat do të investojnë në ngritjen e 
kapaciteteve të raportimit në fushën e sundimit të ligjit, do të ofrojnë trajnime dhe mbështetje për 
gazetarët me qëllim të zgjerimit të njohurive të tyre mbi ligjin penal dhe kuptimin e procedurave të 
kodit penal. Vetëm bashkërisht - KGJK, KPK, Mediat dhe Ministria e Drejtësisë - mund t’i ndihmojnë 
mediat për të zhvilluar udhëzimet mbi raportimin e rasteve penale.   

42  BIRN Kosovë, Durimi i Presionit: Raportimi i mediave kosovare mbi krimin e organizuar dhe korrupsionin, i qasshëm në https://bit.
ly/2S1gSHn 

43  Fokus Grupi i BPRG, mars 2018

9        DËSHTIMI I GJYQËSORIT TË KOSOVËS NË KOMUNIKIM ME PUBLIKUN        

https://bit.ly/2S1gSHn
https://bit.ly/2S1gSHn


PËRFUNDIMI DHE REKOMANDIMET: 

Sistemi i drejtësisë në Kosovë vazhdon të mbetet larg qytetarëve. Ky raport paksa i pakëndshëm mes 
gjyqësorit dhe publikut, me mediat si ndërmjetës, paraqet një pengesë të madhe për komunikimin 
e drejtësisë ndaj popullit. Zbraztësitë ekzistuese në komunikim kanë kontribuar ndjeshëm në 
perceptimin negativ të qytetarëve ndaj institucioneve gjyqësore dhe drejtësisë që ato i shërbejnë.

Po ashtu, kërkimi i hapjes së gjyqësorit nënkupton edhe prekjen e mangësive të tjera me të 
cilat ballafaqohen këto institucione. Mungesa e burimeve njerëzore, numri i madh i rasteve të 
pazgjidhura, numri i pamjaftueshëm i gjykatësve dhe prokurorëve, mungesa e profesionalizmit dhe 
e kompetencës, janë disa nga elementet që i kontribuojnë situatës ku publiku është kryesisht i pa 
informuar me punën e gjyqësorit.

Pavarësisht planifikimit strategjik, strategjive të komunikimit dhe emërimit të zyrtarëve të informimit 
publik nëpër gjykata, Këshilli Gjyqësor i Kosovës ende nuk ka shfaqur ndonjë përmirësim 
përmbajtësor as në qasje ndaj publikut e as në transparencën e gjyqësorit. Këshilli Prokurorial i 
Kosovës po bën njëfarë përparimi kur bëhet fjalë për komunikimin me media, megjithëse aktiviteti 
dhe përfshirja e tij e ulët në raport me publikun duhet të shikohet si alarmuese, duke marrë 
parasysh rolin e rëndësishëm të prokurorisë kur bëhet fjalë për drejtësinë dhe integritetin e saj. 
Rregullorja e re që ndërlidhet me komunikimin, dhe e cila do të miratohet nga kryeprokurori i 
Shtetit, duhet të definohet qartë, në mënyrë që të mos mundësohet abuzimi me edhe një shtresë 
të re të dykuptimësisë. 

Nuk është e nevojshme ndërhyrja e menjëhershme e as për debati konstruktiv ndërmjet  
institucioneve të përfshira, në mënyrë që të ndryshojnë qasjen e institucioneve gjyqësore ndaj 
komunikimit të drejtësisë për publikun.

Këshilli Gjyqësor i Kosovës duhet të: 

• Thjeshtësojë procesin e shpërndarjes së informacionit, duke specifikuar rolin e secilit akter të 
përfshirë në procesin e vendimmarrjes, lidhur me atë që duhet të zbulohet për publikun.

• Sigurojë përditësime dhe informacione të rregullta në uebfaqen zyrtare të gjykatave, nga personi 
përgjegjës për komunikim me publikun.

• Përdorë në mënyrë proaktive mediat sociale, në mënyrë që të informojë publikun mbi KGJK-në 
dhe punën e gjykatave. Një përdorim efektiv i mediave sociale kërkon personel të mjaftueshëm 
dhe të trajnuar në mënyrë adekuate.

• Publikojë video edukative, për të informuar publikun e gjerë mbi punën e gjyqësorit.

Këshilli Prokurorial i Kosovës duhet të:

• Informojë rregullisht mediat dhe publikun mbi performancën e KPK-së, duke përditësuar uebfaqen 
zyrtare me informacione relevante e me kohë, e të cilat janë me interes për publikun.

• Sigurojë trajnime gjithëpërfshirëse - dhe në koordinim të ngushtë me zyrtarët e sapoemëruar të 
marrëdhënieve me publikun - brenda dhe jashtë prokurorive.

• Pasurojë dhe promovojë uebfaqen zyrtare me raporte për punën, shpenzimet dhe aktivitetet.

• Bashkëpunojë me media dhe me gazetarë, duke iu përgjigjur të gjitha kërkesave me informacione 
të pranueshme dhe korrekte.

• Sqarojë se çfarë nënkuptojnë "rastet e veçanta, dhe me interes publik" në rregulloren e re, në 
mënyrë që të shmanget abuzimi me pushtetin.
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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, DANIDA-së apo KCSF-së.

dhe

Ambasada e Mbretërisë së Norvegjisë.



www.balkansgroup..org
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