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PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE 

Ky raport shqyrton efikasitetin e sistemit gjyqësor të Kosovës të bazuar në metodologjinë e Komisionit 
Evropian për Efikasitetin e Drejtësisë (CEPEJ), dhe vlerëson përparimin e bërë gjatë një periudhe pesë vjeçare 
(2014 - 2018), përmes tri shtyllave matëse (2014, 2017 dhe 2018). Derisa ky është raporti i tretë i këtij lloji, ai 
është i pari ku Ministria e Drejtësisë (MD) ka marrë përsipër drejtimin sa i përket mbledhjes dhe analizimit së 
të dhënave. Në këtë drejtim, MD ka zbatuar një rekomandim të bërë nga CEPEJ (Rek. nr. 19 i Vlerësimit 2017) 
dhe ka emëruar koordinatorë kombëtarë për CEPEJ me objektiv afatgjatë vendosjen e një procedure të 
qëndrueshme të mbledhjes dhe analizimit të të dhënave gjyqësore. Koordinatorët kombëtarë për CEPEJ u 
mbështetën nga eksperti ndërkombëtar për CEPEJ dhe Projekti KoSEJ (financuar nga Bashkimi Evropian dhe 
Këshilli i Evropës, dhe i implementuar nga Këshilli i Evropës). 
 
Qëllimi i këtij vlerësimi është identifikimi i evoluimit e trendeve dhe matja e ndikimit të reformave të politikës 
së drejtësisë për një periudhë pesë-vjeçare. Ajo që e dallon atë nga raportet e tjera të lëshuara nga 
institucionet e drejtësisë në Kosovë (p.sh. raportet vjetore të KGJK-së dhe KPK-së) është qasja 
gjithëpërfshirëse ndaj vlerësimit të sistemit gjyqësor dhe ndërveprimit midis komponentëve të ndryshëm të 
veta, siç janë buxhetet, gjykatat, stafi, efikasiteti. Ky lloj studimi përbënë një mjet kryesor për MD që të kryejë 
funksionet e saj në mënyrë efektive dhe të realizojë në sektorin e drejtësisë reforma të politikave të bazuara 
në prova. Më saktë, ky vlerësim ka një rëndësi të shtuar për shkak të raportit të ardhshëm (Tetor 2020) të 
CEPEJ "Sistemet Gjyqësore Evropiane - efikasiteti dhe cilësia e drejtësisë", duke i prezantuar e analizuar të 
dhënat e vitit 2018 nga të gjithë anëtarët e KiE-së; kjo do të jep mundësinë e krahasimit të treguesve të 
performancës së Kosovës me ato të vendeve të tjera evropiane, përfshirë vendet fqinje.  
 
Raporti është i organizuar në 4 kapituj, të cilët i vlerësojnë dhe analizojnë të dhënat ekonomike dhe 
demografike (Kapitulli 1); burimet buxhetore (Kapitulli 2); profesionistët (Kapitulli 3); dhe efikasitetin e 
veprimtarisë së gjykatave dhe prokurorive (Kapitulli 4). Gjetjet dhe fushat e sugjeruara për veprim përfshihen 
në fund të çdo kapitulli.  
 
Me pak fjalë, raporti zbulon se për periudhën 5-vjeçare (2014-2018) burimet buxhetore të vendosura në 
gjyqësor (gjykata, zyra të prokurorisë dhe ndihmë juridike) janë rritur, si vlerë absolute ashtu edhe në 
proporcion me BPV-në . Numri i gjyqtarëve, prokurorëve dhe stafit jo-gjyqësor është rritur gjithashtu, dhe 
pagat e gjyqtarëve dhe të prokurorëve pothuajse janë dyfishuar që nga viti 2014. Ngjashëm, numri i 
avokatëve sipas popullatës është rritur gjithashtu. Për çudi, investimi i bërë në këtë sistem, përmes burimeve 
buxhetore dhe njerëzore, ka pasur pak ose aspak ndikim në efikasitetin e sistemit gjyqësor. Sidoqoftë, raporti 
në të njëjtën kohë e pranon se saktësia e të dhënave të raportuara mund të ketë ndikim në gjetjet e tij. Kështu 
ai thekson rëndësinë e mbledhjes së të dhënave që pasqyrojnë numrin e saktë të burimeve njerëzore 
(veçanërisht gjyqtarët dhe prokurorët) që merren me lëndë, të dhëna të cilat mund të grupohen sipas 
kategorisë së lëndëve për të kuptuar sektorët problematikë, dhe të dhëna për evoluimin e lëndëve penale të 
trajtuara nga prokurorët.  
 
Duke e pritur dhe duke u përpjekur për të përfshirë fushat e sugjeruara për veprim në politika dhe strategji 
koherente, ndikimi i COVID-19 (me ndërprerjet gjyqësore të qasjes në drejtësi, vonesa të konsiderueshme 
dhe rritjet e numrit të çështjeve të pazgjidhura) nuk mund dhe nuk duhet të injorohet. Këto sfida pritet të 
sjellin pasoja në vitet e ardhshme të cilat do të ndikojnë në efikasitetin e përgjithshëm të sistemit gjyqësor. 
Prandaj, është thelbësore që të gjitha institucionet e sektorit të drejtësisë, përfshirë MD, të fusin si objektiv 
në strategjitë e tyre vjetore dhe/ose shumëvjeçare të punës, zvogëlimin e lëndëve të grumbulluara, dhe 
mbështetjen për mbledhjen e të dhënave të sakta. Për aq sa tranzicioni në e-Justice do të jetë pjesë e 
strategjive të tilla, atëherë kjo duhet të bëhet derisa garantohen elementet mbrojtëse të Sundimit të ligjit që 
siguron qasje efektive në drejtësi për të gjithë.  
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HYRJE 

Ky raport shqyrton efikasitetin e sistemit gjyqësor të Kosovës të bazuar në metodologjinë e CEPEJ, dhe 
vlerëson arritjet gjatë vitit 2018 në krahasim me 2017 dhe 2014. Ai është i treti i këtij lloji. Qëllimi i këtij 
vlerësimi është identifikimi i evoluimit e trendeve dhe matja e ndikimit të reformave të politikës së drejtësisë. 
 
Raporti i parë, “Raport Vlerësim për sistemin gjyqësor në Kosovë” i shqyrtoi të dhënat e vitit 2014 (Vlerësimi 
2014) dhe u publikua nga CEPEJ në janar të vitit 2018. Vlerësimi i vitit 2014 ofron një bazë unike për t'u 
përdorur si pikë referimi për të matur trendet dhe evoluimin që nga ai vit, dhe i përfshinë 19 rekomandimet 
të konceptualizuara si një mjet unik për të rritur efikasitetin dhe kualitetin e sistemit gjyqësor (shih më poshtë 
listën e plotë të rekomandimeve të përfshira në Vlerësimin e vitit 2014). Rekomandimi 19 i këtij raporti 
theksoi se sistemi gjyqësor në Kosovë duhet të vlerësohet në bazë të rregullt, bazuar në metodologjinë CEPEJ, 
në mënyrë që të përmirësojë kualitetin dhe efikasitetin e tij.  
 
Raporti i dytë, "Vlerësim krahasues i sistemit gjyqësor në Kosovë” i analizoi të dhënat e vitit 2017 (Vlerësimi 
i vitit 2017) dhe ishte publikuar nga CEPEJ në shkurt të vitit 2019. Rekomandimi 19 u konsiderua, në këtë 
raport, si një rekomandim i rëndësisë primare që mund të realizohet brenda një afati të shkurtër. Këto dy 
raportet e para u hartuan nga ekspertë të CEPEJ me mbështetjen e Sekretariatit të CEPEJ, ekipi i KoSEJ në 
Prishtinë dhe konsulentë lokalë. Mbledhja e të dhënave dhe dokumenteve u bë e mundur përmes angazhimit 
të institucioneve vendore: Këshilli Gjyqësor i Kosovës (KGJK), Këshilli Prokurorial i Kosovës (KPK), Zyra e 
Ndihmës Juridike Falas (Z-NJF), Oda e Avokatëve të Kosovës (OAK) dhe gjykatat.  
 
Për ushtrimin e tretë vlerësues, në përputhje me Rekomandimin 19, Ministria e Drejtësisë mori përsipër 
drejtimin sa i përket mbledhjes së të dhënave. Koordinatorët e CEPEJ në MD z. Egzon Osmanaj dhe z. Fidan 
B. Hoti u mbështetën nga Projekti KoSEJ dhe eksperti ndërkombëtar CEPEJ, Dr. Julinda Beqiraj, Studiuese e 
lartë në Qendrën Bingham për Sundim të Ligjit (BIICL). Ata u trajnuan për të analizuar të dhënat ku objektiv 
afatgjatë ishte që të themelohet një proces i qëndrueshëm për mbledhjen dhe analizimin e të dhënave. Siç 
shpjegohet në Vlerësimin e vitit 2017, përparësitë nëse Md-ja e udhëheqë këtë proces janë të trefishta: së 
pari, MD është një akter i ndryshëm nga ata që prodhojnë statistika dhe kjo është shumë e dobishme për 
rolin e koordinatorit; së dyti, aktualisht nuk ka asnjë post brenda MD-së i cili mbledh këto statistika dhe kështu 
që roli i koordinatorit do ta plotësonte këtë zbrazëtirë të ditur; së treti, të kesh një vlerësim të përgjithshëm 
të sistemit të drejtësisë dhe të bashkëveprimit midis komponentëve të ndryshëm të tij, siç janë buxhetet, 
gjykatat, personeli, efikasiteti, është thelbësore që MD-ja të kryejë funksionet e saj në mënyrë efektive dhe 
të realizojë reformat e miratuara/të propozuara të politikave në sektorin të drejtësisë.  
 
Ky vlerësim bazohet në Skema e vlerësimit të CEPEJ posaçërisht të adaptuara për Kosovën - e njëjta është 
përdorur në vlerësimet e mëhershme. Bashkëbiseduesit ishin në gjendje ta plotësonin pyetësorin në një 
shkallë relativisht të kënaqshme me ndihmën e Ekipit KoSEJ në Prishtinë. Të dhënat u verifikuan dhe 
pjesërisht u sqaruan gjatë shkëmbimeve me bashkëbiseduesit kryesorë të Kosovës, duke u siguruar kështu 
që informacioni i dhënë të ishte i saktë dhe korrekt, në përputhje me përkufizimet e CEPEJ. Bashkëbiseduesit, 
për këto vlerësime, nuk kanë pse të gjenerojnë të dhëna të reja; ata e plotësojnë pyetësorin bazuar në të 
dhënat e rregullta të mbledhura e të paraqitura në raportet e tyre vjetore. 
 
Zhvillimi i Udhëzimeve “know-how”  të detajuara po përgatitet me mbështetjen e Projektit KoSEJ për të 
ndihmuar të gjithë bashkëbiseduesit të përfshirë në procesin e mbledhjes dhe analizës së të dhënave. Kjo do 
të mundësojë përdorimin e saktë të metodës "know-how” të CEPEJ , pavarësisht ndryshimeve në stafin tek 
autoritetet e ndryshme që mbledhin të dhëna (MD, KGJK, KPK, Z-NJF dhe Oda e Avokatëve) dhe do të 
kontribuojë drejt një cilësie të shtuar të të dhënave të mbledhura, që lejon krahasime kuptimore dhe 
vlerësime të evoluimeve gjatë asaj kohe. Kjo duhet të shoqërohet me miratimin dhe zbatimin e një procesi 
me afate të qarta kohore për përgatitjen e vlerësimit të përgjithshëm në bazë të rregullt (p.sh. pas publikimit 
të raporteve vjetore nga KGJK, KPK, Z-NJF dhe Oda e Avokatëve). 
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Në dhjetor të vitit 2018, CEPEJ lëshoi ciklin e tetë të Vlerësimit 2018-2020, me përqendrim në të dhënat e 
vitit 2018. Raporti do të publikohet në fund të vitit 2020. Do të jetë interesante kur të ekzaminohen të 
dhënat e vitit 2018 për Kosovën krahasuar me të dhënat e vitit 2018 të disa shteteve/subjekteve të tjera 
evropiane, siç është bërë në raportin e Vlerësimit të vitit 2014.  
  
 

Para fillimit, është e rëndësishme të ritheksoni se të dhënat nuk mund të lexohen ashtu siç janë, por duhet 
të interpretohen sipas përkufizimeve dhe koncepteve të përdorura të CEPEJ. Këto përkufizime nuk janë 
përsëritur, përveç kur kjo ishte e nevojshme për të shpjeguar disa prej gjetjeve. Përkufizimet përndryshe 
gjenden në Vlerësimin e vitit 2014, në fillim të secilit kapitull, dhe në Fjalorthin e CEPEJ të miratuar në 
Takimin plenar të 33-të të CEPEJ në dhjetor të vitit 2019, që gjendet në faqen e internetit të CEPEJ. 
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1.  TË DHËNAT EKONOMIKE DHE DEMOGRAFIKE 

 

• Gjatë tri Vlerësimeve, numri i banorëve ka rënë vazhdimisht (3.1%), ndërsa dy treguesit e tjerë 
tregojnë një trend në rritje: Bruto Produkti Vendor (BPV) për kokë banori, me çmimet aktuale të vitit referues 
(në €); dhe paga mesatare vjetore bruto. Këto ndryshime duhet të merren parasysh sipas analizës më poshtë, 
veçanërisht sa i përket analizës së të dhënave buxhetore.  

 

 

  

Të dhënat e përgjithshme ekonomike dhe demografike (P1, P3, P4)

Numri i banorëve PBB per banor (€) Paga mesatare vjetore bruto (€)

Kosova (2014) 1,852,341 3,054 € 5,784 €

Kosova (2017) 1,798,506 3,390 € 6,336 €

Kosova (2018) 1,795,666 3,630 € 6,696 €

Ndryshimi (%) -3.1% 18.9% 15.8%
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2. BURIMET BUXHETORE  

 

2.1. Buxheti i sistemit gjyqësor 

 

 

• Pjesa më e madhe e buxhetit zyrtar për sistemin e drejtësisë u ndahet gjykatave, pastaj vijnë 
shërbimet e prokurorisë publike dhe një shumë më e vogël i ndahet ndihmës juridike. 

• Gjatë tri matjeve të bëra, buxheti për gjykatat është rritur në mënyrë të vazhdueshme në vlerën 
absolute; pjesëmarrja e saj në burimet buxhetore për tërë sistemin e drejtësisë ka rënë ndërmjet vitit 2014 
dhe 2017, dhe ka mbetur stabile në dy vlerësimet e fundit.  

• Buxheti i prokurorisë publike është rritur midis vitit 2014 dhe 2018, si vlerë nominale e po ashtu edhe 
me pjesën e saj në buxhetin e sistemit gjyqësor. 

• Buxheti për ndihmë juridike është rritur në mënyrë të vazhdueshme si vlerë absolute gjatë tri matjeve 
të bëra; pjesëmarrja e saj në burimet buxhetore për tërë sistemin e drejtësisë është ngritur ndërmjet vitit 
2014 dhe 2017, dhe ka mbetur stabile në dy vlerësimet e fundit. 

• Ka dallime midis shifrave të miratuara dhe ato të realizuara për kategoritë përkatëse të buxhetit. Në 
vitin 2014 dhe 2017, buxhetet e realizuara për gjykatat dhe për prokuroritë ishin më të ulëta se buxhetet 
përkatëse të aprovuara, për dallim nga shifrat e realizuara të buxhetit të ndihmës juridike të cilat ishin më të 
larta sesa shumat e miratuara. Përkundrazi, të dhënat nga Vlerësimi i vitit 2018 flasin për nën-shpenzime në 
të tri kategoritë buxhetore. 

• Siç përshkruhet në Vlerësimin e vitit 2014 (Rekomandimi 2), Kosova, ashtu si vendet/subjektet fqinje, 
përfiton nga burime të jashtme shtesë të cilat nuk bëjnë pjesë në buxhetin zyrtar, dhe nuk paraqiten në 
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statistika. Ngjashëm, shifrat e parashikuara për vitet 2017 dhe 2018 nuk i përfshijnë të gjitha burimet 
buxhetore të shfrytëzuara në fushën e drejtësisë.   

 

2.2. Buxheti për gjykatave 
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• Buxhetet e miratuara dhe të realizuara për gjykatat në vitin 2018 ishin më të larta se në dy Vlerësimet 
e mëparshme. Ky vështrim përputhet me rritjen e BPV-së gjatë kësaj periudhe. Shifra në rënie e popullsisë e 
kombinuar me rritjen e buxhetit kanë rezultuar në shumë më të lartë të shpenzimeve buxhetore për kokë 
banori. Në vitin 2014, buxheti i realizuar për gjykata në Kosovë ishte 9.8 € për kokë banori, në vitin 2017, 10.3 
€ për kokë banori, ndërsa në vitin 2018 gati 15€ për kokë banori.  

• Në të tri Vlerësimet, buxhetet përkatëse për gjykatat nuk ishin shpenzuar plotësisht. Dallimet midis 
shumës së miratuar dhe asaj të realizuar u theksuan më shumë në vitin 2014 dhe 2017 dhe më pak në vitin 
2018.  

 

Pagat bruto, 79%

Pajisje mirembajtje 
IT, 1%

Shpenzime te 
drejtesise, 1%

Ndertesa 
(mirembajtje), 2%

Ndertesa te reja, 0%

Trainime dhe 
edukim, 0%

Te tjera, 17%

Buxheti i zbatuar i gjykatave në  vitin 2017 (18,558,891€) 
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• Ekziston një ndryshim i dukshëm midis buxhetit të realizuar për gjykata në vitin 2017 (€ 18,558,891) 
dhe në vitin 2018 (€ 26,596,256). Pjesa më e madhe e burimeve buxhetore u ndanë për paga - pra 79% në 
vitin 2017 dhe 85% në vitin 2018. Në të vërtetë, siç shpjegohet më poshtë (Pjesa 3 për Profesionistët) numri 
i gjyqtarëve u rrit përsëri midis vitit 2017 dhe 2018, si dhe pagat e tyre u dyfishuan. Edhe numri i stafit jo-
gjyqtar u rrit.  

• Ndryshe nga vlerësimet e mëparshme, në vitin 2018 kishte shumë pak nën-shpenzime sa i përket 
pagave bruto.  

• Në raportin e Vlerësimit të vitit 2014, një nga gjetjet ishte se Kosova bëri një përpjekje të madhe 
buxhetore për gjykatat e saj, duke e pasur parasysh nivelin e saj të pasurisë, krahasuar me vendet/subjektet 
e tjera në grup. Në Kosovë, buxheti i ndarë për gjykatat, si përqindje e BPV-së, ishte 0,34% në vitin 2014 dhe 
2017. Një prej rekomandimeve në Vlerësimin e vitit 2014 dhe 2017 ishte që, në përputhje me qasjen e CEPEJ 
për efikasitetin e sistemeve të drejtësisë, institucionet e drejtësisë duhet të shmangin kërkesën për burime 
shtesë dhe fillimisht duhet t’i përdorin ato ekzistuese (Rekomandimi 1). Rekomandimi gjithashtu theksoi se, 
kur përdoren burime shtesë, ato duhet të shoqërohen me një proces për monitorimin e rezultateve.  

• Përkundër këtij rekomandimi, në vitin 2018, buxheti i ndarë për gjykata, si përqindje e BPV-së u ngrit 
në 0,41% (vetë BPV-ja gjithashtu u ngrit).  

Vlerësimi i vitit 2014 e shpjegon filozofinë CEPEJ për efikasitetin e sistemit të drejtësisë:  
 

• së pari, gjykatat apo zyrat e prokurorisë duhet të përmirësojnë funksionimin e tyre 
(edhe në mungesë të burimeve shtesë),  

• kur funksionimi të jetë optimizuar, mund të merren masa të tjera në një nivel më të 
lartë (kryesisht edhe pa shtuar burime për gjykatat apo prokuroritë), si për shembull 
ndryshimi i shpërndarjes së burimeve aktuale, futja në përdorim e mjeteve të reja të 
TIK, modifikimi i organizimit gjyqësor ose ligjeve procedurale, përmirësimi i trajnimit, 

Pagat bruto, 85%

Pajisje mirembajtje 
IT, 0%

Shpenzime te 
drejtesise, 1%

Ndertesa 
(mirembajtje), 

1%
Ndertesa te reja, 

1%

Trainime dhe 
edukim, 0%

Te tjera, 13%

Buxheti i zbatuar i gjykatave në vitin 2018 (€26,596,256€)
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etj.,  

• më në fund, në qoftë se të dy kategoritë e masave nuk janë të mjaftueshme për të 
zgjidhur problemet, mund të jetë e nevojshme që të shtohen burimet (numri i 
magjistratëve, personelit ndihmës apo nëpunësve të gjykatës, infrastruktura, etj.).  
 

 

 

2.3. Buxheti për prokurorinë publike 
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• Në vitin 2018, buxhetet e miratuara dhe të realizuara të prokurorisë publike ishin më të larta se në 
dy Vlerësimet e mëparshme. Kjo ndjek trendin e rritjes së BPV-së midis vitit 2014 dhe 2018. Ngjashëm me 
situatën me buxhetin në gjykata, shifra në rënie e popullsisë e kombinuar me rritjen e buxhetit kanë rezultuar 
në shumë më të lartë të shpenzimeve buxhetore për kokë banori. Në vitin 2014, buxheti i realizuar për 
prokurorinë publike në Kosovë ishte 3.2 € për kokë banori, në vitin 2017, 4.3 € për kokë banori, dhe në vitin 
2018, 6.5€ për kokë banori.  

• Në të tri Vlerësimet, buxhetet përkatëse për prokurorinë publike nuk ishin shpenzuar plotësisht. 
Dallimet midis shumës së miratuar dhe asaj të realizuar u theksuan më shumë në vitin 2014 dhe 2017 dhe 
më pak në vitin 2018.  
 

2.4. Buxheti për ndihmën juridike 
 

 

• Si një shënim të hershëm, duhet të kujtoni se si llogaritej buxheti për ndihmë juridike bazuar në 

€3.6

€5.0

€6.7

€3.2

€4.3

€6.5

2014 2017 2018

Buxheti i prokurorisë për kokë banori

Buxheti i miratuar Buxheti i zbatuar

Totali Në gjykatë Jashtë gjykate Totali Në gjykatë Jashtë gjykate Totali Në gjykatë Jashtë gjykate

Kosova (2014) 930,303 € 650,570 € 279,733 € 734,453 € 600,000 € 134,453 € 195,850 € 50,570 € 145,280 €

Kosova (2017) 1,378,154 € 1,001,938 € 376,215 € 1,128,396 € 929,054 € 199,341 € 249,758 € 72,884 € 176,874 €

Kosova (2018) 1,786,752 € 1,102,783 € 683,969 € 1,524,180 € 1,025,000 € 499,180 € 262,572 € 77,783 € 184,789 €

Ndryshimi (%) 92.1% 69.5% 144.5% 107.5% 70.8% 271.3% 34.1% 53.8% 27.2%

Totali Në gjykatë Jashtë gjykate Totali Në gjykatë Jashtë gjykate Totali Në gjykatë Jashtë gjykate

Kosova (2014) 1,076,321 € 664,705 € 411,616 € 866,956 € 600,620 € 266,336 € 209,365 € 64,085 € 145,280 €

Kosova (2017) 1,749,628 € 1,116,536 € 633,091 € 902,238 € 1,043,652 € 456,217 € 249,758 € 72,884 € 176,874 €

Kosova (2018) 1,775,811 € 1,091,842 € 683,969 € 1,513,239 € 1,014,059 € 499,180 € 262,572 € 77,783 € 184,789 €

Ndryshimi (%) 65.0% 64.3% 66.2% 74.5% 68.8% 87.4% 25.4% 21.4% 27.2%

Lëndë të tjera jo penale

Buxheti i zbatuar (vlerat absolute)

Totali Lëndë penale

Buxheti i miratuar (vlerat absolute)

Totali Lëndë penale Lëndë të tjera jo penale
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metodologjinë CEPEJ (shiko Vlerësimin e parë që i analizon të dhënat e vitit 2014, pjesa 6.3):  
 

o Nuk ka asnjë buxhet të vetëm për ndihmë juridike në Kosovë, sepse gjykatat dhe Z-NJF të dyja 
janë të përfshirë në dhënien e ndihmës juridike falas. Për më tepër, kur emërohet një avokat 
falas gjatë fazës paraprake të procedurës penale, shpenzimet mbulohen nga buxheti i KPK-së. 
Shuma totale e buxhetit të miratuar të raportuar për qëllimin e këtij studimi është marrë pra 
duke mbledhur burimet e ndryshme, dhe atë: (i) burimet e caktuara në buxhetet e KGJK-së dhe 
KPK-së për ndihmë juridike (të shfrytëzuar ekskluzivisht për lëndë penale), dhe (ii) burimet e 
caktuara për Z-NJF (kryesisht të shfrytëzuara për lëndë të tjera jo penale).  
 

o Në vlerësimin e parë (të dhënat e vitit 2014), KGJK dhe KPK sqaruan se linjat buxhetore në 
buxhetet e KGJK-së dhe KPK-së, të përdorura për llogaritjet në këtë raport, kanë mbuluar 
buxhetin për ndihmë juridike (d.m.th. pagesa të avokatëve), por gjithashtu edhe buxhetin e 
ekspertëve dhe gjyqtarëve porotë. Në vlerësimet e radhës (të dhënat e 2017 dhe 2018), KGJK 
dhe KPK ishin në gjendje të sigurojnë buxhet vetëm për ndihmë juridike (pa buxhetin e 
ekspertëve dhe gjyqtarëve porotë), gjë përbën përmirësim. Rrjedhimisht, shifrat në tabelën e 
mësipërme duhet të lexohen duke pasur parasysh se ndihma juridike aktuale sipas Shifrave në 
vitin 2014 ishte më e ulët sesa që është raportuar, dhe se rritja në vitet e vlerësimit në vijim është 
edhe më e lartë sesa ato që tregojnë shifrat.  

  

• Buxheti i ndihmës juridike u rrit në mes të viteve 2014 dhe 2018. Buxheti i miratuar është rritur me 
92.1% (d.m.th ai pothuajse është dyfishuar), gjë që përbën rritje të konsiderueshme. Prandaj është 
interesante dhe e dobishme të shikohen të dhënat e zbërthyera sipas institucionit. Në vitin 2018, KGJK ka 
kontribuar me 57% të këtij buxheti, KPK përafërsisht me 28%, dhe NJF 15%. Në vitin 2014, kontributet 
përkatëse ishin si më poshtë: 64% nga KGJK-ja, përafërsisht 15% nga KPK, dhe 21% nga NJF. Grafiku më poshtë 
tregon evolucionin e burimeve të caktuara për ndihmë juridike në tri institucionet përkatëse: KGJK, KPK dhe 
NJF. Burimet e KGJK-së u rritën ndjeshëm.  
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Z-NJF 195850 249758 262572
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• Në mes të viteve 2014 dhe 2018, buxheti i përgjithshëm i zbatuar për ndihmë juridike u rrit me 65%. 
Në vitin 2018 ka pasur shpenzim më të vogël të buxhetit të miratuar për ndihmë juridike; nga ana tjetër, 
shumat e zbatuara për ndihmë juridike më 2014 dhe 2017 ishin më të larta se buxheti i miratuar.  

 

 

 

• Më konkretisht, shuma e zbatuar për ndihmë juridike është rritur nga 1,076,321 € në vitin 2014 në 
1,775,811 € në vitin 2018. Një rritje e buxhetit të zbatuar të ndihmës juridike mund të vërehet edhe brenda 
secilës prej nënkategorive (penale dhe jo penale, të sjella në gjykata ose jo). Rritja më domethënëse ka të 
bëjë me ndihmën juridike për çështjet penale jashtë gjykatave, gjegjësisht nga prokuroritë (87.4%).  

2.5. Zhvillimet në gjendjen e teknologjisë së informacionit (TI) 

• Vlerësimi i ndikimit të teknologjisë së informacionit në efikasitetin dhe cilësinë e drejtësisë ka qenë 
një nga detyrat që i është besuar CEPEJ që nga krijimi i tij në vitin 2002.  

• CEPEJ përdor një pyetësor specifik prej dyzet pyetjesh për të vlerësuar gjendjen e zhvillimit të 
teknologjisë së informacionit në gjykatat evropiane. Disa nga pyetjet në këtë pyetësor janë përdorur në 
raportin e vlerësimit të vitit 2014 (faqet 29-30). Pyetjet kanë ndryshuar pak nga atëherë. Pyetësori vlerëson 
në mes çështjeve tjera edhe sistemet elektronike të menaxhimit të lëndëve.  

• Në vitin 2014, niveli i TI-së në gjykatat e Kosovës ishte shumë i kufizuar. Vlerësimi i vitit 2014 sqaroi 
se, në janar të vitit 2014 është lansuar një projekt i përbashkët i KGJK-së dhe KPK-së me qëllim të zbatimit të 
një Sistemi të Menaxhimit Informativ të Lëndëve me bazë në TI (SMIL) për gjykatat e Kosovës dhe shërbimet 
e prokurorisë, me mbështetjen financiare të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Norvegjisë. Ky projekt ishte 
akoma në vazhdim në vitin 2018: gjykatat filluan të përdorin sistemin e ri për lëndët penale dhe ishte 
parashikuar që në vitet e ardhshme të fillojë së zbatuari për llojet e tjera të lëndëve, si dhe nëpër prokurori.    

• Raporti i CEPEJ 2018 (të dhëna 2016) shpjegon se "prodhimi i statistikave të besueshme është […] 
plotësisht i varur nga cilësia e informacionit në sistemin e menaxhimit të lëndëve. Shumë raporte për gabime 

Total: 1,076,321€ 

Total: 1,749628€ 

Total: 1,775,811€ 

2014

2017

2018

2014 2017 2018

Penale - në gjykatë € 600,620 € 1,043,652 € 1,014,059

Penale - jashtë gjykate € 266,336 € 456,217 € 499,180

Të tjera nga penale - në
gjykatë

€ 64,085 € 72,884 € 77,783

Të tjera nga penale -
jashtë gjykate

€ 145,280 € 176,874 € 184,789

Buxheti i zbatuar për ndihmë juridike sipas kategorisë së lëndëve
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në statistikat gjyqësore u atribuohen drejtpërdrejt dështimeve teknike ose njerëzore (gabime në futjen e të 
dhënave) duke u bërë të dukshme në modulet e raportimit të këtyre mjeteve të menaxhimit të lëndëve. 
Vlerësimet e kolegëve të Grupit Punues të CEPEJ për Vlerësimin dhe programet e bashkëpunimit të CEPEJ e 
kanë konfirmuar këtë pohim.” Prandaj, raporti u rekomandon shteteve dhe subjekteve të përqendrojnë 
përpjekjet në "kontrollin dhe efikasitetin e sistemeve të tyre elektronike të menaxhimit të lëndëve, duke 
lidhur ngushtë projektuesit e sistemit të tyre të informacionit me përdoruesit e fundit, edhe para se të fillojnë 
me shërbimet më të sofistikuara." 

 

2.6. Gjetje të përgjithshme dhe fusha të sugjeruara për veprim 

Gjetje të përgjithshme 

• Më shumë burime janë aktivizuar në gjyqësor në vitin 2018, qoftë si vlerë absolute por edhe si pjesë 
e BPV-së. Buxheti i ndarë për tërë sistemin gjyqësor, si përqindje e BPV-së, u rrit nga 0.48% në vitin 2014 në 
0.62% në vitin 2018. Buxheti i ndarë për gjykatat, si përqindje e BPV-së, gjithashtu u rrit, nga 0,34% në 
0,41%. Në vitin 2014 Kosova tashmë po bënte një përpjekje të madhe buxhetore për gjykatat e saj; kjo 
përpjekje ishte edhe më e madhe në vitin 2018. Në çfarë mase ka rezultuar kjo në përmirësimin e efikasitetit? 
Shih Kapitullin 4 për efikasitetin e gjykatave. 

• Dallimet midis shifrave të aprovuara dhe atyre të shpenzuara ishin më pak të theksuara. Kjo mund 
të vërehet në të tre komponentët, gjegjësisht gjykatat, prokuroritë dhe ndihmën juridike.  

Fushat për veprim 

• Vlerësimet në të ardhmen duhet të shikojnë gjendjen e TI-së në Kosovë duke përdorur pyetësorin e 
azhurnuar të CEPEJ mbi gjendjen e zhvillimit të TI-së. Ata duhet të shqyrtojnë se cili ka qenë ndikimi i 
mundshëm i SMIL-së së ri në efikasitetin e gjykatave dhe ndjekjes penale dhe në prodhimin e statistikave. 

 
 

3. PROFESIONISTËT 

3.1. Gjyqtarë profesionistë 

• Vlerësimi i situatës në lidhje me gjyqtarët profesionistë të punësuar në sistemin gjyqësor në Kosovë 
u nënshtrohet disa specifikimeve metodologjike. Si kujtesë, përkufizimi i 'gjyqtarëve profesionistë' sipas 
metodologjisë CEPEJ thekson se "kur një gjyqtar është i punësuar me gjysmë orari, puna e tij/saj duhet të 
shndërrohet në ekuivalent me kohë të plotë (FTE) dhe do të llogaritet si e tillë në shifrat e përgjithshme (p.sh. 
0,5 FTE për një gjyqtar që punon gjysmë dite)".  
 

• Duhet të theksohet se numrat e raportuar në secilin nga tri vlerësimet nuk i referohet numrit 
ekuivalent të orarit të plotë (FTE), por numrit absolut të gjyqtarëve me pozita të përhershme, qoftë të 
punësuar me orar të plotë ose me gjysmë orari. Për më tepër, pasi që shifrat e raportuara nuk përmbajnë 
vetëm ata gjyqtarë që trajtojnë në mënyrë aktive lëndët, ato janë më të larta se ato efektive - kjo ndikon në 
analizën e performancës së gjykatave (por jo edhe analizën e mjeteve buxhetore).  



 
 

15 

 

 

• Në mes të viteve 2014 dhe 2018 numri i përgjithshëm për gjyqtarë profesionistë është rritur për 
31,2%. Në vitin 2014, gjykatat në Kosovë kanë pasur të punësuar 17.1 gjyqtarë për 100,000 banorë; numri u 
rrit në 22.2 gjyqtarë për 100,000 banorë në vitin 2017 dhe 23.2 gjyqtarë për 100,000 banorë në vitin 2018.  

• Në vitin 2014, 2017 dhe 2018, KGjK nuk ka mundur të raportojë numrat FTE, sepse të dhënat në lidhje 
me numrin e gjyqtareve që janë në pushim të lehonisë ose për ata që janë punësuar me kontrata me gjysmë 
orari, mblidhen nga niveli i gjykatave e jo nga KGJK-ja.  

• Sidoqoftë, KGJK raportoi se gjatë vitit 2017, 47 nga 347 gjyqtarë të punësuar në shkallë të parë kanë 
marrë pjesë në trajnimin e detyrueshëm të Akademisë së Drejtësisë të Kosovës, kështu që ata nuk kanë 
proceduar asnjë lëndë. Në vitin 2018, 52 nga 358 gjyqtarët në shkallë të parë kanë marrë pjesë në këtë trajnim 

Numri absolut

Totali Burra Gra Totali Burra Gra Totali Burra Gra Totali Burra Gra

Kosovo (2014) 317 227 90 271 196 75 32 22 10 14 9 5

Kosovo (2017) 399 272 127 347 234 113 40 30 10 12 8 4

Kosovo (2018) 416 286 130 358 244 114 42 31 11 16 11 5

Ndryshimi (%) 31.2% 26.0% 44.4% 32.1% 24.5% 52.0% 31.3% 40.9% 10.0% 14.3% 22.2% 0.0%

Totali Burra Gra Totali Burra Gra Totali Burra Gra Totali Burra Gra

Kosovo (2014) 17.1 12.3 6.9 14.6 10.6 4.0 1.7 1.2 0.5 0.8 0.5 0.3

Kosovo (2017) 22.2 15.1 7.1 19.3 13.0 6.3 2.2 1.7 0.6 0.7 0.4 0.2

Kosovo (2018) 23.2 15.9 7.2 19.9 13.6 6.3 2.3 1.7 0.61 0.9 0.61 0.3

Ndryshimi (%) 35.4% 30.0% 5.6% 36.3% 28.4% 56.8% 35.4% 45.4% 13.5% 17.9% 26.1% 3.2%

Shkalla 1 Shkalla 2Totali Shkalla 3

per 100,000 banore

Totali Shkalla 1 Shkalla 2 Shkalla 3
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16 

dhe nuk kanë proceduar asnjë lëndë. Prandaj, në nivelin e gjykatës së shkallës së parë, numri i gjyqtarëve që 
punojnë me lëndë ishte pothuajse i njëjtë në vitin 2017 dhe 2018 (300 gjyqtarë në vitin 2017 dhe 306 në vitin 
2018). Ky konstatim është i rëndësishëm kur shikohen shifrat dhe tendencat e përshkruara në Pjesën 4 mbi 
efikasitetin e gjykatave. Mbledhja dhe raportimi i numrave FTE është pra thelbësor, sepse shifrat jo FTE 
tregojnë në mënyrë jo të saktë se ngarkesa me lëndë është duke u trajtuar nga një numër gjyqtarësh më 
shumë se numri real në praktikë.  

• Rëndësia e mbledhjes së shifrave FTE është theksuar në disa nga rekomandimet e Vlerësimit të vitit 
2014. Planifikimi i burimeve të nevojshme (numri i gjyqtarëve profesionistë) kërkon mbledhjen e shifrave FTE 
si parakusht (shiko Rekomandimet 7, 8 dhe 11). Vlerësimet e vitit 2014 dhe 2017 e konsideruan këtë si veprim 
me prioritet.  

 

 

• Në mes të viteve 2014 dhe 2018 numri absolut i gjyqtarëve profesionistë është rritur në të tri shkallët. 
Përjashtim i pjesshëm është Gjykata Supreme, ku numri i gjyqtarëve ka pasur rënie në mes të viteve 2014 
dhe 2017, por u rrit përsëri në vitin 2018.  

• Kur shihet numri i gjyqtarëve në secilën shkallë si përqindje e numrit të përgjithshëm të gjyqtarëve, 
vetëm Gjykata Supreme paraqet rritje (nga 3% në 2014 në 4% në 2018). Përqindja e gjyqtarëve në Gjykatën 
e Apelit ka rënë në vitin 2018 (nga 10% në 9%), ndërsa në shkallë të parë përqindja mbeti e njëjtë si në vitin 
2014 (87%) përkundër rënies në vitin 2017 (nga 87% në 85 %). Këto vlera (përfshirë të dhënat për gjyqtarët 
e shkallës së parë në trajnim) duhet të analizohen së bashku me të dhënat për evolucionin e treguesve të 
efikasitetit në shkallët përkatëse.  

87%
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86%
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4%
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Shperndarja e gjyqtarëve sipas shkallëve
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• Vlerësimi i vitit 2014 tregoi se përqindja e gjyqtareve femra dhe kryetareve të gjykatave në Kosovë 
ishte më e ulëta në mesin e shteteve anëtare/subjekteve të Këshillit të Evropës të përfshira në atë ushtrim 
(28% gjyqtare femra). Në vitin 2018 përqindja e gjyqtareve femra (31%) ishte më e lartë se në vitin 2014 
(28%) por pak më e ulët në krahasim me vitin 2017 (32%). Në vitin 2018, nga 143 gjyqtarët e punësuar që 
nga viti 2014, 92 ishin meshkuj dhe 51 ishin femra.  

 

• Të dhënat tregojnë se nuk ka përparim në lidhje me përfaqësimin e gjyqtareve femra në mesin e 
kryetarëve të gjykatave. Në të tri vlerësimet, në pozitat e kryetarëve të Gjykatës së Apelit dhe Gjykatës 
Supreme ishin gjyqtarë meshkuj.  

 

72% 68% 69%

28% 32% 31%

2014 2017 2018

Përqindja e gjyqtarëve sipas gjinisë

Series2

Series1

2018
+ 92 B
+ 51 G

Totali Burra Gra

Kosova (2014) 10 8 2

Kosova (2017) 10 9 1

Kosova (2018) 10 9 1

Ndryshimi (%) 0.0% 12.5% -50.0%

Numri i kryetareve te gjykatave

Totali

Gra 
 

Burra 
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3.2. Stafi jo-gjyqtarë 

 

• Numri i përgjithshëm i stafit jo gjyqtar është rritur midis viteve 2014 dhe 2018. Në vitin 2018, gjykatat 
në Kosovë kishin të punësuar 246 persona më shumë sesa në vitin 2014.  

• Në mesin e stafit jo gjyqtar, midis viteve 2014 dhe 2018, numri i stafit që ndihmonte drejtpërdrejt 
gjyqtarët u rrit nga 391 në 427 (36 persona më shumë); numri i personelit administrativ nga 544 në 678 (134 
persona); dhe stafi teknik nga 431 në 477 (46 persona).  

• Në Vlerësimin e vitit 2014, një nga gjetjet ishte se kishte numër të madh të stafit administrativ dhe 
teknik për gjyqtar në Kosovë, por numër të ulët të stafit që ndihmojnë drejtpërdrejt gjyqtarët. Është 
interesante të vërehet se situata e tillë u theksua më tej në vitin 2018: në vitin e vlerësimit, rritja e përqindjes 
së personelit administrativ të rekrutuar rishtazi (24.6%) dhe stafit teknik (10.67%) ishte më i lartë se ai i stafit 
që ndihmon drejtpërdrejt gjyqtarët (9.2%).   

• Sa i përket stafit teknik, konkretisht, vlerësimi i vitit 2014 ka sugjeruar mundësinë e shërbimeve të 
jashtme. Sidoqoftë, duhet të merret në konsideratë që, në të gjitha gjykatat, përdoruesve të gjykatës, në 
hyrje të gjykatës, po u ofrohen informacione themelore (për të drejtat e tyre etj.) nga punonjësit e sigurisë. 
Prandaj, çdo reformë që synon të zvogëlojë kostot e stafit jo gjyqtar duhet të sigurojë që e drejta e 
përdoruesve për të pasur qasje në informacion të mos ndikohet.  
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• Kur krahasojmë shifrat e stafit për gjyqtar në të tri vlerësimet, rritja e numrit absolut të stafit jo 
gjyqtar nuk është proporcionale me rritjen e numrit të gjyqtarëve. Prandaj, të dhënat tregojnë një ulje të 
ndihmës në dispozicion të gjyqtarëve në gjykata. Numri i stafit për gjyqtar u ul nga 4.21 në vitin 2014, në 3.87 
në vitin 2017, dhe në 3.4 në vitin 2018.  

• Brenda kategorisë së stafit jo gjyqtar, asistentët juridikë që ofrojnë mbështetje gjyqësore për 
gjyqtarët kanë ndikim të drejtpërdrejtë në punën e gjykatave. Siç u tregua edhe më lart, nga numri i 
përgjithshëm i stafit të punësuar shtesë ndërmjet viteve 2014 dhe 2018 (246) vetëm 36 persona ishin 
asistentë gjyqësor; nga njëra anë, rritja e përqindjes së asistentëve juridikë ka qenë më e ulët se në kategoritë 
e tjera të stafit, dhe nga ana tjetër numri i asistentëve për gjyqtar ka pasur rënie të vogël gjatë periudhës së 
vlerësuar (0.98 në vitin 2014 dhe 0.9 në vitin 2018).  
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3.3. Prokurorët 

   

 

• Gjatë tri vlerësimeve numri i përgjithshëm i prokurorëve publikë u rrit nga 139 në vitin 2014 në 191 
në vitin 2018 (37%). Në vitin 2014, për 100,000 banorë kanë qenë të punësuar 7.5 prokurorë; numri u rrit në 
9.8 prokurorë për 100,000 banorë në vitin 2017 dhe 10.64 prokurorë për 100,000 banorë në vitin 2018.  

• Numri i prokurorëve në nivelin e shkallës së parë dhe të tretë është rritur, ndërsa numri i prokurorëve 
në shkallë të dytë (Gjykata e Apelit) është zvogëluar. Kjo bie në kontrast me trendin në gjykatat e shkallës së 

Nr. i prokurorëve
(total)

Nr. i prokurorëve në
shkallën e parë°

Nr. i prokurorëve në
shkallën e dytë

Nr. i prokurorëve në
shkallën e tretë

2014 139 128 7 4

2017 177 164 7 6

2018 191 178 5 8

Numri i prokurorëve

4.8

2.7

5.9

3.9

6.3

4.3

Burra Gra

Numri i prokurorëve (100,000 banorë)

2014 2017 2018
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dytë (niveli i apelit) ku numri i gjyqtarëve është rritur në krahasim me vitin 2014.  

• Duhet të theksohet se numrat e raportuar në secilin nga tri vlerësimet nuk i referohet numrit 
ekuivalent të orarit të plotë (FTE), por numrit absolut të prokurorëve publikë me pozita të përhershme, qoftë 
të punësuar me orar të plotë apo me gjysmë orari. KPK megjithatë ofroi disa informacione shtesë lidhur me 
numrin efektiv të prokurorëve në detyrë.  

• Siç u shpjegua më lart në lidhje me gjyqtarët e rinj, edhe prokurorët e rinj nuk e ushtruan profesionin 
në vitin 2018. Përveç këtyre, KPK raportoi se gjashtë prokurorë të tjerë nuk e kanë ushtruar profesionin e tyre 
në vitin 2018 (tre kanë shkuar në SH.B.A., tre u transferuan në pozita të tjera); dhe Kryetari i KPK-së ka të 
pezulluar pozitën e tij si prokuror publik dhe nuk merret me asnjë rast ndërsa mban postin e kryetarit. Për 
rrjedhojë, 163 prokurorë është shifër më e saktë e prokurorëve publikë që kanë trajtuar në mënyrë efektive 
lëndët në vitin 2018 (në përputhje me metodologjinë e CEPEJ). Shifra e raportuar prej 191 prokurorëve (jo 
FTE) mund të ketë ndikim deformues në analizën e performancës së prokurorëve (por jo analizat e mjeteve 
buxhetore).  

  

• Në vitin 2017 dhe 2018 përqindja e prokurorëve femra (40%) ishte më e lartë se në vitin 2014 (36%). 
Nga 52 prokurorë shtesë të punësuar ndërmjet viteve 2014 dhe 2018, 25 ishin gra dhe 27 burra.  

 

• Ndërsa përqindja e përfaqësimit të grave në kategorinë e prokurorëve është përmirësuar ndërmjet 
viteve 2014 dhe 2018, siç u tha më lart, si në vitin 2017 edhe në vitin 2018, 100% e pozitave si kryeprokurorë 
u mbuluan nga meshkujt. 
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Numri i krye-prokurorëve

Totali Burra Gra

Kosova (2014) 10 8 2

Kosova (2017) 10 10 0

Kosova (2018) 10 10 0

Ndryshimi (%) 0.0% 25.0% -100.0%
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3.4. Stafi jo-prokurorë  

 

 

• Stafi që mbështet prokurorët publikë dhe prokuroritë publike është rritur nga 423 në vitin 2014, në 
477 në vitin 2017, dhe në 567 në vitin 2018. Në vitin 2018, shërbimi i prokurorisë publike në Kosovë ka pasur 
të punësuar 144 persona më shumë sesa në vitin 2014, nga të cilët 75 ishin femra dhe 69 meshkuj.  

 

• Kur shikojmë nëse rritja e numrit të stafit të punësuar nga shërbimi i prokurorisë është në përpjesëtim 
me rritjen e numrit të prokurorëve, të dhënat tregojnë se ndihma e ofruar për prokurorët publikë është ulur 
në vitin 2017 (nga 3.1 në 2014 në 2.7 anëtarë të stafit për prokuror) dhe u rrit përsëri në vitin 2018 (3 punonjës 
për prokuror).  

• Këto të dhëna janë të rëndësishme për analizën e efikasitetit të shërbimit të prokurorisë publike në 
përgjithësi.  

 

244 274 319

179
203

248

0

100

200

300

400

500

600

2014 2017 2018

Stafi në shëbim të prokurorisë publike

Gra Burra

3.1

2.7

3.0

Stafi për prokuror

2014 2017 2018



 
 

23 

3.5. Pagat e gjyqtarëve dhe prokurorëve 

 

    

 

2014 2017 2018

Paga bruto vjetore në fillim karriere 10,992 10,992 20,071

Paga bruto vjetore në fund karriere 15,252 15,252 31,860

Paga bruto vjetore në fillim karriere (k.pagës mesatare) 1.9 1.7 3.0

Paga bruto vjetore në fund karriere (k.pagës mesatare) 2.6 2.4 4.8

2014 2017 2018

Paga bruto vjetore në fillim karriere 12,612 12,612 22,939

Paga bruto vjetore në fund karriere 15,576 25,184 32,260

Paga bruto vjetore në fillim karriere (k.pagës mesatare) 2.2 2.0 3.4

Paga bruto vjetore në fund karriere (k.pagës mesatare) 2.7 4.0 4.8

Pagat e gjyqtarëve 
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• Në vitin 2018 gjyqtarët u paguan 3 herë më shumë se paga mesatare bruto (PMB)  në fillim të 
karrierës së tyre dhe 4.8 herë sa PMB në nivelin më të lartë të karrierës. Në mënyrë të ngjashme, në vitin 
2018 prokurorët ishin paguar 3.4 herë sa PMB në fillim të karrierës dhe 4.8 herë sa PMB në nivelin më të 
lartë të karrierës.  

 

3.6. Avokatët 

 

• Në të tri vlerësimet, numri i avokatëve dhe numri për 100,000 banorë është rritur (me 36% numri 
absolut i avokatëve dhe me 40% numri për banorë).  

• Këto shifra duhet të analizohen së bashku me trendin e lëndëve të pranuara gjatë periudhës së 
vlerësuar.  

 

3.7. Gjetje të përgjithshme dhe fusha të sugjeruara për veprim 

Gjetje të përgjithshme 
 

• Siç u shpjegua më lart, më shumë burime i janë shtuar gjyqësorit në vitin 2018 (Kapitulli 2 për burimet 
buxhetore). Para së gjithash, ndërmjet viteve 2014 dhe 2018, numri i përgjithshëm i gjyqtarëve profesionistë 
u rrit me 31.2% dhe numri i përgjithshëm i prokurorëve publikë u rritur nga 139 në vitin 2014 në 191 në vitin 
2018 (37%). Megjithatë, shifrat e raportuara në të tre vlerësimet nuk i referohen numrit të ekuivalentit të 
orarit të plotë (FTE) (sipas metodologjisë CEPEJ) por i referohen numrit absolut të gjyqtarëve dhe 
prokurorëve me pozita të përhershme, pa marrë parasysh, për shembull, që disa gjyqtarë dhe prokurorë që 
kanë vijuar trajnimin e detyrueshëm në Akademinë e Drejtësisë nuk kanë proceduar asnjë lëndë. Si rezultat, 
shifrat e raportuara janë më të larta se ato efektive - kjo ndikon në analizën e performancës së gjykatave (por 
jo edhe analizën e mjeteve buxhetore). Mbledhja dhe raportimi i numrave FTE është pra thelbësor sepse 
shifrat jo FTE tregojnë në mënyrë jo të saktë se ngarkesa me lëndë është duke u trajtuar nga një numër 

Avokatë Avokatë për 100,000 banorë

2014 703 38

2017 837 47

2018 955 53

Ndryshimi 36% 40%
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gjyqtarësh dhe prokurorësh më shumë se numri real në praktikë.  

• Së dyti, numri i përgjithshëm i stafit jo gjyqtar dhe stafi që mbështesin prokurorët publikë është 
rritur në mes të viteve 2014 dhe 2018. Në Vlerësimin e vitit 2014, një nga gjetjet ishte se kishte numër të 
madh të stafit administrativ dhe teknik për gjyqtar në Kosovë, por numër të ulët të stafit që ndihmojnë 
drejtpërdrejt gjyqtarët. Situata e tillë u theksua edhe më tej në vitin 2018. 

•  Së treti, pagat e gjyqtarëve dhe të prokurorëve pothuajse janë dyfishuar që nga viti 2014. 

• Në vitin 2018 përqindja e gjyqtareve femra (31%) ishte më e lartë se në vitin 2014 (28%) por pak më 
e ulët në krahasim me vitin 2017 (32%). Për dallim, të dhënat tregojnë se nuk ka përparim në lidhje me 
përfaqësimin e gjyqtareve femra në mesin e kryetarëve të gjykatave. Në vitin 2017 dhe 2018 përqindja e 
prokurorëve femra (40%) ishte më e lartë se në vitin 2014 (36%). Sidoqoftë, në vitin 2017 dhe 2018, 100% të 
pozicioneve si kryeprokurorë ishin të mbuluar nga meshkujt. 

• Gjatë tri vlerësimeve, që të dy shifrat, numri i përgjithshëm i avokatëve dhe numri për 100,000 
banorë është rritur. 

Fushat për veprim 

• Për qëllime të vlerësimeve të ardhshme, është e nevojshme të mblidhen shifrat FTE (ekuivalent me 
orar të plotë) për numrin e gjyqtarëve, prokurorëve dhe stafit të gjykatës, bazuar në përkufizimin e CEPEJ . 
Duhet mbajtur në mend gjatë vlerësimit të radhës që gjyqtarët e sapoemëruar kanë trajtuar disa lëndë sepse 
Ligji për Gjykatat (neni 31.2) thotë që gjyqtarëve duhet t'u caktohen lëndë (nën mbikëqyrjen e mentorëve) 
edhe nëse ata janë duke vazhduar trajnimin fillestar në Akademinë e Drejtësisë. Gjatë një mbledhje të 
mbajtur më 5 prill 2019, KGJK vendosi që këta gjyqtarë do të marrin lëndët në proporcion me 1/3 e lëndëve 
që ka një gjyqtar i së njëjtës gjykatë, dhe se lëndët e tilla duhet të jenë të thjeshta. Kjo është thelbësore për 
marrjen e vendimeve të bazuara në të dhëna në lidhje me rekrutimin e stafit - dhe reflektimi i tyre në buxhet.  
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4. EFIKASITETI I VEPRIMTARISË SË GJYKATAVE DHE PROKURORIVE 

 

4.1. Lëndët civile dhe ekonomike në procedure kontestimore: ngarkesa me lëndë dhe treguesit e 
performancës 

 

 

  

  

 

P91, P97, P99: Lëndët civile / ekonomike (nr. absolut)

Të 

pazgjidhura 

ne fillim 

(1.1.XXXX)

Të 

pranuara

Të 

zgjidhura

Të 

pazgjidhura 

në fund 

(31.12.XXXX

)

CR (%) DT (dite)

Kosova (2014) 45,997 16,731 18,656 44,072 111.5% 862

Kosova (2017) 41,710 18,381 17,600 42,491 95.8% 881

Kosova (2018) 42,496 20,268 17,465 45,299 86.2% 947

Ndryshimi (%) -7.6% 21.1% -6.4% 2.8% -22.7% 9.8%

CIV

Shkalla 1

Kosova (2014)

Kosova (2017)

Kosova (2018)

Ndryshimi (%)

CIV
Të 

pazgjidhura 

ne fillim 

(1.1.XXXX)

Të 

pranuara

Të 

zgjidhura

Të 

pazgjidhura 

në fund 

(31.12.XXXX

)

CR (%) DT (dite)

5,986 5,215 4,219 6,982 80.9% 604

10,109 6,205 4,649 11,665 74.9% 916

11,665 6,027 5,698 11,994 94.5% 768

94.9% 15.6% 35.1% 71.8% 16.9% 27.2%

Shkalla 2

Kosova (2014)

Kosova (2017)

Kosova (2018)

Ndryshimi (%)

CIV
Të 

pazgjidhura 

ne fillim 

(1.1.XXXX)

Të 

pranuara

Të 

zgjidhura

Të 

pazgjidhura 

në fund 

(31.12.XXX

X)

CR (%) DT (dite)

91 489 495 85 101.2% 63

135 336 427 44 127.1% 38

44 527 485 86 92.0% 65

-51.6% 7.8% -2.0% 1.2% -9.1% 3.3%

Shkalla 3
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• Në mesin e viteve 2014 dhe 2018 tendencat e evolucionit të normës së zgjidhjes së lëndëve (CR) civile 
dhe ekonomike në secilën shkallë ndryshojnë.  

• Në shkallën e parë ka pasur përkeqësim progresiv të normës së zgjidhjes së lëndëve për këtë kategori 
lëndësh (nga 112% në vitin 2014 në 86% në vitin 2018). Kjo mund t'i atribuohet efektit të kombinuar të rritjes 
së numrit të lëndëve të pranuara gjatë periudhës së vlerësimit (me 21%), dhe rënies së numrit të lëndëve të 
zgjidhura (-6.4%).  

• Si rezultat, numri i lëndëve të pazgjidhura në fund të vitit 2018 u rrit në 45.299.  

• Siç u shpjegua më lart, edhe pse gjyqtarët e rinj u punësuan në sistem në vitin 2018, ata nuk kanë 
punuar në lëndë pasi duhej të ndiqnin trajnimin e detyrueshëm në Akademinë e Drejtësisë. 

Shkalla 1 Shkalla 2 Shkalla 3

2014 112% 81% 101%

2017 96% 75% 127%

2018 86% 95% 92%
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• Në nivelin e Gjykatës së Apelit, CR e e lëndëve civile dhe ekonomike u ul në mes të viteve 2014 dhe 
2017 (nga 81% në 75%) por u rrit përsëri përtej pragut të vitit 2014 në vitin 2018 (95%). Gjatë periudhës së 
vlerësuar ka pasur një përmirësim të përgjithshëm të CR-së me 6.9%. Sidoqoftë, përkundër një numri në rritje 
të lëndëve të zgjidhura çdo vit (35.1%), CR negative dhe numri në rritje i lëndëve të pranuara (15.6% ndërmjet 
viteve 2014 dhe 2018) e kanë përkeqësuar situatën në lidhje me numrin e lëndëve të pazgjidhura (një rritje 
me 71.8%, ose 5,012 lëndë më shumë). Kanë qenë 11,994 lëndë civile të pazgjidhura më 31 Dhjetor 2018, e 
cila është dukshëm më e lartë se në vitin 2014. 
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• Në shkallën e tretë, norma e zgjidhjes së lëndëve u përmirësua në mes të viteve 2014 dhe 2017 (nga 
101% në 127%, me një ulje prej 48% të numrit të lëndëve të pazgjidhura), por ka pasur rënie në vlera negative 
në vitin 2018 (92%). Gjatë periudhës pesë-vjeçare, numri i lëndëve të pazgjidhura ka mbetur në të njëjtin 
nivel (85 lëndë në vitin 2014, 86 lëndë në vitin 2018).  

• Të dhënat e zbërthyera (lëndë civile në procedure kontestimore dhe lëndë ekonomike) janë si më 
poshtë: 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Lëndë civile në procedurë kontestiomore

Lëndë ekonomike

Lëndë civile në procedurë kontestiomore Lëndë ekonomike

CR në 2018 85.51% 105.77%

CR në 2017 95.33% 107.49%

CR në 2014 113.57% 63.32%

CR në nivel të shkallës 1 (zbërthyer) 
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• Vlerësimi i zbërthyer i normës së zgjidhjes së lëndëve në këtë kategori të lëndëve (lëndë civile dhe 
ekonomike) tregon se: 

o gjykatat e shkallës së parë në vitin 2018 janë përballur me vështirësi vetëm në lëndët civile - 
dhe jo me lëndët ekonomike (CR 85.51% për lëndët civile; CR 105.77% për lëndët ekonomike) 

o gjykata e apelit në vitin 2018 u përball me vështirësi si me lëndët civile ashtu edhe me ato 
ekonomike (CR.03.03% për lëndët civile; 69.71% CR për lëndët ekonomike) 

 

 

• Koha e llogaritur për perfundimin e lëndëve te pazjidhura (DT), përkatësisht koha e nevojshme për 

të zgjidhur lëndët civile dhe ekonomike e pazgjidhura është rritur në shkallë të parë (gjykatat themelore dhe 
Dhoma e Posaçme): nga 862 ditë në vitin 2014 në 947 ditë në vitin 2018. Kjo është në përputhje me 
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përkeqësimin e vazhdueshëm të CR-së gjatë tri vlerësimeve.  

• DT është rritur gjithashtu në shkallën e dytë, nga 604 ditë në vitin 2014 në 768 ditë në vitin 2018. 
Sidoqoftë, situata në vitin 2018 është përmirësuar në krahasim me vitin 2017 për shkak të rritjes së CR-së, siç 
tregohet më lart.  

• Në shkallën e tretë, DT ka ndryshuar vetëm pak, nga 63 ditë në 65 ditë ndërmjet viteve 2014 dhe 
2018.  

 

4.2. Lëndët administrative: ngarkesa me lëndë dhe treguesit e performancës 

  

   

  

 

P91, P97, P99: Lendet administrative (Nr. absolut)

Të 

pazgjidhura 

në fillim 

(1.1.XXXX)

Të 

pranuara

Të 

zgjidhura

të 

pazgjidhura 

në fund 

(31.12.XXX

X)

CR (%) DT (dite)

Kosova (2014) 2,061 2,568 1,130 44,072 44.0% 14,236

Kosova (2017) 5,192 2,380 2,268 5,304 95.3% 854

Kosova (2018) 5,304 2,268 5,304 6,093 73.8% 419

Ndryshimi (%) 157.4% -11.7% 369.4% -86.2% 67.6% -97.1%

ADMIN

Shkalla 1°

Kosova (2014)

Kosova (2017)

Kosova (2018)

Ndryshimi (%)

ADMIN
Të 

pazgjidhura 

në fillim 

(1.1.XXXX)

Të 

pranuara

Të 

zgjidhura

të 

pazgjidhura 

në fund 

(31.12.XXX

X)

CR (%) DT (dite)

271 494 376 389 76.1% 378

334 556 472 418 84.9% 323

418 665 748 335 112.5% 163

54.2% 34.6% 98.9% -13.9% 47.8% -56.7%

Shkalla 2°

Kosova (2014)

Kosova (2017)

Kosova (2018)

Ndryshimi (%)

ADMIN
Të 

pazgjidhura 

në fillim 

(1.1.XXXX)

Të 

pranuara

Të 

zgjidhura

të 

pazgjidhura 

në fund 

(31.12.XXX

X)

CR (%) DT (dite)

5 80 71 14 88.8% 72

10 137 137 10 100.0% 27

10 85 90 5 105.9% 20

100.0% 6.3% 26.8% -64.3% 19.3% -71.8%

Shkalla 3°
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• Duhet të kujtojmë se, që nga janari 2013, Departamenti për Çështje Administrative në Gjykatën 
Themelore të Prishtinës ka juridiksion ekskluziv në të gjithë territorin e Kosovës për t'u marrë me lëndët kur 
njëra nga palët e mosmarrëveshjes është autoritet publik. Prandaj, Gjykata Themelore e Prishtinës trajton 
tërë vëllimin e lëndëve të pranuara në këtë sektor. 

• Në mes të viteve 2014 dhe 2018, CR e lëndëve administrative është përmirësuar në mënyrë të 
vazhdueshme në të gjitha shkallët. Në vitin 2018 CR ishte gjithashtu mbi 100% në të gjitha shkallët. Si pasojë, 
numri i lëndëve të vjetra në fund të vitit nuk kishte ndryshuar (10 lëndë).  

• Në shkallën e parë, norma e zgjidhjes së lëndëve të kësaj kategorie të lëndëve u rrit në mes të viteve 
2014 (44%) dhe 2017 (95%), por përsëri ra në vitin 2018 (73.8%). Kjo mund të shpjegohet me faktin se numri 
i lëndëve të pranuara administrative u zvogëlua në vitin 2017 por u rrit përsëri në vitin 2018 (rreth 3000 lëndë 
të pranuara). Përveç kësaj, në vitin 2018, numri i lëndëve administrative të zgjidhura ishte më i ulët se në 
vitin paraprak. Rrjedhimisht, në fund të vitit 2018, numri i lëndëve të pazgjidhura arriti në 6000 në vitin 
2018.  

• Duhet pasur parasysh se ligji i ri për kundërvajtje (Ligji Nr. 05/L-087 për kundërvajtje) u miratua në 
janar 2017, por nuk hyri në fuqi para fundit të majit 2017. Ky ligj i ri parashikonte që procedurat e 
kundërvajtjes të zhvilloheshin, që nga atëherë, nga Organi për Kundërvajtje (OK), i cili është organ i 
administratës shtetërore, dhe vendimet e OK mund të kundërshtohen në Departamentin e Çështjeve 
Administrative. Avokati i Popullit ka kundërshtuar çështjen e pajtueshmërisë së disa neneve të këtij ligji me 

Shkalla 1 Shkalla 2 Shkalla 3

2014 44% 76% 89%

2017 95% 85% 100%

2018 73.8% 112.5% 105.9%
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Kushtetutën. Sidoqoftë, Gjykata Kushtetuese deklaroi më 29 maj 2017 që këto nene ishin në përputhje me 
kushtetutën. Siç shpjegohet më poshtë, kjo me shumë gjasë shpjegon pse numri i veprave të pranuara të 
lehta penale u zvogëlua ndërmjet viteve 2017 dhe 2018. Do të ishte interesante të dihet se cili është ndikimi 
i këtij ligji të ri në numrin e lëndëve administrative të pranuara ndërmjet viteve 2017 dhe 2018. Kjo do të 
kërkonte mbledhjen e statistikave dhe të dhënave nga Departamenti për Çështje Administrative për të parë 
se sa prej lëndëve administrative që vijnë janë ankesa kundër vendimeve të OK-së.  

• Në shkallën e dytë, CR-ja e lëndëve administrative tregon një përmirësim të rëndësishëm, nga 85% 
në vitin 2017 në 112.5% në vitin 2018. Përkundër një numri në rritje të lëndëve të pranuara, Gjykata e Apelit 
pothuajse dyfishoi numrin e lëndëve të zgjidhura ndërmjet viteve 2014 dhe 2018 (nga 376 lëndë në 748 lëndë 
në vitet përkatëse). Gjykata e Apelit duket se ka kapërcyer vështirësitë që ka pasur në vlerësimet e 
mëparshme për të trajtuar numrin e lëndëve të pranuara, por ky trend duhet të vazhdojë të monitorohet. 

• Në shkallën e tretë, CR gjithashtu tregon një trend të përmirësimit, por numri i ulët i lëndëve të 
trajtuara lehtëson këtë rezultat.  

 

 

• Për shkak të normës së zgjidhjes së lëndëve të ulët në vitin 2018, koha e llogaritur për perfundimin e 
lëndëve administrative të pazjidhura (DT) mbeti shumë e gjatë në vitin 2018 në nivelin e shkallës së parë 
(1002 ditë). DT u përmirësua në nivelin e shkallës së dytë: nga 378 në 163 ditë. 

 

4.3. Lëndët penale: ngarkesa me lëndë dhe treguesit e performancës 

Ngarkesa me lëndë në prokurori 
 

•  Sa u përket shërbimeve të prokurorisë, CEPEJ mbledh të dhëna për: (1) numri i lëndëve të pranuara 
nga prokurorët, (2) lëndët e ndërprera nga prokurori; (3) lëndët e përfunduara me dënim ose masë të 
shqiptuar ose negociuar nga prokurori; dhe (4) lëndët e ngarkuara nga prokurori publik para gjykatave.  
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• KPK-ja ka marrë pjesë në tri vlerësime, por nuk ka mundur të sigurojë të gjitha të dhënat e kërkuara. 
Ai ka raportuar të dhëna për numrin e lëndëve të pranuara nga prokuroria por jo për kategoritë e tjera të 
lartpërmendura të lëndëve (KPK ka ofruar të dhëna për numrin e personave të përfshirë në lëndë e jo të 
dhënat për numrin e vetë lëndëve, siç kërkohet në metodologjinë CEPEJ).  

• Në vitin 2014, shërbimet e prokurorisë në Kosovë pranuan 37395 lëndë. Këto përfshinin rastet me të 
mitur, raste që përfshinin të rritur dhe raste kundër autorëve të panjohur. Në vitin 2017, shërbimet e 
prokurorisë pranuan 49841 lëndë, dhe në vitin 2018 shërbimet e prokurorisë kanë pranuar 52945 lëndë. 
Shifrat për vitin 2017 dhe 2018 janë më të larta sepse, në dy vlerësimet e fundit KPK-ja përfshiu edhe kategori 
të tjera të lëndëve (për shembull, një kategori e mbetur e lëndëve penale - "Lëndë të ndryshme penale (PPN)" 
- ku përfshiheshin rreth 10000 lëndë në vitin 2017 dhe 2018).  

• Në mes të viteve 2017 dhe 2018, numri i lëndëve të pranuara nga shërbimet e prokurorisë mbeti 
mjaft i qëndrueshëm: rreth 50000 lëndë.  Në vitin 2017, numri i lëndëve të pranuara nga shërbimet e 
prokurorisë ishte 53945 lëndë, që i bije 2.78 lëndë për 100 banorë. 

Ngarkesa e gjykatës me lëndë 

• Në përputhje me metodologjinë CEPEJ, të dhënat për lëndët penale përmbajnë dy nën-kategori: 
vepra 'të rënda' dhe vepra 'të lehta' (ose kundërvajtje). “Veprat e rënda" përfshijnë lëndët penale të trajtuara 
nga Departamenti për Krime të Rënda dhe divizionet penale të Departamenteve të Përgjithshme. 
Kundërvajtjet përfshijnë rastet e trajtuara nga divizioni i kundërvajtjeve në Departamentin e Përgjithshëm 
dhe Departamenti për të Mitur (sepse në këto raste nuk ka rrezik burgimi, duke përjashtuar rastet 
jashtëzakonisht të rralla).  

• Në vitin 2014, veprat e rënda përbënin 6.1% të të gjitha lëndëve penale që paraqiten në gjykatë 
(19,790 nga 324,194 lëndë); në vitin 2017, ato përbënin 16.4% të të gjitha lëndëve penale të pranuara (26.797 
nga 162.914 lëndë) dhe në vitin 2018, një pjesë e tillë u rrit në 40.2% të të gjitha lëndëve penale të pranuara 
(23.640 nga 58.746 lëndë). Pjesa u rrit sepse numri i përgjithshëm i lëndëve penale të pranuara u zvogëlua 
ndjeshëm (shih më poshtë rënien e numrit të veprave të lehta penale ndërmjet viteve 2014 dhe 2018).   

• Analiza e të dhënave për secilën nën-kategori paraqet një perspektivë më të qartë të punës së 

gjykatave në këtë fushë. 

  

  

P94, P98, P100: Lende penale te renda (numri absolut)

Të pazgjidhura në 

fillim (1.1.XXXX)
Të pranuara Të zgjidhura

të pazgjidhura në 

fund (31.12.XXXX)
CR (%) DT (dite)

Kosova (2014) 44,775 19,790 22,596 41,969 114% 678

Kosova (2017) 45,055 26,797 25,698 46,154 96% 656

Kosova (2018) 42,496 20,268 17,465 43,650 111% 608

Ndryshimi (%) -5.1% 2.4% -22.7% 4.0% -2.9% -10.3%

Shkalla 1°

Kosova (2014)

Kosova (2017)

Kosova (2018)

Ndryshimi (%)

Të pazgjidhura në 

fillim (1.1.XXXX)
Të pranuara Të zgjidhura

të pazgjidhura në 

fund (31.12.XXXX)
CR (%) DT (dite)

987 2,328 2,431 884 104% 133

798 1,964 2,304 458 117% 73

458 1,992 2,066 384 104% 68

-53.6% -14.4% -15.0% -56.6% -0.7% -48.9%

Shkalla 2°
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• Në mes të viteve 2017 dhe 2018, CR e lëndëve të rënda penale në shkallë të parë është rritur, nga 
vlerat negative në pozitive (96% në vitin 2017 në 110.8% në vitin 2018). Përkundrazi, gjatë së njëjtës periudhë, 
ndërmjet viteve 2017 dhe 2018, CR në Gjykatën e Apelit ka rënë nga 117% në vitin 2017 në 103.7%. Sidoqoftë, 
kjo gjykatë ka mbajtur një CR pozitive në të tri vlerësimet. Në shkallën e tretë, CR në vitin 2018 ishte pozitive 
(129%) e cila mundësoi uljen e lëndëve të pazgjidhura.  

• Në gjykatat themelore, në vitin 2018, rreth 94% e veprave të rënda penale (të pranuara) ishin lëndë 
penale para Departamentit të Përgjithshëm (22.300 vepra të rënda nga 23.640 u trajtuan nga Departamenti 
i Përgjithshëm). Në vitin 2017, përqindja ishte rreth 95% (nga 26.797 vepra të rënda, 25 392 u pranuan nga 
Departamenti i Përgjithshëm), dhe në vitin 2014 kjo përqindje ishte më e ulët: 88% (nga 19,790 vepra të 
rënda, 17.412 lëndë penale u pranuan nga Departamenti i Përgjithshëm). Është interesante të analizohet 
veçmas CR e veprave të rënda të trajtuara nga Departamenti i Përgjithshëm dhe ato që trajtohen nga 
Departamenti i Krimeve të Rënda. 

Kosova (2014)

Kosova (2017)

Kosova (2018)

Ndryshimi (%)

Të pazgjidhura në 

fillim (1.1.XXXX)
Të pranuara Të zgjidhura

të pazgjidhura në 

fund (31.12.XXXX)
CR (%) DT (dite)

18 425 417 26 98% 23

59 544 443 160 81% 132

160 516 668 8 129% 4

788.9% 21.4% 60.2% -69.2% 31.9% -80.8%

Shkalla 3°
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• Pavarësisht se morën pjesën më të madhe të lëndëve të rënda penale, në vitin 2018, Divizioni Penal 
i Departamentit të Përgjithshëm në gjykatat e shkallës së parë arriti të zgjidhë më shumë lëndë sesa ato që 
i pranojnë. CR u rrit nga 93.1% në vitin 2017 në 108.87% në vitin 2018, e që është trend shumë pozitiv. 
Gjyqtarët në fakt zgjodhën përafërsisht të njëjtin numër lëndësh në vitin 2018 sikur në vitin 2017, por numri 
i lëndëve të pranuara ishte më i ulët në vitin 2018. Si rezultat, CR ishte pozitive në vitin 2018. Ky është trend 
pozitiv por numri i lëndëve penale të pazgjidhura në këtë divizion në fund të vitit 2018 mbeti shumë i lartë: 
më shumë se 40000 lëndë.  

 

CR në 2014 CR në 2017 CR në 2018

Departamenti i
Përgjitshëm/Divizioni Penal

109.10% 93.10% 108.87%

Departamenti për Krime të
Rënda

151.35% 137.37% 135.07%

Lendë të rënda penale para Departamentit të 
Përgjithshëm dhe Departamentit për Krime të Rënda

Gjykata themelore

CR në 2014 CR në 2017 CR në 2018

Departamenti i
Përgjitshëm/Divizioni Penal

95.59% 116.68% 106.62%

Departamenti për Krime të
Rënda

128.30% 118.78% 97.96%

Lendë të rënda penale para Departamentit të 
Përgjithshëm dhe Departamentit për Krime të Rënda

Gjykata e Apelit
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• CR-ja e Departamentit të Krimeve të Rënda (në gjykatat e shkallës së parë) ka qenë pozitive në të tri 
vlerësimet, me gjithë rënien nga 151.35% në vitin 2014 në 135.07% në vitin 2018.  

• Në nivelin e shkallës së dytë, CR-ja e lëndëve të rënda penale të trajtuara nga Divizioni Penal i 
Departamentit të Përgjithshëm është përmirësuar, duke regjistruar vlera pozitive në vitin 2017 (116.68%) 
dhe në vitin 2018 (106.62%), ndërsa vlerat ishin negative në vitin 2014 (95.59% ). Në të kundërtën, një 
tendencë disi shqetësuese mund të vërehet në Departamentin e Krimeve të Rënda: CR-ja në Departamentin 
e Krimeve të Rënda në Gjykatën e Apelit ka rënë në mënyrë progresive: nga 128.30% në vitin 2014, në 
118.78% në vitin 2017, dhe në 97.96% në vitin 2018. Sidoqoftë, numri i lëndëve të pazgjidhura në këtë 
departament është shumë i ulët (92 lëndë në fund të vitit 2018). 
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• Koha e llogaritur si e nevojshme për zgjidhjen e lëndëve në vitin 2018 (d.m.th. koha e nevojshme për 
zgjidhjen e lëndëve të rënda penale) ishte relativisht e ulët në nivelin e Gjykatës së Apelit dhe para Gjykatës 
Supreme (më pak se 2.5 muaj në shkallën e dytë dhe 4 ditë në shkallën e tretë). Në të kundërtën, në shkallën 
e parë, koha e nevojshme për zgjidhjen e lëndëve mbeti e lartë në vitin 2018 (608 ditë) me gjithë një 
përmirësim të vogël gjatë vlerësimeve të fundit. 
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Te vjetra ne fillim 

(1.1.XXXX)
Ne hyrje Te zgjidhura

Te vjetra ne fund 

(31.12.XXXX)
CR (%) DT (dite)

Kosova* (2014) 212,649 304,404 326,264 190,789 107% 213

Kosova* (2017) 190,589 136,117 220,591 106,115 162% 176

Kosova* (2018) 105,625 35,106 93,453 47,278 266% 185

Ndryshimi (%) -50.3% -88.5% -71.4% -75.2% 148.4% -13.5%

Q94, Q98, Q100: Rastet penale te lehta (numri absolut)

Shkalla 1°

Kosova* (2014)

Kosova* (2017)

Kosova* (2018)

Ndryshimi (%)

Te vjetra ne fillim 

(1.1.XXXX)
Ne hyrje Te zgjidhura

Te vjetra ne fund 

(31.12.XXXX)
CR (%) DT (dite)

4 1,290 1,289 5 100% 1

6 1,008 1,003 11 100% 4

11 1,420 1,280 151 90% 43

175.0% 10.1% -0.7% 2920.0% -9.8% 2941.2%

Shkalla 2°
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• Numri i veprave të lehta penale në pranim u ul ndjeshëm ndërmjet viteve 2014 dhe 2018, siç tregon 
grafiku më poshtë. Siç u shpjegua më lart në lidhje me lëndët administrative, një ligj i ri për kundërvajtjet ka 
hyrë në fuqi në mes të vitit 2017. Sipas ligjit të ri, procedurat e kundërvajtjes do të zhvilloheshin, që nga 
atëherë, nga Organi për Kundërvajtje (OK), i cili është organ i administratës shtetërore, dhe vendimet e OK 
mund të kundërshtohen në Departamentin e Çështjeve Administrative. Pas ankesës për pajtueshmërinë e 
disa neneve të këtij ligji me kushtetutën, të ngritur nga Avokati i Popullit, më 29 maj 2017 Gjykata Kushtetuese 
konfirmoi pajtueshmërinë e plotë me kushtetutën. Kjo me shumë gjasë shpjegon pse numri i veprave të lehta 
penale të pranuara u zvogëlua (edhe më tej) ndërmjet viteve 2017 dhe 2018.  
 

• Numri i lëndëve të zgjidhura ndoqi të njëjtin trend. Si rezultat, numri i veprave të pazgjidhura të lehta 
penale në vitin 2018 ishte 4 herë më i ulët se në vitin 2014. 

 

 

• Pjesa e veprave të lehta penale në të tri shkallët brenda kategorisë së të gjitha lëndëve penale që 
vijnë në gjykatat e Kosovës ka rënë në mënyrë progresive, për shkak të rënies së ndjeshme të numrit të 
lëndëve të pranuara. Në vitin 2014, lëndët e kundërvajtjes (305.695) përbënin shumicën (93%) të të gjitha 
lëndëve penale që vijnë në gjykata. Në vitin 2017, kundërvajtjet (137,133) vazhduan të përfaqësojnë 
shumicën (82%) të të gjitha lëndëve penale të pranuara. Në vitin 2018 kundërvajtje (36,531) ende përbënin 
një shumicë (megjithëse në rënie) brenda kategorisë së lëndëve penale.  
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• Në shkallë të parë, CR-ja e kundërvajtjeve ishte pozitive në të tri vlerësimet dhe është rritur 
vazhdimisht (nga 107% në vitin 2014 në 266% në vitin 2018). Shifra shumë e lartë në vitin 2018 është rezultat 
i një rënieje të ndjeshme të numrit të lëndëve të pranuara, pra me 74% midis dy vlerësimeve të fundit, dhe 
me 88.5% midis viteve 2014 dhe 2018. Megjithatë është interesante që numri i lëndëve të zgjidhura 
gjithashtu u ul në krahasim me vlerësimet e mëparshme (57.6% krahasuar me vitin 2017): numri i lëndëve të 
zgjidhura gjatë vitit të vlerësimit ishte akoma më i lartë se numri i lëndëve të pranuara, gjë që rezultoi në një 
zvogëlim për më shumë se gjysma e numrit të lëndëve të pazgjidhura. 

• Pas një performance pozitive në të dy vlerësimet e para, Gjykata e Apelit në vitin 2018 pati vështirësi 
në zgjidhjen e të gjitha lëndëve të pranuara. Si rezultat, numri i lëndëve të pazgjidhura në fund të vitit u rrit 
nga 11 në vitin 2017 në 151 në vitin 2018.  

• Në shkallën e tretë, norma e zgjidhjes së lëndëve ka ndryshuar në mënyrë të konsiderueshme midis 
tri vlerësimeve - nga 100% në vitin 2014, në 65% në vitin 2017 e në 180% në vitin 2018 - por numri shumë i 
ulët i lëndëve (p.sh. 5 lëndë të pranuara dhe 9 të zgjidhura në vitin 2018) shpjegon një variacion kaq të fortë.  
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• Koha e nevojshme për zgjidhjen e lëndëve të kundërvajtjes në fund të vitit (DT) është relativisht e 
ulët në të gjitha shkallët (më shkurtër se një vit). Kohëzgjatja në shkallën e tretë nuk është indikative për 
shkak të numrit shumë të ulët të lëndëve brenda kësaj kategorie të trajtuar nga Gjykata Supreme: gjatë vitit 
2018 Gjykata Supreme vendosi në 5 lëndë të kundërvajtjeve dhe në fund të vitit numri i lëndëve të 
pazgjidhura ishte 0 .  

 

4.4. Kategoritë specifike të lëndëve 

• CEPEJ gjithashtu mbledh informacione specifike për kategoritë veçanërisht të rëndësishme të 
lëndëve civile (divorcet, pushimet nga puna dhe çështjet e falimentimit), lëndët administrative (lëndët që 
kanë të bëjnë me azilkërkuesit dhe të drejtën e hyrjes dhe qëndrimit për të huajt), dhe lëndët penale (vrasje 
me dashje dhe grabitje). Këto përcaktohen në mënyrë të saktë në shënimin shpjegues të CEPEJ që shoqëron 
pyetësorin e CEPEJ.  

• Në mesin e informacioneve të tjera, për këto kategori, CEPEJ mbledh të dhëna në lidhje me 
kohëzgjatjen mesatare të procedurës së këtyre lëndëve, në nivelin e shkallës së parë.  

• Sekretariati i KGjK-së nuk ka dhënë të dhëna për kohëzgjatjen mesatare aktuale të këtyre lëndëve, 
por ka dhënë kohën e llogaritur të nevojshme për zgjidhjen e lëndëve. Gjithashtu, nuk është e qartë nëse të 
dhënat e raportuara ishin në përputhje me përkufizimet e dhëna më lart. 
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4.5. Gjetje të përgjithshme dhe fusha të sugjeruara për veprim 
 
Gjetje të përgjithshme 
 

• Në shkallën e parë ka pasur përkeqësim progresiv të normës së zgjidhjes së lëndëve për kategorinë 
e lëndëve civile dhe ekonomike (nga 112% në vitin 2014 në 86% në vitin 2018). Kjo mund t'i atribuohet efektit 
të kombinuar të rritjes së numrit të lëndëve të pranuara gjatë periudhës së vlerësimit (me 21%), dhe rënies 
së numrit të lëndëve të zgjidhura (-6.4%). Si rezultat, numri i lëndëve të pazgjidhura në fund të vitit 2019 u 
rrit në 45.299. Në Gjykatën e Apelit, CR-ja negative (në vitin 2014, 2017 dhe 2018) dhe numri në rritje i 
lëndëve të pranuara (15.6% ndërmjet viteve 2014 dhe 2018) kanë përkeqësuar situatën në lidhje me numrin 
e lëndëve të pazgjidhura. Kanë qenë 11,994 lëndë civile të pazgjidhura më 31 Dhjetor 2018, e cila është 
dukshëm më e lartë se në vitin 2014. 

• Në shkallën e parë, norma e zgjidhjes së lëndëve në kategorinë e lëndëve administrative u rrit në 
mes të viteve 2014 (44%) dhe 2017 (95%), por përsëri ra në vitin 2018 (73.8%). Kjo mund të shpjegohet me 
faktin se numri i lëndëve të pranuara administrative u zvogëlua në vitin 2017 por u rrit përsëri në vitin 2018 
(rreth 3000 lëndë të pranuara). Përveç kësaj, në vitin 2018, numri i lëndëve administrative të zgjidhura ishte 
më i ulët se në vitin paraprak. Rrjedhimisht, gjatë periudhës së raportimit, në fund të vitit 2018, numri i 
lëndëve të pazgjidhura në vazhdimësi u rrit dhe arriti në 6000 në vitin 2018. Në shkallën e dytë, CR-ja e 
lëndëve administrative tregon një përmirësim të rëndësishëm, nga 85% në vitin 2017 në 112.5% në vitin 2018, 
gjë që paraqet trend pozitiv. Përkundër një numri në rritje të lëndëve të pranuara, Gjykata e Apelit pothuajse 
dyfishoi numrin e lëndëve të zgjidhura ndërmjet viteve 2014 dhe 2018 (nga 376 lëndë në 748 lëndë në vitet 
përkatëse). 

• Këshilli Prokurorial i Kosovës  ka marrë pjesë në tri vlerësime, por nuk ka mundur të sigurojë të gjitha 
të dhënat e kërkuara. Ai ka raportuar të dhëna për numrin e lëndëve të pranuara nga prokuroria por jo për 
kategoritë e tjera të lartpërmendura të lëndëve (KPK ka ofruar të dhëna për numrin e personave të përfshirë 
në lëndë e jo të dhënat për numrin e vetë lëndëve, siç kërkohet në metodologjinë CEPEJ). Në mes të viteve 
2017 dhe 2018, numri i lëndëve të pranuara nga shërbimet e prokurorisë mbeti mjaft i qëndrueshëm: rreth 
50000 lëndë. 

• Pavarësisht se morën pjesën më të madhe të lëndëve të rënda penale, në vitin 2018, Divizioni Penal 
i Departamentit të Përgjithshëm në gjykatat e shkallës së parë arriti të zgjidhë më shumë lëndë sesa ato që 
i pranojnë. CR u rrit nga 93.1% në vitin 2017 në 108.87% në vitin 2018, e që është trend shumë pozitiv. 
Gjyqtarët në fakt zgjodhën përafërsisht të njëjtin numër lëndësh në vitin 2018 sikur në vitin 2017, por numri 
i lëndëve të pranuara ishte më i ulët në vitin 2018. Si rezultat, CR ishte pozitive në vitin 2018. Ky është trend 
pozitiv por numri i lëndëve penale të pazgjidhura në këtë divizion në fund të vitit 2018 mbeti shumë i lartë: 
më shumë se 40000 lëndë. CR-ja e Departamentit të Krimeve të Rënda (në gjykatat e shkallës së parë) ka 
qenë pozitive në të tri vlerësimet, me gjithë rënien nga 151.35% në vitin 2014 në 135.07% në vitin 2018. Në 
shkallën e dytë, CR-ja e lëndëve të rënda penale të trajtuara nga Divizioni Penal i Departamentit të 
Përgjithshëm është përmirësuar. Në të kundërt, një tendencë disi shqetësuese mund të vërehet në 
Departamentin e Krimeve të Rënda: CR-ja është duke u zvogëluar në mënyrë progresive. Sidoqoftë, numri i 
lëndëve të pazgjidhura në këtë departament është shumë i ulët. 

• Në shkallë të parë, CR-ja e veprave të lehta penale ishte pozitive në të tri vlerësimet dhe është rritur 
vazhdimisht (nga 107% në vitin 2014 në 266% në vitin 2018). Shifra shumë e lartë në vitin 2018 është rezultat 
i një rënieje të ndjeshme të numrit të lëndëve të pranuara, pra me 74% midis dy vlerësimeve të fundit, dhe 
me 88.5% midis viteve 2014 dhe 2018. 

Fushat për veprim 

• Në vlerësimet e ardhshme, është me rëndësi të veçantë të kemi të dhëna për numrin e lëndëve të 
ndërprera nga prokurori; ato të përmbyllura me dënim ose masë të shqiptuar ose negociuar nga prokurori; 
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dhe ato që janë ngritur si aktakuza nga prokurori publik para gjykatave. Për më tepër, është e nevojshme 
të qenit konsistent kur jepen të dhëna për numrin e lëndëve të pranuara. Në këtë mënyrë, do të jetë e mundur 
të vlerësohet, për shembull, raporti midis numrit të lëndëve të pranuara dhe atyre të ndërprera nga 
prokurori, ose atyre që ngriten si aktakuza para gjykatave, etj. 

• Gjithashtu, në të ardhmen, është shumë e rëndësishme të ofrohen të dhëna mbi kohëzgjatjen 
mesatare të procedurës (dhe jo vetëm kohën e llogaritur si të nevojshme për zgjidhjen e lëndëve) për 
kategoritë specifike të lëndëve të parashikuara në metodologjinë e CEPEJ. 
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