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Auditim i performancës 



 

Auditori i Përgjithshëm i Republikës së Kosovës është institucioni më i lartë i 

kontrollit ekonomik e financiar, i cili me Kushtetutën dhe ligjet e vendit gëzon 

pavarësi funksionale, financiare dhe operative.  

Zyra Kombëtare e Auditimit kryen auditime të rregullsisë dhe të performancës 

dhe për punën e vet i jep llogari Kuvendit të Kosovës. 

Misioni ynë është që të kontribuojmë në menaxhim të shëndoshë financiar në 

administratë publike. Ne kryejmë auditime në përputhje me standardet e 

njohura ndërkombëtare të auditimit të sektorit publik dhe praktikat e mira 

evropiane.  

Raportet e Zyrës Kombëtare të Auditimit promovojnë drejtpërsëdrejti 

llogaridhënien pasi që ato ofrojnë bazë për ti kërkuar llogari menaxherëve të 

çdo organizate buxhetore. Në këtë mënyrë ne rrisim besimin në shpenzimin e 

fondeve publike dhe luajmë një rol aktiv në sigurimin e interesit të 

taksapaguesve dhe palëve të tjera të interesit në rritjen e përgjegjësisë publike. 

Auditimet e performancës të ndërmarra nga Zyra Kombëtare e Auditimit janë 

shqyrtime të pavarura, objektive dhe të besueshme që vlerësojnë nëse veprimet 

qeveritare, sistemet, operacionet, programet, aktivitetet ose organizatat 

veprojnë në përputhje me parimet e ekonomisë1, efikasitetit2 dhe efektivitetit3 

dhe nëse ka vend për përmirësim.  

Auditori i Përgjithshëm ka vendosur në lidhje me këtë raport “Efikasiteti i 

menaxhimit të lëndëve civile në Gjykatat Themelore” në konsultim me 

Ndihmës Auditoren e Përgjithshme Vlora Mehmeti, e cila e ka mbikëqyrur 

auditimin. 

Ekipi që e ka realizuar këtë raport: 

Mirlinda Ahmeti, Drejtor i  Auditimit 

Drilon Shala, Udhëheqës i ekipit 

Albana Kadriu, Anëtare e ekipit 

 

 

ZYRA KOMBËTARE E AUDITIMIT – Adresa: Musine Kokalari, Nr. 87, Prishtinë 10000, Kosovë 
Tel: +381(0) 38 60 60/1011 

http://zka-rks.org 

                                                      
1 Ekonomia –Parimi i ekonomisë nënkupton minimizimin e kostos së resurseve. Resurset e përdorura duhet të 

jenë në dispozicion me kohë, në sasi dhe cilësi të duhur dhe me çmimin më të mire 
2 Efikasiteti – Parimi i efikasitetit nënkupton të marrësh maksimumin nga resurset në dispozicion. ka të bëjë me 

lidhshmërinë ndërmjet resurseve të angazhuara dhe rezultateve të dhëna në kuptim të sasisë, cilësisë dhe 
kohës. 

3 Efektiviteti – Parimi i efektivitetit nënkupton arritjen e objektivave të paracaktuara dhe arritjen e rezultateve të 
pritura.  

http://zka-rks.org/
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Përmbledhje e përgjithshme 

Çfarë kemi audituar dhe përse e kemi kryer këtë auditim? 

Pushteti gjyqësor konsiderohet si pushteti i tretë shtetëror. Gjyqësori sipas kushtetutës, duhet të jetë 

unik, i pavarur, i drejtë, apolitik e i paanshëm dhe të sigurojë qasje të barabartë të qytetarëve në 

gjykata. Konventa Evropiane për të Drejtat e Njeriut përcakton në mënyrë shumë të qartë se çdo 

individ ka të drejtë që çështja e tij/saj të dëgjohet drejtësisht, publikisht dhe brenda një kohe të 

arsyeshme nga një gjykatë e pavarur dhe e paanshme e themeluar me ligj. 

Pavarësisht që ka kaluar kohë që prej rregullimit fillestar, sistemi gjyqësorë në Kosovë vazhdon të 

konsiderohet si një sistem ende në fazë të hershme zhvillimi dhe që ka ende shumë rrugë për të bërë 

për të arritur një funksionalizim të qëndrueshëm të gjyqësorit. Një ndër çështjet që përmendet më 

së shpeshti si problem me të cilin ballafaqohet sistemi gjyqësor në Kosovë është menaxhimi i 

ngadaltë dhe jo efikas i lëndëve gjyqësore. 

Objektivë e këtij auditimi është vlerësimi i procesit të menaxhimit të lëndëve gjyqësore nga ana e 

Gjykatave Themelore si dhe vlerësimi i punës së Këshillit Gjyqësor të Kosovës në monitorimin e 

progresit të këtyre Gjykatave dhe krijimin e mekanizmave për ti mbështetur ato në menaxhimin e 

duhur të lëndëve. 

Subjektet kryesore të këtij auditimi janë Gjykatat Themelore të Prishtinës, Pejës dhe Gjilanit si dhe 

Këshilli Gjyqësor i Kosovës. Fokus i këtij auditimi është menaxhimi lëndëve civile të Gjykatave 

Themelore.  

Çfarë kemi gjetur? 

Procesi i menaxhimit të lëndëve civile në Gjykatat Themelore nuk është efikas.  

Gjykatat vazhdojnë të ballafaqohen me numër të konsiderueshëm të lëndëve të vjetra që vazhdojnë 

të mbesin ende të pazgjidhura, si dhe numri i përgjithshëm i lëndëve civile përveç që nuk është 

reduktuar, është vazhdimisht në rritje. Si rezultat i numrit të madh të lëndëve civile nëpër Gjykata 

Themelore, qytetarët detyrohen të presin periudha të gjata për të iu shqyrtuar e finalizuar lënda. 

Njëkohësisht, fakti që trendi i lëndëve që mbeten të pazgjidhura nga viti në vit është vazhdimisht 

në rritje është shqetësues, dhe nëse nuk ndërmerren masa për ta përmirësuar këtë gjendje atëherë 

gjyqësori mund të shkojë drejt kolapsit.  

Po ashtu, procesi i menaxhimit të lëndëve civile është karakterizuar me parregullsi të shumta në të 

gjitha fazat e tij. Procedurat aktuale të vendosura në  Gjykatat Themelore për të shpërndarë lëndët 

civile tek gjyqtarët nuk janë uniforme, dhe në të tre Gjykatat e audituara , secila nga procedurat e 

aplikuara është karakterizuar me parregullsitë e veta. Këto parregullsi janë evidente qysh nga faza 

fillestare e shpërndarjes së lëndëve civile tek gjyqtarët, kompletimi dhe precizimi i kërkesë padive, 

menaxhimi jo adekuat i grumbullit të lëndëve nga sekretarët juridik, shtyrjet e vazhdueshme të 

seancave gjyqësore, vonesat në shqyrtimin e lëndëve në Gjykatën e Apelit si dhe norma e lartë e 

lëndëve që kthehen në ri-gjykim në Gjykatat Themelore. Po ashtu, mangësi kishte edhe në praktikat 

që vet gjyqtarët aplikojnë për të balancuar llojet e ndryshme të lëndëve civile të cilat i marrin në 

shqyrtim.  
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Më tutje, as Këshilli Gjyqësor i Kosovës nuk është treguar efikas për të monitoruar në mënyrë të 

duhur progresin e arritur nëpër Gjykata. Këshilli Gjyqësor i Kosovës ka krijuar mekanizma të 

përgjithësuar të cilat nuk i ofrojnë mbështetje të mjaftueshme Gjykatave Themelore në menaxhimin 

e lëndëve. Kjo nënkupton që mekanizmat e përgjithësuar të krijuar nga Këshilli vështirësojnë 

monitorimin e progresit të arritur në Gjykata për të reduktuar numrin e lëndëve gjyqësore, si dhe 

nuk janë mjete të duhura për Gjykatat për të adresuar parregullsitë që hasin gjatë menaxhimit me 

lëndë gjyqësore.    

Çka rekomandojmë? 

Rekomandojmë Gjykatat Themelore: 

Të monitorojnë performancën e menaxhimit të lëndëve civile për secilin gjyqtarë dhe për secilën 

lëndë që ata zgjidhin, si dhe të shikohen praktikat që janë aplikuar dhe burimet që kanë qenë në 

dispozicion për të zgjidhur lëndët. Të raportojnë në mënyrë të vazhdueshme lidhur me vlerësimet 

e arritura gjatë monitorimit.    

Të standardizojnë procedurën e shpërndarjes së lëndëve përmes shortit dhe të evitojnë shpërndarjen 

e lëndëve  përmes metodës së rotacionit. Metoda e shortit të dokumentohet në mënyrë të detajuar 

në formë elektronike. Personeli i Gjykatave (zyrtarët e pranimit, regjistrimit dhe sekretarët juridik) 

të trajnohet rreth direktivave që duhen ndjekur për të konstatuar kompletimin dhe precizimin e 

kërkesë padive. Të dhënat për lëndë civile të sistemohen në një bazë të unifikuar dhe elektronike të 

të dhënave. Të sigurohen se kushtet për mbajtjen e seancave janë plotësuar si dhe të analizojnë arsyet 

e shtyrjeve të seancave në mënyrë që të evitojnë këtë dukuri. Të sigurojnë se ka komunikim dhe 

koordinim mes gjyqtarëve që merren më lëndë civile lidhur me caktimin e orareve të seancave dhe 

palëve që marrin pjesë në to. 

Të shqyrtojnë lëndët civile në mënyrë të balancuar, duke nënkuptuar që prioritizimi i ekuilibruar i 

jepet të gjitha kategorive të lëndëve. 

Rekomandojmë Këshillin Gjyqësor të Kosovës: 

Të bëjë kontrollimin dhe verifikimin e të dhënave që raportohen nga Gjykatat Themelore. Të 

analizohen me kujdes rekomandimet e dhëna nga Njësia për Shqyrtimin e Performancës së 

Gjyqësorit dhe të funksionalizohen ato rekomandime që përmirësojnë menaxhimin e lëndëve civile 

në Gjykata Themelore. Të rishikohet Planin Strategjik 2014-2019 për të përpiluar qëllime strategjike 

që janë të matshme dhe që gjejnë zbatim konkret në punën e Gjykatave Themelore. Po ashtu, të 

funksionalizohet sa më shpejtë që është e mundur një sistem elektronik për menaxhimin e lëndëve 

civile në të gjitha Gjykatat Themelore dhe të sigurohet që stafi i Gjykatave është i përgatitur në 

mënyrë të duhur dhe me kohë për të përdorur këtë sistem.      

(Për konkluzione dhe rekomandime më të detajuara duhet referuar raportit në brendësi). 

Përgjigjja e palëve tё përfshira nё auditim  

Këshilli Gjyqësor i Kosovës, Gjykatat Themelore në Prishtinës dhe Pejë janë pajtuar me të gjeturat 

dhe rekomandimet e auditimit. Ndërsa përgjigjet nga Gjykata Themelore në Gjilan lidhur me 

çështjet për të cilat nuk kemi mundur të pajtohemi janë dhënë në detaje në Shtojcën I. Inkurajojmë 

institucionet e përfshira në këtë auditim që t’i bëjnë të gjitha përpjekjet për t’i adresuar 

rekomandimet e dhëna.  
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1 Hyrje 

Pushteti gjyqësor konsiderohet si pushteti i tretë shtetëror. Që prej miratimit të Kushtetutës së 

Kosovës, menjëherë pas shpalljes së pavarësisë, pra në Prill të vitit 2008, kemi rregullimin e pushtetit 

gjyqësor të Kosovës i cili ushtrohet nga gjykatat. Gjyqësori sipas kushtetutës, duhet të jetë unik, i 

pavarur, i drejtë, apolitik e i paanshëm dhe të sigurojë qasje të barabartë të qytetarëve në gjykata. 

Konventa Evropiane për të Drejtat e Njeriut përcakton në mënyrë shumë të qartë se çdo individ ka 

të drejtë që çështja e tij/saj të dëgjohet drejtësisht, publikisht dhe brenda një kohe të arsyeshme nga një 

gjykatë e pavarur dhe e paanshme e themeluar me ligj4. Praktika gjyqësore e Gjykatës Evropiane 

për të Drejtat e Njeriut gjithashtu parasheh se çdo individ ka të drejtën e qasjes në gjykatë, gjykimit 

korrekt dhe publik dhe zgjidhjes së rasteve brenda një kohë të arsyeshme. Afati kohor i arsyeshëm 

për zgjidhjen e një rasti është kusht i një rëndësie të veçantë pasi që e vë në theks rëndësinë e ndarjes 

me kohë të drejtësisë, sepse vonesat janë ato të cilat mund të rrezikojnë besueshmërinë dhe 

efikasitetin e drejtësisë.  

Pavarësisht që ka kaluar kohë që prej rregullimit fillestar, sistemi gjyqësorë në Kosovë vazhdon të 

konsiderohet si një sistem ende në fazë të hershme zhvillimi dhe që ka ende shumë rrugë për të bërë 

për të arritur një funksionalizim të qëndrueshëm të gjyqësorit. Megjithatë,  është vënë re përparim 

, sidomos sa i përket sigurimit të infrastrukturës ligjore siç është miratimi i katër ligjeve thelbësore, 

siç janë: Ligji për Këshillin Gjyqësor të Kosovës, Ligji për Këshillin Prokurorial të Kosovës, Ligji për 

Gjykatat  dhe Ligji për Prokurorin e Shtetit.  

1.1 Problemi i auditimit 

Sistemi gjyqësor në Kosovë në vazhdimësi është kritikuar se karakterizohet me një administratë të 

ngadaltë dhe jo efikase, dhe me llogaridhënie të pamjaftueshme nga zyrtarët gjyqësorë.5 

Një ndër çështjet që përmendet më së shpeshti si problem me të cilin ballafaqohet sistemi gjyqësor 

në Kosovë është menaxhimi i ngadaltë dhe jo efikas i lëndëve gjyqësore. Menaxhimi i duhur i 

lëndëve përmirëson mbajtjen e shënimeve, zvogëlon vonesat në trajtimin e lëndëve, zvogëlon barrën 

e lëndëve për gjykatat dhe siguron informata për të mbështetur alokimin strategjik të kohës dhe 

burimeve6. Një menaxhim i suksesshëm i lëndëve mund të rrisë para shikueshmërinë e ngjarjeve 

gjyqësore, të cilat mund të sigurojnë llogaridhënie, të rrisin besimin e publikut, të ulin mundësitë e 

korrupsionit dhe të rrisin transparencën e administratës gjyqësore7.  

 

                                                      
4 Neni 6 (1) Konventa Evropiane për të Drejtat e Njeriut, E drejta për një proces të rregullt  
5 Raporti i Progresit për Kosovën (2015), Kapitulli 2 – Kriteri politik, nënkapitulli 2.3 – Sundimi i Ligjit 
6 Banka Botërore – Të bërit biznes (2016), Zbatimi i kontratave - Matja e praktikave të mira në gjyqësi 
7 Banka Botërore – Të bërit biznes (2016), Zbatimi i kontratave - Matja e praktikave të mira në gjyqësi 
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Organizata të ndryshme jo-qeveritare që veprojnë në Kosovë 8 si dhe organizata tjera vendore 9 e  

ndërkombëtare 10 që monitorojnë sistemin gjyqësorë, trajtojnë në studimet e tyre numrin e madh të 

lëndëve gjyqësore që vazhdojnë të barten nga viti në vit si rezultat i vonesave të shumta në 

shqyrtimin e tyre nëpër gjykata. Sipas raportit të publikuar nga BIRN në vitin 2016, ka ende lëndë 

që mbeten pa u trajtuar nga gjykatat dhe një fakt shqetësues është se shumë prej këtyre lëndëve janë 

të parashkruara dhe si rezultat i kësaj bien nën statutin e kufizimit 11. Kjo i referohet lëndëve penale, 

dhe në momentin kur këto lëndë arrijnë statutin e kufizimit, ato konsiderohen si të pavlefshme, 

duke i lënë autorët e lëndëve penale të pandëshkuar. Përveç kësaj, në gjykatat tona ka lëndë që ende 

janë në pritje që nga viti 1999, dhe kryesisht këto lëndë janë ato që nuk parashkruhen, siç janë lëndët 

civile 12. Përveç problemit të vonesave në trajtimin e lëndëve nëpër gjykata, ka edhe probleme me 

kategorizimin e lëndëve, të cilat duhet të jenë prioritet për shqyrtim 13.  

Këshilli Gjyqësor i Kosovës (KGjK) është subjekti përgjegjës për monitorimin e punës së gjykatave 

dhe ka pasur dokumente të ndryshme të miratuara nga ky Këshill për të adresuar çështjet e lëndëve 

të vjetra të mbetura pa u trajtuar në gjykata dhe për të përmirësuar praktikat e përgjithshme 

gjyqësore. Megjithatë, fakti që një numër i madh lëndësh bartet nga viti në vit 14,  

dhe se  lëndë të caktuara kanë më shumë se dhjetë vite pa u zgjidhur 15, tregon se planet dhe 

strategjitë e miratuara nga Këshilli në përmirësimin e menaxhimit të lëndëve nuk kanë qenë sa 

duhet të suksesshme. 

Shqyrtimi i indikatorëve të problemit të identifikuar nga burime të ndryshme, na shpie në 

formulimin e problemit të auditimit, si në vijim: 

Menaxhimi i lëndëve gjyqësore në Kosovë nuk është duke u kryer në mënyrë efikase.   

  

                                                      
8 Rrjeti Ballkanik i Gazetarisë Hulumtuese dhe Intervistës Kosova (BiRN, Maj, 2016), Raporti i Monitorimit të Gjykatave 

2015 
9 Instituti Kosovar për Kërkime dhe Zhvillime të Politikave (KIPRED, 2014), Kosova drejt BE-së – Barometri i Sundimit të 

Ligjit 
10 Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë – Misioni në Kosovë (OSBE, 2011), Gjykimi i rasteve familjare në 

Kosovë - Çështjet lidhur me menaxhimin e lëndëve 
11 Rastet e parashkruara janë ato raste në të cilat gjykatësit kanë dështuar të ndërmarrin veprime me kohë, siç parashihet 

me Kodin e Procedurës Penale. 
12 Instituti Demokratik i Kosovës (2016), Në pritje të drejtësisë - Raport i qendrës së këshillave ligjore për viktimat, 

dëshmitarët dhe raportuesit e korrupsionit 
13 Radio Evropa e Lirë (Gusht, 2015), Mungesë e kategorizimit të lëndëve në sistemin e drejtësisë 
14 Këshilli Gjyqësor i Kosovës, Sekretariati (2016), Statistikat e Raportit Vjetor të Gjykatave 2016 
15 Instituti Demokratik i Kosovës (2016), Në pritje të drejtësisë - Raport i qendrës së këshillave ligjore për viktimat, 

dëshmitarët dhe raportuesit e korrupsionit 
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1.2 Objektivi dhe pyetjet e auditimit 

Objektivë e këtij auditimi është vlerësimi i procesit të menaxhimit të lëndëve gjyqësore nga ana e 

Gjykatave Themelore (GjTh) si dhe vlerësimi i punës së Këshillit Gjyqësor të Kosovës (KGjK) në 

monitorimin e progresit të këtyre Gjykatave dhe krijimin e mekanizmave për ti mbështetur ato në 

menaxhimin e duhur të lëndëve. 

Për t’iu përgjigjur objektivit të auditimit ne kemi parashtruar pyetjet e auditimit si në vijim: 

Pyetjet kryesore të këtij auditimi janë: 

1. A janë Gjykatat Themelore a) efikase në proceset e tyre të menaxhimit të lëndëve civile, 

dhe b) a kryhet prioritizimi i lëndëve civile që duhen trajtuar në mënyrë të balancuar? 

 

2. A monitoron Këshilli Gjyqësor i Kosovës progresin e Gjykatave Themelore në 

reduktimin e numrit të lëndëve civile të pazgjidhura dhe a ofron mekanizma për të 

adresuar problemin e menaxhimit të këtyre lëndëve? 

1.3 Kriteret e auditimit 

Kriteret e auditimit të përdorura në këtë auditim rrjedhin nga standardet ndërkombëtare, praktikat 

e mira dhe legjislacioni kombëtar. Po ashtu, disa nga kriteret e testuara janë në pajtueshmëri edhe 

me gjykatësit dhe zyrtarët relevant  në GjTh të audituara.  

 Çdo individ ka të drejtë që çështja e tij/saj të dëgjohet drejtësisht, publikisht dhe brenda një 

kohe të arsyeshme nga një gjykatë e pavarur dhe e paanshme e themeluar me ligj.16 

 Kolegjiumi i gjyqtarëve brenda secilës gjykatë duhet të shqyrtojë çështjet e punës dhe 

veprimtaritë e gjykatës, duke përfshirë, por pa u kufizuar në rezultatet e arritura në vitet e 

mëparshme, lëndët e bartura nga vitet e mëparshme, ngarkesa e punës së secilit gjyqtar, 

lëndët e papërfunduara nga secili gjyqtar, mundësitë e përmirësimit të metodave të punës, 

si dhe çështje të tjera të rëndësishme për punën e gjykatës17. 

 Zyra e Menaxhimit të Lëndëve (ZML) brenda secilës gjykatë duhet të mundësojë procedimin 

e lëndëve në mënyrë transparente dhe në kohë. ZML duhet të jetë përgjegjëse për lëvizjen e 

lëndëve brenda gjykatës, nga regjistrimi deri në përfundimin e lëndës18. 

 Gjykatat duhet të zbatojnë teknika efikase për t'u marrë me menaxhimin e lëndëve. Këto 

teknika përfshijnë disponueshmërinë e rregulloreve që përcaktojnë standardet kohore për 

ngjarjet kryesore të gjykatave të tilla si krijimi i orareve reale dhe pritjet që ngjarjet do të 

ndodhin sipas planifikimit, inicimit dhe mbajtjes së seancave para-gjyqësore, vendosjes së 

                                                      
16 KEDNj dhe GjEDNj (Neni 6 (1)) 
17 Rregullorja mbi organizimin e brendshëm të gjykatave 
18 Rregullorja mbi organizimin e brendshëm të gjykatave 
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orareve reale të seancave para-gjyqësore dhe atyre kryesore, ose vendosjes së afateve kohore 

për hartimin e vendimit gjyqësorë nga gjyqtarët19.  

 Gjykatat duhet të përdorin raporte të menaxhimit të lëndëve që përpilojnë dhe analizojnë të 

dhënat e performancës së lëndëve. Këto raporte mund të tregojnë nëse qëllimet e 

menaxhimit të lëndëve janë përmbushur në raste individuale ose në nivel gjykate - siç janë 

të dhënat për numrin e lëndëve në pritje përpara gjykatës, shkallën e kryerjes së lëndëve, 

kohën mesatare të qëndrimit të një lëndë pa u kryer ose moshën dhe ngarkesën e lëndëve në 

pritje20.  

 Gjykatat mund të shfrytëzojnë sistemet elektronike të menaxhimit të lëndëve që janë 

funksionale dhe të disponueshme për një numër të gjerë të përdoruesve të gjykatave21. 

 Gjyqtarët duhet të trajtojnë lëndët e gjykatave në mënyrë të balancuar, duke nënkuptuar që 

prioritizimi i ekuilibruar i jepet të gjitha kategorive të lëndëve, duke filluar nga ato që janë 

transferuar nga vitet e mëparshme, lëndët që tashmë u është dhënë prioritet nga rregulloret 

e ndryshme dhe lëndë që janë kthyer nga Gjykata e Apelit22. 

 KGjK duhet të dijë saktësisht sa lëndë janë nëpër të gjitha gjykatat në Kosovë, llojin e tyre 

dhe cilit gjyqtar i janë caktuar me qëllim që të raportojë lëndët me kohë, në mënyrë të 

besueshme dhe të saktë23. Sekretariati i KGjK-së harton shabllone për mbledhjen e të 

dhënave dhe menaxhon raportimin e informacioneve në lidhje me ngarkesën e lëndëve, 

performancën e gjyqtarëve, lëvizjen e gjyqtarëve, administratën e gjykatave, me qëllim të 

përcjelljes dhe monitorimit të llogaridhënies24. KGjK siguron që gjykatat të raportojnë në 

baza tremujore siç kërkohet me Ligjin për KGjK-në. 

 KGjK dhe Sekretariati i tyre duhet të krijojnë mekanizma menaxhimi për llogaridhënien 

gjyqësore. Këto mekanizma duhet të krijohen për të mbështetur gjykatat në eliminimin e 

lëndëve të pazgjidhura dhe në vendosjen e proceseve për të shmangur rritjen e mëtutjeshme 

të numrit të lëndëve25. 

  

                                                      
19 Banka Botërore – Të bërit biznes (2016), Zbatimi i kontratave - Matja e praktikave të mira në gjyqësi 
20 Banka Botërore – Të bërit biznes (2016), Zbatimi i kontratave - Matja e praktikave të mira në gjyqësi 
21 Banka Botërore – Të bërit biznes (2016), Zbatimi i kontratave - Matja e praktikave të mira në gjyqësi 
22 Gjykimi profesional i auditorëve në pajtim me gjykatësit dhe zyrtarët relevant  në Gjykatat Themelore 
23 Strategjia Kombëtare për Reduktimin e Lëndëve të Vjetra 
24 Plani Strategjik i Gjyqësorit të Kosovës 2014-2019 
25 Plani Strategjik i Gjyqësorit të Kosovës 2014-2019 
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1.4 Fushëveprimi i auditimit 

Fokusi kryesor i këtij auditimi është procesi i menaxhimit të lëndëve gjyqësore. Në kuadër të 

procesit, auditimi do të fokusohet nga afër në rrjedhën e lëndëve nga zyrtari i pranimeve deri tek 

caktimi i lëndëve tek gjyqtarët, si dhe vonesat e identifikuara në fazat e procesit prej momentit që 

lëndët shkojnë për shqyrtim tek gjyqtarët deri në finalizimin e tyre. Po ashtu, auditimi do të 

përqendrohet në metodat e përdorura nga gjyqtarët për të trajtuar lëndët. Së fundi, pjesë e 

fushëveprimit të auditimit është edhe puna e KGjK-së në monitorimin e progresit të GjTh në 

reduktimin e lëndëve të pazgjidhura dhe në sigurimin e mekanizmave përkatës për të adresuar 

problemet e hasura gjatë menaxhimit të lëndëve. 

Subjektet kryesore të këtij auditimi janë GjTh dhe KGjK. Ne kemi përzgjedhur  GjTh meqë janë 

gjykatat e shkallës së parë që merren me menaxhimin e lëndëve dhe këto gjykata aktualisht 

përballen me numrin më të madh të lëndëve në krahasim me gjykatat e shkallës së dytë dhe të tretë. 

Kjo është treguar edhe në tabelën më poshtë. 

Tabela 1: Numri i lëndëve që gjykatat kanë pasur në punë gjatë periudhës raportuese 

 2016 2015 

Gjykatat Themelore 831,847 791,760 

Gjykata e Apelit 21,912 20,466 

Gjykata Supreme (përfshirë Dhoma e posaçme) 25,280 25,561 

Burimi: Statistika e Gjykatave – Raportet Vjetore 2015 dhe 2016, Këshilli Gjyqësor i Kosovës 

Ky auditim është fokusuar  vetëm në lëndët civile të trajtuara në GjTh. Kjo për arsye se numri i 

lëndëve të tilla është shumë i lartë. Numri i lëndëve civile të trajtuara në GjTh në vitin 2015 ishte 

rreth 60,000 lëndë, dhe ky numër është pothuajse i njëjtë edhe në vitin 2016. Lëndët civile nuk 

parashkruhen dhe prandaj janë të ekspozuara ndaj rrezikut të mos trajtimit për periudha të gjata 

kohore. 

Kategoritë e lëndëve civile të përfshira në këtë auditim përfshijnë: lëndët civile që janë transferuar 

nga periudhat e mëparshme raportuese si të papërfunduara, lëndët civile që janë paraqitur si të reja 

gjatë periudhës raportuese dhe lëndët civile që janë kthyer nga Gjykata e Apelit tek GjTh për ri-

gjykim. Tabela më poshtë tregon pse këto tri kategori lëndësh janë të rëndësishme për t'u marrë 

parasysh në analizën tonë. 
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Tabela 2: Tri kategoritë e lëndëve të trajtuara në GjTh 

 2016 2015 

Numri i lëndëve të trashëguara si të pazgjidhura nga periudha 
paraprake raportuese 

408,803 403,022 

Numri i lëndëve të pranuara në punë gjatë periudhës raportuese 423,044 382,641 

Numri i lëndëve të kthyera në ri-gjykim nga Gjykata e Apelit 1,165 1,126 

Burimi: Statistika e Gjykatave – Raportet Vjetore 2015 dhe 2016, Këshilli Gjyqësor i Kosovës 

Në mënyrë që të gjeturat audituese të menaxhimit të lëndëve  gjyqësore të jenë sa më përfaqësuese, 

kemi zgjedhur tre GjTh si mostër të auditimit.  

 GjTh në Prishtinë është zgjedhur duke qenë se në të vërtetë është gjykata më e ngarkuar me 

lëndë dhe si rezultat ka vonesa të shumta të menaxhimit të lëndëve.  

 GjTh në Gjilan është zgjedhur duke pasur parasysh se në bazë të analizës sonë gjatë fazës së 

para-studimit kemi indikacione se kjo gjykatë karakterizohet me vonesa. 

 GjTh në Pejë është ndër gjykatat që ka më pak vonesa dhe është duke performuar  më mirë 

në drejtim të menaxhimit të lëndëve sesa gjykatat tjera. 

Në fushëveprim të këtij auditimi janë vitet 2015 dhe 2016. 
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1.5 Metodologjia e auditimit 

Metodologjia e përdorur në këtë auditim  është si në vijim: 

 Analizimi i kornizës ligjore dhe rregullative lidhur me procesin e menaxhimit të lëndëve në 

Gjykata; 

 Analizimi i raporteve dhe hulumtimeve vendore e ndërkombëtare që ndërlidhen  me fushën 

e gjyqësorit në përgjithësi dhe me fokus të veçantë me aspektet që kanë të bëjnë me procesin 

e menaxhimit të lëndëve në Gjykata;  

 Analizimi i procesverbaleve të ZML të gjithë grumbujve të lëndëve civile të caktuara tek 

gjyqtarët gjatë muajve që do përzgjidhen ad-hoc nga ne për vitet 2015 dhe 2016; 

 Analizimi i disa lëndëve civile që do zgjidhen si mostra auditimi, dosjeve të atyre lëndëve 

dhe procesverbaleve për ato lëndë; 

 Analizimi i procesverbaleve të sekretarëve juridik të gjyqtarëve, lëndët e të cilëve janë 

përzgjedhur si mostra të auditimit; 

 Analizimi dhe verifikimi i të dhënave të paraqitura në lëndët e caktuara si mostra auditimi 

tek regjistrat e referentëve të lëndëve civile; 

 Analizimi i disa lëndëve civile që do zgjidhen si mostra auditimi të cilat aktualisht janë në 

shqyrtim nga ana e gjyqtarëve; 

 Analizimi i regjistrit të lëndëve civile për 2015 dhe 2016 të pranuar nga referentët e lëndëve 

civile; 

 Analizimi i dosjeve të lëndëve të kthyera në ri-gjykim të përzgjedhura si mostër, mostrave 

të aktvendimeve të Gjykatës së Apelit lidhur me prishjen e aktgjykimeve të Gjykatave 

Themelore dhe kthimin në ri-gjykim tek këto Gjykata; 

 Zhvillimi i intervistave me personat përgjegjës në kuadër të Gjykatave Themelore të 

përzgjedhura si mostra auditimi, si: kryetarët e Gjykatave, gjyqtarët që merren me lëndë 

civile, udhëheqësit e ZML, referentët e lëndëve civile, ndihmësit ligjor, zyrtarët e statistikave, 

përfaqësuesit e IT-së, dhe të tjerë që konsiderohen relevant gjatë auditimit;  

 Zhvillimi i intervistave me personat përgjegjës në kuadër të Këshillit Gjyqësor të Kosovës, 

si: kryesuesin e Këshillit, udhëheqësin e njësisë së statistikave, zyrtarë të Njësisë për 

Shqyrtimin e Performancës Gjyqësore, zyrtarë kompetent të Këshillit lidhur me 

implementimin e Strategjisë për Reduktim të Lëndëve dhe Planit Strategjik të Gjyqësorit, 

përfaqësues të sekretariatit të Këshillit, si dhe të tjerë që konsiderohen relevant gjatë 

auditimit; 

 Analizimi i raporteve statistikore të Këshillit mbi të dhënat e ofruara nga Gjykatat 

Themelore, shabllonëve të Sekretariatit për mbledhjen dhe raportimin e të dhënave, 

procesverbalet e Këshillit lidhur me përmbushjen e përgjegjësive nga gjykatat për të 

raportuar të dhënat në baza tremujore, etj.  
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2 Përgjegjësitë e entiteteve kryesore, dokumentet relevante 

dhe procesi i menaxhimit të lëndëve 

Në këtë kapitull kemi paraqitur  përgjegjësitë e subjekteve kryesore të përfshira në sistem si dhe 

kornizën aktuale përmes së cilës subjektet kyçe menaxhojnë lëndët e grumbulluara gjyqësore si dhe  

një përshkrim të procesit të menaxhimit të lëndëve në gjykata.  

Sistemit të drejtësisë dhe mënyrës se si është i organizuar i kushtohet një kapitull i veçantë në 

Kushtetutën e Republikës së Kosovës (kapitulli VII).  

Pushteti gjyqësor siç u cek edhe më herët ushtrohet nga gjykatat dhe është ndër të tjerash i drejtë 

dhe i pavarur. 

2.1 Këshilli Gjyqësor i Kosovës 

KGjK siguron që gjykatat në Kosovë të jenë të pavarura, profesionale dhe të drejta. Një prej 

përgjegjësive të KGjK është rekrutimi dhe propozimi i kandidatëve për emërim dhe riemërim për 

pozita gjyqësore. Përveç që propozimet e kandidatëve duhet të bëhen përmes një procesi të hapur 

e transparent, të gjithë kandidatët duhet t’i plotësojnë kriteret e përcaktuara me ligj. 

KGjK është përgjegjës për sigurimin e vlerësimeve të rregullta periodike mbi ngarkesën e lëndëve 

të gjykatave ashtu që të sigurohet funksionimi efikas i gjykatave, inspektimin gjyqësor, 

administrimin gjyqësor, përpilimin e rregullave për gjykatat në pajtim me ligjin, punësimin dhe 

mbikëqyrjen e administratorëve të gjykatave, hartimin dhe mbikëqyrjen e buxhetit për gjyqësorin, 

përcaktimin e numrit të gjyqtarëve në secilin juridiksion dhe bën rekomandime për themelimin e 

gjykatave të reja. Kryesuesi i KGjK-së i drejtohet Kuvendit të Republikës së Kosovës së paku një 

herë në vit lidhur me sistemin gjyqësor. 

Në kuadër të KGjK ekziston Njësia për Shqyrtimin e Performancës së Gjyqësorit. Kjo njësi vlerëson 

punën e gjykatave dhe i propozon KGjK-së politika ose udhëzime për reformimin ose përmirësimin 

e punës së gjykatave. Njësia i ofron KGjK-së analiza, vlerësime, rekomandime, këshilla dhe 

informata, në lidhje me aktivitetet e zhvilluara dhe të shqyrtuara në gjykata.  
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2.2 Gjykatat  

Organizimi, funksionimi dhe juridiksioni i gjykatave në Republikën e Kosovës është i rregulluar me 

Ligjin për Gjykatat26. Gjykatat e themeluara me këtë ligj gjykojnë në përputhje me Kushtetutën dhe 

ligjin, dhe këto gjykata janë: Gjykata Themelore, Gjykata e Apelit dhe Gjykata Supreme.  

Gjykatat Themelore 

GjTh janë gjykata të shkallës së parë, dhe në Kosovë kemi 7 GjTh ku secila prej tyre përveç selisë 

kryesore ka edhe degët e veta të themeluara me ligj.  

GjTh janë përgjegjëse për të gjykuar në shkallë të parë të gjitha çështjet, përpos nëse është e paraparë 

ndryshe me ligj. Ekzistojnë disa departamente të themeluara brenda GjTh me qëllim të ndarjes së 

lëndëve sipas natyrës së tyre. Departamenti për çështje ekonomike dhe ai për çështje administrative 

veprojnë vetëm në GjTh të Prishtinës dhe kjo vlen për të gjithë territorin e Kosovës. Departamenti 

për krime të rënda vepron në selinë kryesore të secilës GjTh, ndërkaq departamenti i përgjithshëm 

vepron në selinë e secilës GjTh, si dhe në secilën degë të GjTh. Në kuadër të GjTh vepron edhe 

departamenti për të mitur.  

Gjykata e Apelit 

Gjykata e Apelit themelohet si gjykatë e shkallës së dytë, me juridiksion territorial në gjithë 

Republikën e Kosovës.  

Ndër kompetencat kryesore të Gjykatës së Apelit janë shqyrtimi i: 

 të gjitha ankesat e ushtruara kundër vendimeve të GjTh; 

 të vendosë në shkallë të tretë, sipas ankesës që është lejuar me ligj dhe për konfliktin e 

juridiksionit ndërmjet gjykatave themelore; 

 të vendos për konfliktin e juridiksionit ndërmjet GjTh; 

 çështjeve tjera të parapara me ligj. 

Lidhur me ankesat e ngritura ndaj vendimeve të GjTh, Gjykata e Apelit mund të vendosë t'i kthejë 

lëndët në GjTh për një shqyrtim tjetër, duke marrë parasysh arsyet e mëposhtme: për shkak të 

konstatimit të gabuar ose jo të plotë të gjendjes faktike, për shkak të shkeljes së dispozitës 

procedurale, dhe për shkak të paraqitjes së provave apo fakteve të reja. 

  

                                                      
26 Ligji Nr. 03/L – 199 – Ligj për Gjykatat 
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Gjykata Supreme 

Gjykata Supreme është instanca më e lartë gjyqësore në Kosovë dhe ka juridiksion në gjithë 

territorin e Republikës së Kosovës. 

Gjykata Supreme është kompetente të vendosë lidhur me: 

 kërkesën për mjetet e jashtëzakonshme juridike kundër vendimeve të formës së prerë të 

gjykatave të Republikës së Kosovës, siç është paraparë me ligj; 

 revizionin kundër vendimeve të shkallës së dytë të gjykatave në çështjet kontestimore, siç 

është paraparë me ligj; 

 përcakton qëndrimet parimore dhe mendimet juridike për çështjet që kanë rëndësi për 

zbatimin unik të ligjeve nga gjykatat në territorin e Kosovës; 

 lëndët e Agjencisë Kosovare të Pronave, siç parashihet me ligj; 

 në Dhomën e Posaçme, lëndët e Agjencisë Kosovare të Privatizimit ose të Agjencisë 

Kosovare të Mirëbesimit, siç parashihet me ligj; 

 çështje të tjera të parapara me ligj. 

Sa i përket kornizës rregullative dhe ligjore, ekzistojnë siç e cekëm më lartë disa ligje thelbësore që 

e rregullojnë punën e KGjK dhe Gjykatave, mirëpo sa i përket fushëveprimit të auditimit tonë, janë 

dy dokumente strategjike të cilat kanë për qëllim menaxhimin më efikas me lëndë nëpër gjykata.  

2.3 Dokumentet relevante 

Plani Strategjik i Gjyqësorit të Kosovës 

Plani Strategjik është plan i aprovuar në prill të vitit 2014. Ky plan ka për qëllim që të shërbejë si një 

mjet për menaxhim të përditshëm të aktiviteteve të gjykatave si dhe pritet të kontribuojë në 

udhëzimin e gjyqësorit të Kosovës drejt arritjes së aspiratave që ka, dhe kjo pritet të realizohet 

brenda një periudhe pesë vjeçare,. Më saktësisht plani mbulon vitet 2014 deri 2019. 

Ky plan përbëhet nga pesë shtylla strategjike të cilat përfaqësojnë aspiratat e komunitetit gjyqësor 

të Kosovës. Shtylla që është relevante për kryerjen e këtij auditimi është shtylla e dytë e cila ka për 

qëllim avancimin e administrimit të drejtësisë. Në kuadër të kësaj shtylle strategjike vlen të 

përmendet se procedurat e drejta dhe me kohë dhe informatat e sakta dhe të plota janë esenciale për 

zgjidhjen e drejtë të kontesteve. Shtylla e dytë shtjellon qëllimin 2.4 i cili mbulon mekanizmat e 

menaxhimit të llogaridhënies gjyqësore. Objektivi strategjik në kuadër të këtij qëllimi, respektivisht 

2.4.1 ka për qëllim që lëndët e grumbulluara në sistemin gjyqësor duhet të eliminohen dhe duhet të 

miratohen procedura për t’iu shmangur grumbullimit të lëndëve në të ardhmen. 
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Strategjia Kombëtare për Reduktimin e Lëndëve të Vjetra 

Strategjia është miratuar nga Këshilli në gusht te vitit 2013. Strategjia ofron një kuadër të 

përgjithshëm. Përmes kësaj strategjie, të gjitha GjTh u lejohet të zhvillojnë planet e tyre individuale 

të veprimit për të trajtuar menaxhimin e lëndëve. Normalisht kjo bëhet duke pasur parasysh 

specifikat e çdo gjykate.  

Strategjia përcakton rolet e entiteteve përgjegjëse si në vijim: (a) KGjK do të sigurojë përpilimin e 

politikave të përgjithshme, do të sigurojë lidershipin dhe përkrahjen e brendshme dhe të jashtme 

për zbatimin e Strategjisë dhe të nismave dhe aktiviteteve të cilat ndërlidhen me të; (b) Sekretariati 

i KGjK do të sigurojë përkrahjen operacionale, buxhetore, teknike, administrative dhe logjistike për 

zbatimin e Strategjisë dhe të nismave dhe aktiviteteve të cilat ndërlidhen me të; (c) Gjykatat do të 

sigurojnë mbikëqyrjen e përditshme gjyqësore dhe menaxheriale për zbatimin e Strategjisë dhe të 

nismave dhe aktiviteteve të cilat ndërlidhen me të. 

Ligji për Këshillin Gjyqësor të Kosovës 

Ligji Nr. 03/L-223, si dhe Ligji Nr. 05/L -033 dhe Ligji  Nr. 05/L -094 për ndryshimin dhe plotësimin 

e Ligjit Nr. 03/L-223 për KGjK rregullon organizimin dhe funksionet e KGjK-së duke përfshirë 

procedurat për rekrutim, emërime, riemërime, transferime, disiplinë, vlerësim, ngritje në detyrë dhe 

trajnim të gjyqtarëve dhe gjyqtarëve porotë; për menaxhimin dhe administrimin e gjykatave, për 

zhvillimin dhe mbikëqyrjen e buxhetit të gjyqësorit; dhe themelimin e gjykatave dhe degëve të reja. 

Ligji për Gjykatat 

Ligji Nr. 03 / L-199 dhe Ligji Nr. 05 / L-032 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 03 / L-199 

për gjykatat, rregullon organizimin, funksionimin dhe juridiksionin e gjykatave në Republikën e 

Kosovës. 

Rregullore mbi organizimin e brendshëm të Gjykatave 

Rregullorja mbi organizimin e brendshëm të gjykatave është dokument që rregullon administrimin 

dhe menaxhimin e gjykatave në Kosovë. Në veçanti, në kuadër të kësaj rregulloreje ekziston një nen 

që diskuton në mënyrë të veçantë procesin e menaxhimit të gjykatave dhe akterët përgjegjës në 

proces. 

Ligji për procedurë kontestimore 

Ligji Nr. 03 / L-006 për procedurën kontestimore dhe Ligji Nr. 04 / L-118 për ndryshimin dhe 

plotësimin e Ligjit Nr. 03 / l-006 për procedurën kontestimore, përcakton rregullat e procedurës 

përmes të cilave gjykatat shqyrtojnë dhe zgjidhin mosmarrëveshjet civile të drejtësisë të personave 

fizikë dhe juridikë, përveç nëse parashihet ndryshe me një ligj të caktuar. 

  



ZYRA KOMBËTARE E AUDITIMIT – NACIONALNA KANCELARIJA REVIZIJE – NATIONAL AUDIT OFFICE 

 

 12 

2.4 Procesi i menaxhimit të lëndëve në Gjykatat Themelore 

 

 

PRANIMI I LËNDËVE  
Zyrtari i Pranimit -  Pranon lëndët dhe i regjistron 
në regjistrin e pranimit, dhe i dorëzon tek zyrtari 

përkatës. 

                   REGJISTRIMI I LËNDËVE 
Referenti i Zyrës për Menaxhimin e Lëndëve (ZML) - 

Regjistron lëndët në regjistrin përkatës sipas kohës së arritjes. 
Pas regjistrimit referenti formon dosjen e lëndës së re. 

                                                      CAKTIMI I LËNDËVE 
Caktimi i lëndëve tek gjyqtarët bëhet me short. Të gjitha lëndët e pranuara brenda muajit 

kalendarik, ndahen në grumbuj sipas numrit te gjyqtarëve dhe llojit te lëndës. Mbi çdo 
grumbull të lëndëve vihet një procesverbal në të cilin përshkruhet numri dhe lloji i 

lëndëve të cilat do të tërhiqen nga gjyqtari të cilit i bie shorti. Tërheqja e shortit bëhet nga 
gjyqtari të hënën e dytë të muajit. 

Lënda e cila për nga afati kërkon 
vendosje të shpejtë shpërndahet tek 
gjyqtari i çështjes pasi të ketë marrë 
autorizimin paraprak nga kryetari. 

Këto lëndë respektojnë sistemi rrotativ 
në bazë të sistemit të ndarjes së lëndëve 

tek gjyqtarët. 

Gjyqtari me rastin e pranimit të lëndës vlerëson kompetencën e gjykatës, gabimet eventuale të 
parashtresave, të dhënat bazike të palëve si dhe ndërmerr veprime të tjera të parapara me ligj. 

Ditën kur gjyqtari i caktuar e kthen lëndën në ZML, nëse veprimi i kërkuar është caktimi i seancës 
gjyqësore (përgatitore apo të shqyrtimit kryesor), referenti zbaton urdhrin e gjyqtarit për caktimin e 

seancës lidhur me datën, kohën dhe vendin e seancës. Lënda i rikthehet gjyqtarit një ditë para 
seancës ose më herët varësisht nga ndërlikueshmëria e lëndës. 

Pas përfundimit të seancës ku kryhet shqyrtimi kryesor gjyqtari bënë hartimin e vendimit gjyqësor 
(aktgjykimin) dhe e kthen lëndën në ZML. Në atë moment lënda konsiderohet e përfunduar. 
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3 Të gjeturat 

Në këtë pjesë të raportit janë të prezantuara të gjeturat e auditimit që ndërlidhen me efikasitetin e 

procesit të menaxhimit të lëndëve civile në GjTh. Ky kapitull fillimisht trajton menaxhimin e procesit 

të shpërndarjes së lëndëve prej pranimit deri tek caktimi i lëndëve tek gjyqtarët. Në vazhdimësi ky 

kapitull paraqet të gjeturat që ndërlidhen me vonesat në shqyrtimin dhe finalizimin e lëndëve, si 

dhe praktikat e aplikuara nga gjyqtarët për të balancuar llojet e ndryshme të lëndëve civile që marrin 

në shqyrtim. Kjo pjesë e raportit finalizohet me të gjeturat që ndërlidhen me punën e KGjK në 

monitorimin e progresit të arritur në GjTh lidhur me menaxhimin e lëndëve gjyqësore, si dhe 

krijimin e mekanizmave nga KGjK për të mbështetur GjTh në eliminimin e lëndëve të pazgjidhura 

dhe në vendosjen e proceseve të cilat do të mundësojnë shmangien e rritjes së mëtutjeshme të numrit 

të lëndëve. 

3.1 Menaxhimi i procesit të shpërndarjes së lëndëve prej pranimit 

deri te caktimi i tyre tek gjyqtarët në Gjykata Themelore 

Gjykatat  aplikojnë  procedura të ndryshme të shpërndarjes së lëndëve tek gjyqtarët. Një ndër 

procedurat më të shpeshta të  shpërndarjes së lëndëve civile, është shpërndarja përmes shortit (ashtu 

siç është edhe e paraparë përmes Rregullores për organizimin e brendshëm të Gjykatave). 

Shpërndarja e lëndëve me short është evidentuar në GjTh Prishtinë dhe GjTh Gjilan. Pavarësisht 

faktit që dy Gjykatat kanë aplikuar shpërndarjen përmes shortit, ne kemi gjetur dallime në 

procedurat e aplikuara.  

Në të dyja Gjykatat,  zyrtarët për pranim  i pranojnë lëndët, dhe referentët e lëndëve civile i 

regjistrojnë dhe sistemojnë lëndët nëpër grumbuj me qëllim që pastaj të futen në short. Ne kemi 

gjetur se zyrtarët e gjykatës që bëjnë pranimin dhe regjistrimin e lëndëve civile nuk kanë përgatitjen 

e duhur për të kontrolluar kërkesë paditë dhe dokumentet mbështetëse të paraqitura nga palët në 

gjykatë dhe për t'i informuar ata në rastin kur ato nuk janë të kompletuara dhe kur nevojitet ndonjë 

dokument shtesë27. I vetmi verifikim që bëhet nga ana e zyrtarëve të pranimit është pagesa e taksës 

gjyqësore. E gjithë kjo shkakton parregullsi dhe vonesa në momentin që kërkesë padia pranohet nga 

gjyqtari përkatës dhe në rast të mos-kompletimit ai ose ajo kërkon nga pala që të bëhet precizimi i 

kërkesë padisë.      

Në GjTh Prishtinë, të gjitha lëndët e pranuara brenda muajit kalendarik nga personeli i 

administratës së gjykatës, ndahen në grumbuj sipas numrit të gjyqtarëve. Referentët civil në GjTh 

Prishtinë i sistemojnë lëndët nëpër grumbuj sipas kohës së arritjes së tyre (pra sipas numrit të tyre 

rendor në regjistrin e pranimit të lëndëve. Referenti civil tek GjTh Gjilan po ashtu i ndan lëndët 

nëpër grumbuj sipas numrit të gjyqtarëve, mirëpo sistemimin e lëndëve nëpër grumbuj e bënë jo 

sipas numrit rendor të lëndëve mirëpo sipas llojit të lëndëve (kjo bëhet më shumë për të balancuar 

llojet e lëndëve që pritet të kryhen nga secili gjyqtarë).  

                                                      
27 Intervistat e zhvilluara gjatë auditimit me gjyqtarë të lëndëve civile në GjTh Prishtinë, GjTh Pejë dhe GjTh Gjilan.  
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Në javën e dytë të çdo muaji, gjyqtarët (në GjTh Prishtinë dhe Gjilan) që shqyrtojnë lëndë civile 

marrin pjesë në ndarjen e lëndëve me short dhe bëjnë tërheqjen e një numri ku më pastaj shqyrtojnë 

atë grumbull lëndësh që i takojnë numrit që kanë tërhequr. Përderisa në GjTh Gjilan të 6 gjyqtarët 

civil marrin nën shqyrtim lëndë të të gjitha llojeve civile, në GjTh Prishtinë nga 17 gjyqtarët civil, 3 

janë të përcaktuar që të merren vetëm me lëndë që kanë të bëjnë me konteste të punës dhe për ta 

grumbujt vihen në një short ndaras nga pjesa tjetër e gjyqtarëve.   

Lëndët civile që konsiderohen si lëndë me prioritet28, siç e kemi cekur edhe në fillim të këtij raporti 

tek përshkrimi i procesit, nuk i nënshtrohen shortit. Në GjTh Prishtinë, këto lëndë shpërndahen nga 

referentët civil tek gjyqtarët me urgjencë duke respektuar sistemin me rrotacion, pra secili gjyqtarë 

pranon lëndën e tillë sipas rendit. Tek GjTh Gjilan, lëndët me prioritet shpërndahen tek gjyqtarët 

civil direkt nga shefja e departamentit civil.  

GjTh Pejë aplikon procedurë të ndryshme të shpërndarjes së lëndëve civile tek gjyqtarët. Në vend 

të shortit, GjTh Pejë e bënë shpërndarjen e lëndëve sipas metodës së rrotacionit. Shpërndarja kryhet 

në baza ditore në GjTh Pejë, me përjashtim të rasteve kur lënda është pranuar në Gjykatë pak para 

përfundimit të orarit të rregullt të punës. Në ato raste, lënda shpërndahet tek gjyqtarët që janë në 

radhë, në ditën e ardhshme të punës.  

Gjatë auditimit, kemi identifikuar këto parregullsi që ndërlidhen me të dyja metodat e shpërndarjes 

së lëndëve: 

 

 

 

                                                      
28 Këtu zakonisht hyjnë lëndët civile të llojit: masat e sigurisë si dhe masat e përkohshme (apo urdhër mbrojtjet).  

Procesi i shortit është i dokumentuar përmes raporteve përkatëse në GjTh Gjilan,
mirëpo në GjTh Prishtinë ky proces është i dokumentuar vetëm me dokumente
që janë të plotësuara manualisht. Tek GjTh Gjilan raportet përmbajnë informata
lidhur me numrin dhe llojin e lëndëve që janë pjesë e secilit grumbull, emrat e
gjyqtarëve që kanë pranuar grumbujt si dhe datën e pranimit, ndërkohë që tek
GjTh Prishtinë i vetmi informacion ka të bëjë me numrin e lëndëve dhe cilit
gjyqtar i janë shpërndarë ato lëndë. GjTh Pejë meqenëse aplikon metodën e
rotacionit dhe bënë shpërndarjen e lëndëve në baza ditore, nuk posedon raporte
individuale që tregojnë se cilat lëndë i shpërndahen gjyqtarëve në secilën prej
ditëve të punës.

E gjetur tek të tre Gjykatat është mungesa e dokumentimit të të dhënave për lëndë
civile përmes sistemit elektronik. Pavarësisht që aktualisht Gjykatat posedojnë një
sistem elektronik, ne kemi gjetur që ky sistem në shumicën e rasteve nuk përdoret
fare.
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3.2 Vonesat në shqyrtimin dhe finalizimin e lëndëve civile në 

Gjykata Themelore 

Gjatë auditimit kemi vënë re që ekzistojnë parregullsi nga më të ndryshmet të cilat shkaktojnë 

vonesa të shumta në shqyrtimin e lëndëve civile. Njëkohësisht, si rezultat i vonesave gjatë 

shqyrtimit të lëndëve, lëndët marrin kohë të gjatë për tu finalizuar.   

Në këtë pjesë të të gjeturave, do të paraqiten fillimisht disa të dhëna përmes diagrameve që tregojnë 

se cili është numri total i lëndëve të pazgjidhura nëpër gjykatat që kanë qenë pjesë e auditimit dhe 

të cilave vite janë ato lëndë. Në këtë pjesë janë paraqitur të gjeturat e auditimit lidhur me mesataren 

e kohëzgjatjes së lëndëve nga pranimi deri tek finalizimi i tyre, tek të tre gjykatat e audituara. Së 

fundmi, në këtë pjesë janë paraqitur në mënyrë të detajuar gjetjet e auditimit lidhur me arsyet e 

vonesave gjatë shqyrtimit dhe finalizimit të lëndëve si dhe praktikat e aplikuara nga gjyqtarët për 

të balancuar llojin dhe numrin e lëndëve civile që shqyrtojnë.  

3.2.1 Gjendja e lëndëve civile të pazgjidhura sipas viteve kur janë pranuar në 

Gjykata 

Diagramet në vijim paraqesin gjendjen e lëndëve ende të pazgjidhura në tre GjTh. Të dhënat janë 

siguruar nga GjTh Prishtinë dhe në rastin e GjTh Pejë dhe GjTh Gjilan këto të dhëna na janë siguruar 

nga KGjK. Diagramet më poshtë tregojnë lëndët e pazgjidhura në këto Gjykata sipas viteve kur ato 

janë pranuar në Gjykatë. Për të tre GjTh janë të paraqitura të dhënat  për lëndët civile që janë pranuar 

në periudhën 1999-2016 dhe që figurojnë ende si të pazgjidhura.  

Diagram 1: Numri i lëndëve civile të pazgjidhura në GjTh Prishtinë – sipas viteve 
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Përmes këtij diagrami, pasqyra e parë që vihet re është se aktualisht GjTh Prishtinë vazhdon të jetë 

e ngarkuar më së shumti me lëndë të natyrës civile. Nga diagrami shohim se numri i lëndëve të 

vjetra nuk është i vogël, e sidomos lëndët e vitit 2008 që ende janë të pazgjidhura përfaqësojnë 4.5% 

të totalit të lëndëve. Nga viti 2009 e tutje kemi një trend në rritje të lëndëve që vazhdojnë të jenë të 

pazgjidhura. Po ashtu, shqetësues është fakti që në GjTh Prishtinë vazhdojmë të kemi lëndë të 

pazgjidhura të periudhës 1999-2007. Periudha që aktualisht posedon numrin më të madh të lëndëve 

të pazgjidhura është 2012 – 2016. Nëse marrim numrin total të lëndëve të pazgjidhura të këtyre 

viteve, që në fakt është 15,392, dhe e përpjesëtojmë me numrin aktual të gjyqtarëve që merren me 

lëndë civile në GjTh Prishtinë, del që aktualisht një gjyqtarë ka në shqyrtim rreth 900 lëndë civile të 

pazgjidhura të periudhës 1999-2016.  

Diagram 2: Numri i lëndëve civile të pazgjidhura në GjTh Pejë – sipas viteve 

 

GjTh Pejë është dukshëm më pak e ngarkuar me lëndë civile në krahasim me GjTh Prishtinë. Në 

GjTh Pejë lëndë civile ende të pazgjidhura janë rreth 1855 lëndë, lëndë këto që sipas diagramit janë 

të pranuara në periudhën 1999-2016. Periudha 1999-2011 përfaqëson rreth 1% të totalit të lëndëve 

civile që janë ende të pazgjidhura. Në këtë aspekt, duket që GjTh Pejë ka një situatë dukshëm më të 

mirë lidhur me përqindjen e lëndëve të vjetra që kanë statusin si të pazgjidhura.  

Përmes diagramit shohim që edhe në këtë Gjykatë trendi i lëndëve të pazgjidhura të vitit 2012 e tutje 

është në rritje. Numër i madh i lëndëve të pazgjidhura vihet re sidomos në ato lëndë që janë pranuar 

në vitin 2014, 2015 dhe 2016. Nëse marrim numrin total të lëndëve të pazgjidhura të këtyre viteve 

dhe e përpjesëtojmë me numrin aktual të gjyqtarëve që merren me lëndë civile në GjTh Pejë, del që 

aktualisht një gjyqtarë ka në shqyrtim rreth 310 lëndë civile të pazgjidhura të periudhës 1999-2016.  

2 1 3 3 9 28
76

206

670

857

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Numri i lëndëve civile ende të pazgjidhura në Gjykatën Themelore Pejë -
sipas viteve kur janë pranuar në Gjykatë



ZYRA KOMBËTARE E AUDITIMIT – NACIONALNA KANCELARIJA REVIZIJE – NATIONAL AUDIT OFFICE 

 

 17 

Diagram 3: Numri i lëndëve civile të pazgjidhura në GjTh Gjilan – sipas viteve 

 

GjTh Gjilan po ashtu është më pak e ngarkuar se GjTh Prishtinë, mirëpo nëse e krahasojmë me GjTh 

Pejë shohim se posedon rreth 55% më shumë lëndë civile të pazgjidhura të periudhës 1999-2016. Në 

GjTh Gjilan lëndë civile ende të pazgjidhura janë rreth 2868 lëndë, lëndë këto që sipas diagramit 

janë të pranuara në periudhën 1999-2016. Periudha 1999-2011 përfaqëson rreth 9% të totalit të 

lëndëve civile që janë ende të pazgjidhura. Në këtë aspekt, GjTh Gjilan posedon një situatë më të 

dobët të zgjidhjes së lëndëve civile të kësaj periudhë në krahasim me GjTh Pejë, që do të thotë se kjo 

Gjykatë vazhdon të ketë në punë lëndë të pazgjidhura që janë tejet të vjetra.  

Nga diagrami shohim që rreth 91% e lëndëve civile të pazgjidhura i takojnë periudhës 2012-2016, si 

dhe ky trend ngjashëm me dy Gjykatat tjera, është në rritje. Nëse marrim numrin total të lëndëve të 

pazgjidhura të këtyre viteve dhe e përpjesëtojmë me numrin aktual të gjyqtarëve që merren me 

lëndë civile në GjTh Gjilan, del që aktualisht një gjyqtarë ka në shqyrtim rreth 480 lëndë civile të 

pazgjidhura të periudhës 1999-2016. 
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3.2.2 Përqindja e lëndëve civile ende të pazgjidhura të vitit 2015 dhe 2016 

kundrejt numrit të lëndëve civile të pranuara në këto vite 

Në këtë pjesë janë paraqitur analizat lidhur me numrin e lëndëve civile që janë pranuar në GjTh 

Prishtinë, Pejë dhe Gjilan në vitin 2015 dhe 2016 dhe përqindjen e lëndëve civile të këtyre viteve që 

janë ende të pazgjidhura.  

Diagrami më poshtë e ilustron këtë gjendje.  

Diagram 4: Përqindja e lëndëve civile të pazgjidhura kundrejt atyre të pranuara gjatë vitit 2015 dhe 

2016 në GjTh Prishtinë, Pejë dhe Gjilan 

 

Nga diagrami shohim që në përgjithësi përqindja e lëndëve civile ende të pazgjidhura kundrejt 

numrit total të pranuar të lëndëve në vitet 2015 dhe 2016 është e lartë. Në GjTh Prishtinë në vitin 

2015 nga 3361 lëndë civile sa janë pranuar gjatë këtij viti, rreth 88% e tyre vazhdojnë të jenë të 

pazgjidhura, ndërkat në vitin 2016 nga 3403 lëndë civile sa janë pranuar gjatë këtij viti, rreth 97% 

janë ende të pazgjidhura. Në GjTh Pejë në vitin 2015 nga 1263 lëndë civile sa janë pranuar gjatë këtij 

viti, rreth 53% e tyre vazhdojnë të jenë të pazgjidhura, ndërkat në vitin 2016 nga 1250 lëndë civile sa 

janë pranuar gjatë këtij viti, rreth 69% janë ende të pazgjidhura. 

Në GjTh Gjilan në vitin 2015 nga 874 lëndë civile sa janë pranuar gjatë këtij viti, rreth 75% e tyre 

vazhdojnë të jenë të pazgjidhura, ndërkat në vitin 2016 nga 979 lëndë civile sa janë pranuar gjatë 

këtij viti, rreth 72% janë ende të pazgjidhura. 
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3.2.3 Mesatarja e kohëzgjatjes së lëndëve civile 

Për të arritur deri tek një analizë sa më gjithëpërfshirëse dhe tek një kalkulim sa më përfaqësues të 

mesatares së kohëzgjatjes së lëndëve civile, gjatë auditimit kemi analizuar të gjitha lëndët civile të 

regjistruara si të përfunduara në të tre GjTh gjatë muajve Maj dhe Nëntor të viteve 2015 dhe 2016. 

Më saktësisht, për të kalkuluar kohëzgjatjen, ne kemi marrë për bazë datën e pranimit të lëndës në 

Gjykatë si dhe datën kur ajo lëndë ka marrë aktgjykimin/aktvendimin dhe është konsideruar e 

përfunduar29. Më poshtë po paraqesim diagramin që tregon mesataren e kohëzgjatjes së lëndëve 

civile në GjTh Prishtinë, Pejë dhe Gjilan.  

Diagram 5: Mesatarja e kohëzgjatjes së lëndëve civile (e shprehur në vite) 

 

Sipas analizave dhe kalkulimeve që kemi kryer, del që lëndët civile marrin më së shumti kohë për 

tu përfunduar në GjTh Prishtinë. Në këtë Gjykatë kemi gjetur që një lëndë merr mesatarisht 4.6 vite 

për tu kryer. Ndërkaq, në GjTh Gjilan del që lëndët civile marrin afërsisht 3 vite për tu përfunduar. 

Situatë më e kënaqshme del të jetë mesatarja e GjTh Pejë ku sipas analizave që kemi kryer del që 

lëndët civile marrin rreth 1 vit e 4 muaj për tu kryer.  

Nëse i krahasojmë këto mesatare me ngarkesën me lëndë që ka secila gjykatë (të prezantuar në 

pjesën 3.2.1) atëherë shohim se mesatarja e kohëzgjatjes së lëndëve është në relacion të drejtë me 

numrin e lëndëve që ka secila gjykatë në punë. Pra, sa më e madhe të jetë ngarkesa e gjyqtarëve me 

lëndë, aq më e lartë është mesatarja e kohëzgjatjes së lëndëve.  

                                                      
29 Sqarim: Në kalkulim janë të përfshira edhe lëndët që pas nxjerrjes së aktgjykimit/aktvendimit kanë shkuar për shqyrtim 

në Gjykata të Apelit (pasi që ka pasur ankesë nga palët), mirëpo vetëm ato raste që janë kthyer në ri-gjykim në Gjykatë 
Themelore si rezultat I aktvendimit të Gjykatës së Apelit (pra lënda nuk është përfunduar dhe konsideruar si e 
plotfuqishme dhe vazhdon të jetë në gjykim të gjykatës së shkallës së parë). Sqarime të detajuara për këtë element jepen 
në pjesën e këtij raporti 2.3.4 dhe 2.4.2.  

GjTh Pejë 1.4

GjTh Gjilan 2.9

GjTh Prishtinë 4.6
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Po ashtu, në të tre Gjykatat e audituara ka edhe lëndë të cilat kanë marrë kohë të gjatë për tu 

përfunduar, relativisht prej 9 deri në 15 vite30. Sikurse ka lëndë që kanë marrë kohë të gjatë për tu 

kryer, ekziston edhe një numër i madh lëndësh që përfundohen shumë shpejtë, relativisht nga 1 deri 

në 6 muaj. Lëndët që përfundohen më shpejtë, janë lëndë që konsiderohen me prioritet dhe si të tilla 

trajtohen me urgjencë nga gjyqtarët dhe merren menjëherë në shqyrtim.  

3.2.4 Gjetjet kryesore lidhur me arsyet e vonesave me lëndë civile 

Në këtë pjesë janë të prezantuara gjetjet e auditimit që ndërlidhen me arsyet kryesore të vonesave 

në shqyrtimin dhe finalizimin e lëndëve. Këto gjetje  janë rezultat i analizimit që i është bërë 

dokumenteve relevante të pranuara në entitetet audituese si dhe intervistat e zhvilluara me gjyqtarë 

civil si dhe me pjesën e administratës së GjTh.  

Mangësitë në kompletimin dhe precizimin e kërkesë padive 

Sic e kemi cekur në fillim, kompletimi dhe precizimi i kërkesë padive është një prej elementëve 

fillestare që shkakton vonesa në shqyrtimin e lëndëve civile, dhe rrjedhimisht finalizimin e tyre 

brenda një afati të shkurtër kohor.  

Direktivat lidhur me kompletimin dhe precizimin e kërkesë padive janë të vendosura dhe të 

sqaruara në Ligjin për Procedurën Kontestimore (neni 99 dhe 253). Përkundër kësaj, këto direktiva 

nuk aplikohen në praktikë. Kjo për faktin, që siç u cek edhe më herët, stafi i cili merret me pranimin 

dhe regjistrimin e lëndëve nuk ka përgatitjen e duhur për të analizuar kërkesë paditë dhe 

dokumentet mbështetëse dhe për të konstatuar nëse ato janë të pa kompletuara, e sidomos nëse 

dokumentet mbështetëse të atyre kërkesë padive janë të pa precizuara31. Pas intervistave me 

gjyqtarë është konstatuar se ka mungesë të konsiderueshme të stafit mbështetës  të vet gjyqtarëve 

civil. Aktualisht secili gjyqtarë civil ka në zyrën e tij/saj një sekretar/e juridike, dhe ky staf mund të 

konsiderohet si staf mbështetës, mirëpo nuk ka përgatitjen profesionale për të analizuar kërkesë 

paditë e palëve dhe dokumentet mbështetëse. Një gjë e tillë do të kursente gjyqtarët nga angazhimi 

i tyre me punë të natyrës administrative siç është konstatimi i kompletimit dhe precizimit të kërkesë 

padive.  

Menaxhimi jo adekuat i grumbullit të lëndëve nga sekretarët juridik 

Duke qenë se gjyqtarët civil kanë në shqyrtim një numër të madh të lëndëve32, atëherë edhe 

menaxhimi i tyre është i vështirë për tu realizuar në mënyrë adekuate. Menaxhimi bëhet akoma më 

i vështirë për arsye se sekretarët juridikë të gjyqtarëve civil i sistemojnë në mënyrë fizike lëndët 

nëpër sirtarë të ndryshëm mirëpo nuk e dokumentojnë klasifikimin apo  kategorizimin e tyre në 

ndonjë bazë të të dhënave elektronike. Si rezultat i këtij menaxhimi jo adekuat, ka gjyqtarë që nuk 

                                                      
30 Kjo gjë mund të vihet re edhe tek Diagrami 1, 2 dhe 3 tek pjesa 3.2.1, ku tregohet se ka ende lëndë të pazgjidhura që i 

përkasin periudhës 1999-2007. 
31 Intervistat e zhvilluara gjatë auditimit me gjyqtarë të lëndëve civile në GjTh Prishtinë, GjTh Pejë dhe GjTh Gjilan. 
32 Mesatarisht 900 lëndë në GjTh Prishtinë, 800 lëndë në GjTh Gjilan si dhe 600 lëndë në GjTh Pejë 
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janë në dijeni për posedimin e X lëndës në zyrën e tyre, apo nuk janë të azhurnuar lidhur me ato 

lëndë që konsiderohen prioritare dhe që mund të ju ketë kaluar afati kohor i futjes në shqyrtim33.  

Shtyrjet e vazhdueshme të seancave gjyqësore 

Ekzistojnë arsye nga më të ndryshmet për shtyrjen e seancave gjyqësore që kanë të bëjnë me 

shqyrtimin e lëndëve civile. Duhet theksuar se afatet kohore si dhe kushtet që duhen plotësuar për 

caktimin dhe mbajtjen e seancave gjyqësore janë të sqaruara dhe rregulluara me Ligj34. Në Ligj janë 

të përcaktuara kushtet që duhen ndjekur nga Gjykatat, në rastet kur vendoset për shtyrje të 

seancave. Po ashtu, duhet kuptuar që në kuadër të shqyrtimit të lëndëve civile kemi të bëjmë me dy 

lloje të seancave gjyqësore, atë përgatitore dhe atë të shqyrtimit kryesor. Shtyrjet më të shpeshta të 

seancave hasen tek seancat e shqyrtimit kryesor.  

Sipas Ligjit, Gjykatat mund të shtyjnë seancat e shqyrtimit kryesor, po që se: 

1. Konstatohet se nuk janë plotësuar kushtet ligjore për mbajtjen e saj, apo 

2. Konstatohet se provat e caktuara për shqyrtim nuk do të mund të jenë të pranishme deri në 

fillimin e seancës. 

Seanca e filluar, mund të shtyhet me propozimin e vet palëve, në rastet kur: 

1. Pa fajin e palës që e propozon shtyrjen e seancës nuk ka mundësi që të merret ndonjë provë 

e caktuar për shqyrtim, e që është e rëndësishme për dhënien e vendimit te ligjshëm, apo 

2. Në qoftë se të dy palët bashkërisht e propozojnë shtyrjen e seancës me qëllim të zgjidhjes 

paqësore të kontestit apo me qëllim të pajtimit gjyqësor. 

Është e rëndësishme të ceket se pala mund ta propozojë shtyrjen e seancës vetëm një herë nga 

shkaku i njëjtë. 

Arsyet më të shpeshta të shtyrjes së seancave të shqyrtimit kryesor kanë qenë: 

- Vonesat e dërgimit në Gjykatë të përgjigjes në padi nga pala e paditur; 

- Mungesa e përfaqësuesve ligjorë të palëve (avokatëve); 

- Mungesa e palës së paditur (apo përfaqësuesit të tij/saj); 

- Nevoja për të ftuar në seanca dëshmitarë shtesë; 

- Nevoja për të caktuar ekspertë dhe për të dëgjuar opinionin e tyre; 

- Mungesa e provave të kërkuara, apo kërkesa për prova shtesë; 

- Mungesa e vet gjyqtarëve, etj.  

                                                      
33 Kjo vlen sidomos për lëndët e kthyera në ri-gjykim në GjTh nga Gjykata e Apelit, të cilat duhen shqyrtuar jo më vonë se 

30 ditë që prej kthimit nga Gjykata e Apelit.  
34 Ligji Nr.03/L-006 për Procedurën Kontestimore, Neni 400 deri tek Neni 448  
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Shtyrjet e seancave që ndodhin si rezultat i vonesave të dërgimit në Gjykatë të përgjigjes në padi 

nga pala e paditur, apo si rezultat i mungesës së palës së paditur (apo përfaqësuesit të tij/saj ligjor) 

janë pasojë e problemeve që Gjykatat kanë me postë për dërgimin e letërthirrjeve tek palët dhe 

kërkesave për kthim të përgjigjes në padi nga palët e paditura.  

Në letërthirrjen për në seancë kryesore gjykata thërret palët që nuk kanë qenë të pranishme në 

seancën përgatitore (së bashku me dëshmitarët dhe ekspertët) si dhe i paralajmëron të ftuarit për 

pasojat e mosardhjes në seancë. Palëve që nuk kanë qenë të pranishme në seancën përgatitore, 

Gjykata u dërgon bashkë me letërthirrje, edhe kopjen e procesverbalit të verifikuar nga seanca 

përgatitore. Parregullsitë hasen në momentin kur palët arsyetohen se nuk e kanë pranuar fare 

letërthirrjen për në seancë kryesore, apo kur letërthirrja është e vështirë të dërgohet nga gjykata tek 

palët për shkak të ndryshimit që palët i bëjnë vendbanimeve dhe nuk e njoftojnë Gjykatën për një 

gjë të tillë.  

Seanca kryesore mund të zhvillohet edhe pa praninë e palës së paditur në momentin kur 

konstatohet se pala është thirrur në mënyrë të rregullt. Lidhur me këtë, ne kemi identifikuar 

mangësinë si në vijim:  

 

Shtyrja e seancave kryesore si rezultat i mungesës së përfaqësuesve ligjor të palëve (avokatëve) është 

arsye që e kemi hasur shumë shpesh. Avokatët, njësojë sikurse palët e tyre, kanë të drejtë që në 

momentin kur nuk mund të vijnë në seancë, të arsyetojnë mosardhjen e tyre. Justifikimi që përdoret 

më së shpeshti nga ana e avokatëve për pamundësinë për të qenë të pranishëm në seancë ka të bëjë 

me: 

 

Shtyrjet e tjera lidhur me caktimin e dëshmitarëve shtesë, të ekspertëve për të dhënë mendimet e 

tyre, apo në përgjithësi të kërkesave për prova shtesë janë të paevitueshme dhe të justifikueshme 

Palët e paditura, apo më specifikisht përfaqësuesit e tyre ligjor, gjejnë gjithmonë arsyetime 

për të kërkuar shtyrjen e seancave duke përdorur justifikime që pala e paditur nuk është 

thirrur rregullisht, nuk e ka pranuar personalisht letërthirrjen apo nuk ka mundur të vijë 

për shkaqe shëndetësore. Në këto raste, edhe pse Ligji thotë që seanca mund të zhvillohet 

pa praninë e palës së paditur, fakti që pala ka arsyetuar mosardhjen bënë që seanca të 

shtyhet. 

Caktimin e avokatëve në seanca të tjera, në po të njëjtën ditë dhe shpesh herë edhe në  po 

të njëjtin orar. Ne kemi gjetur po ashtu raste kur avokati ka qenë përfaqësues i palëve në 

dy seanca që kanë qenë të planifikuara për tu mbajtur në të njëjtën Gjykatë, në po të 

njëjtën ditë dhe orar. Lidhur me këtë, në intervistën e zhvilluar me gjyqtarë civil në GjTh 

Gjilan është pranuar se mungon komunikimi dhe koordinimi mes gjyqtarëve lidhur me 

caktimin e orareve të seancave dhe palëve që marrin pjesë në to, me qëllim të evitimit të 

përplasjeve të ngjashme.  
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pasi që konsiderohen të rëndësishme për dhënien e vendimit te ligjshëm nga ana e Gjyqtarëve. 

Përkundër kësaj, nuk duhet anashkaluar këto arsye si shkaktarë jo të paktë të shtyrjeve të seancave 

kryesore.  

Shtyrjet e seancave si rezultat i mungesës së gjyqtarëve nuk janë të pakta. Ne kemi gjetur se mungesa 

e gjyqtarëve ka ndodhur kur: 

 

GjTh kanë për obligim35 që të bëjnë verifikimin e plotësimit të kushteve për mbajtjen e seancës 

kryesore, më së voni shtatë ditë para fillimit të seancës. Sidomos në rastet kur shtyhen seancat, 

gjyqtarët kanë për detyrë që të marrin të gjitha masat e mundshme për të evituar shkaqet që e kanë 

shkaktuar shtyrjen.  

Afatet kohore, të cilat po ashtu janë të përcaktuara në Ligj dhe që kanë të bëjnë me çështjen e caktimit 

dhe shtyrjes së seancave,  nuk respektohen në shumicën e rasteve. Ligji thotë që seancat kryesore 

nuk mund të shtyhen për kohë të pa caktuar dhe se normalisht në momentin e shtyrjes së tyre, 

seanca pasardhëse duhet caktuar jo më vonë se tridhjetë ditë nga dita e shtyrjes së seancës. Lidhur 

me këtë, ne kemi gjetur që shpesh herë ka raste kur palët nuk informohen për datat e seancave të 

ardhshme gjatë mbajtjes së seancës36, mirëpo mbetet të lajmërohen më vonë përmes ftesave për 

seancë. Po ashtu, kemi gjetur shumë raste kur koha ndërmjet mbajtjes së seancave ka qenë shumë e 

gjatë, pra nuk janë respektuar afatet e lartpërmendura kohore37.  

Parregullsi tjetër që kemi identifikuar, e që ndërlidhet me mbajtjen e seancave për lëndë civile, është 

edhe fakti që një pjesë e madhe e seancave mbahen nëpër zyre të vet gjyqtarëve që shqyrtojnë lëndët 

civile. Në GjTh Pejë dhe GjTh Prishtinë të gjithë gjyqtarët civil i mbajnë seancat gjyqësore nëpër 

zyrat e tyre, me përjashtim të ndonjë rasti që mund të përfshijë numër të madh të palëve (edhe kjo 

dukuri ndodh rrallë herë). Numri dërrmues i gjyqtarëve civil të GjTh Gjilan i mbajnë seancat nëpër 

salla gjyqësore (pasi që një Gjykatë e tillë posedon mjaftueshëm salla për mbajtjen e seancave). Në 

GjTh Prishtinë pavarësisht që ekziston një numër i konsiderueshëm i sallave, nga ana e tyre 

deklarohet se shpesh herë ato salla janë të zëna si rezultat i seancave të lëndëve penale, apo 

shfrytëzimit të tyre edhe nga Gjykatat e shkallës së dytë apo të tretë. Pavarësisht që kushtet e 

mbajtjes së seancës gjyqësore në salla janë më të pranueshme, gjatë intervistave të zhvilluara me 

                                                      
35 Ligji Nr.03/L-006 për Procedurën Kontestimore, Neni 437 pika 2, si dhe neni 441 pika 1,2 dhe 4.  
36 Procesverbalet e seancave të pranuara nga tre Gjykatat Themelore që kanë qenë pjesë të auditimit 
37 Procesverbalet e seancave të pranuara nga tre Gjykatat Themelore që kanë qenë pjesë të auditimit 

Gjyqtarëve u është dashur që me urgjencë të caktojnë seancë tjetër për ndonjë lëndë që 

konsiderohet me prioritet, apo edhe si rezultat i pjesëmarrjes së tyre në seminare të 

ndryshme. Parregullsia që ne kemi identifikuar në këtë aspekt ka të bëjë me faktin që 

palët informohen për një shtyrje të seancës si rezultat i mungesës së gjyqtarit, në ditën kur 

është planifikuar të mbahet seanca. Përderisa një gjë e tillë ka mundur të jetë e ditur për 

Gjykatën më herët, në rrethana normale palët do të duhet të ishin informuar për shtyrjen 

e seancës para mbajtjes së saj, mirëpo një gjë e tillë nuk ndodh. 
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Gjyqtarë është deklaruar që pëlqejnë zhvillimin e seancave nëpër zyrat e tyre. Ne kemi vënë re se 

mbajtja e seancave nëpër zyra ndikon direkt në mbarëvajtjen jo të mirë të seancës.  

Vonesat në shqyrtimin e lëndëve në Gjykatën e Apelit si dhe norma e lartë e lëndëve që kthehen 

në ri-gjykim në Gjykatat Themelore 

Një kohë të gjatë të finalizimit të lëndës civile e merr edhe shqyrtimi që i bëhet lëndës në Gjykatën 

e shkallës së dytë, respektivisht Gjykatën e Apelit. Lënda civile i kalon Gjykatës së Apelit në 

momentin që të paktën njëra palë gjyqësore ka bërë ankesë ndaj aktgjykimit të GjTh.  

Gjykata e Apelit, me Ligj38 ka të drejtë të marrë këto vendime lidhur me ankesat që bëhen ndaj 

aktgjykimeve të GjTh: 

 prishë aktgjykimin e GjTh dhe kthen çështjen për rigjykim tek e njëjta gjykatë, në rastin kur 

konstaton se ekziston njëri ndër shkaqet e përmendura në ankesë; 

 prishë aktgjykimin e GjTh dhe e hedhë poshtë padinë; 

 refuzon ankesën si të pathemeltë dhe e vërteton aktgjykimin e GjTh, si dhe 

 ndryshon aktgjykimin e GjTh.  

Ne kemi gjetur se vendimet që merren nga Gjykata e Apelit, jo rrallë herë (në një pjesë të madhe të 

lëndëve që kemi analizuar), kanë të bëjnë pikërisht me prishjen e aktgjykimit të GjTh dhe kthimin e 

çështjes në rigjykim tek e njëjta gjykatë.  

Në diagramin më poshtë kemi paraqitur të gjeturat e këtij auditimi lidhur me kohën mesatare të 

shqyrtimit të një lëndë civile në Gjykatë të Apelit si dhe përqindjen e kthimit të lëndëve në rigjykim 

në GjTh.  

 

Sipas diagramit, shohim që lënda civile merr mesatarisht rreth tre (3) vite për tu shqyrtuar në 

Gjykatën e Apelit. Në bazë të analizave tona të lëndëve civile të GjTh që kanë shkuar me ankesë në 

                                                      
38 Ligji Nr.03/L-006 për Procedurën Kontestimore, Neni 197, 198, 200 dhe 201.  

Përqindja e lëndëve të 
kthyera në Ri-gjykim nga 
Apeli në shkallë të parë -

rreth 62%

Mesatarja e kohëzgjatjes 
së shqyrtimit të lëndëve 
në Gjykatën e Apelit -

rreth 2.6 vite



ZYRA KOMBËTARE E AUDITIMIT – NACIONALNA KANCELARIJA REVIZIJE – NATIONAL AUDIT OFFICE 

 

 25 

Gjykatë të Apelit, del që ato lëndë kanë pritur 2 vite e 6 muaj deri në marrjen e një vendimi. Ajo që 

është akoma më shqetësuese, dhe që bëhet shkaktarë që finalizimi i lëndës të zgjasë akoma më 

shumë, është fakti që nga lëndët civile që ne kemi analizuar dhe që i kanë shkuar Gjykatës së Apelit 

për shqyrtim, 62% prej tyre janë kthyer në ri-gjykim në gjykatën e shkallës së parë, respektivisht në 

GjTh.   

3.3 Balancimi i shqyrtimit të lëndëve civile nga ana e gjyqtarëve  

Fillimisht duhet kuptuar që përderisa GjTh ballafaqohen me një numër të madh të lëndëve civile, 

atëherë edhe gjyqtarët që merren me shqyrtimin e atyre lëndëve duhet të aplikojnë praktika efikase 

që mundësojnë shqyrtimin e sa më shumë lëndëve si dhe menaxhimin e tyre në mënyrë të balancuar. 

Gjyqtarët që aktualisht merren me shqyrtimin e lëndëve civile në GjTh, duhet të kenë parasysh që 

përveç arritjes së kuotave të caktuara mujore, të bëjnë balancimin e lëndëve që shqyrtojnë duke u 

bazuar në kriteret në vijim: 

 Lëndët të cilat konsiderohen me prioritet (siç janë: dhuna në familje, masat e përkohshme, 

kontestet e ndryshme lidhur me fëmijët, kontestet familjare, kontestet e punës, pengim 

posedimet, etj.) 

 Lëndët që kthehen në ri-gjykim nga Gjykata e Apelit 

 Lëndët e vjetra (pra ato lëndë që tashmë kanë disa vite që janë paraqitur në Gjykatë). 

Në vijim, fillimisht paraqiten të gjeturat e auditimit në lidhje me mesataren e lëndëve të kryera gjatë 

një muaji për gjyqtarë, dhe pastaj paraqiten të gjeturat e auditimit lidhur me parregullsitë e 

menaxhimit me lëndë nga ana e gjyqtarëve civil gjithmonë duke pasur për bazë kriteret e lartë 

përmendura për balancim.  

3.3.1 Mesatarja e lëndëve të zgjidhura nga gjyqtarët për muaj duke marrë për 

bazë lëndët e zgjidhura civile gjatë vitit 2015 dhe 2016 

Duke qenë se numri i lëndëve civile është vazhdimisht në rritje (shih më lartë nën-kapitullin 3.2.1), 

kemi vënë re se presioni mbi gjyqtarët civil për të reduktuar numrin e lëndëve, rrjedhimisht për të 

kryer numër më të madh të lëndëve, është po ashtu në rritje39. Mirëpo, të gjeturat e identifikuara 

gjatë auditimit tregojnë që kjo nuk është duke u arritur në nivelin e duhur. Kur themi në nivelin e 

duhur, kemi parasysh përmbushjen e normave të lëndëve për gjyqtarë. KGjK në janar të vitit 2011 

ka miratuar rregulloren për caktimin e normave të punës së Gjyqtarëve e cila i takon përcaktimit të 

normave përpara se të ndodh reformimi i gjyqësorit. Në mungesë të miratimit të një rregulloreje të 

re dhe të përshtatur ndaj ndryshimeve që kanë ndodhur, gjyqtarët civil nëpër GjTh vazhdojnë të 

kenë për bazë në plotësimin e normave rregulloren ekzistuese. Sipas kësaj rregulloreje40, norma e 

                                                      
39 Intervistat e zhvilluara gjatë auditimit me Kryetarët e Gjykatave, Gjyqtarët e lëndëve civile si dhe me stafin e 

administratës (siç janë udhëheqësit e Zyrave për Menaxhimin e Lëndëve si dhe referentët civil në kuadër të atyre zyrave) 
40 Rregullore për caktimin e14 lëndë  normave të punës së gjyqtarëve, KGjK, 01.01.2011 
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caktuar për Gjykatat Komunale (që pas reformimit thirren GjTh), më saktësisht për kategorinë e 

lëndëve civile të shkallës së parë është 27 lëndë mujore apo 329 lëndë në vit për gjyqtarë.  

Diagrami në vijim paraqet mesataren e kryerjes së lëndëve të gjyqtarëve civil në GjTh Prishtinë, Pejë 

dhe Gjilan, gjatë vitit 2015 dhe 2016.   

 

Mesataret e paraqitura në diagram janë nxjerrë duke marrë për bazë numrin e lëndëve të zgjidhura 

në secilën prej tre GjTh në vitet 2015 dhe 2016 dhe duke e përpjesëtuar këtë numër me numrin e 

gjyqtarëve që merren me lëndë civile në secilën Gjykatë. GjTh Prishtinë ka aktualisht 17 gjyqtarë që 

merren me lëndë civile, ndërkaq në GjTh Pejë dhe GjTh Gjilan janë nga 6 gjyqtarë që merren me 

shqyrtimin e lëndëve civile.  

Nëse marrim për bazë normat e përcaktuara në rregulloren ekzistuese, shohim se në asnjërën 

Gjykatë nuk janë arritur normat e përcaktuara. GjTh Prishtinë, pavarësisht numrit të madh të 

lëndëve civile që ka në punë, në krahasim me GjTh Pejë dhe GjTh Gjilan, ka arritur të tregojë progres 

nga viti 2015 në vitin 2016. Më saktësisht, në këtë Gjykatë gjatë vitit 2015 një gjyqtarë ka zgjidhur 

gjatë një viti 197 lëndë, respektivisht gjatë një muaji mesatarisht 16.5 lëndë. Mesatarja për gjyqtarë 

në GjTh Prishtinë në vitin 2016 është rritur në 21 lëndë për muaj për gjyqtarë (respektivisht 250 lëndë 

në vit për gjyqtarë). Në GjTh Pejë dhe GjTh Gjilan trendi i mesatares së zgjidhjes së lëndëve civile 

për gjyqtarë është në rënie. Në GjTh Pejë gjatë vitit 2015, një gjyqtarë ka zgjidhur mesatarisht 18 

lëndë në muaj (220 lëndë në vit), ndërkaq në vitin 2016 një gjyqtarë ka zgjidhur mesatarisht 17 lëndë 

në muaj (204 lëndë në vit). Një gjyqtarë në GjTh Gjilan gjatë vitit 2015 ka zgjidhur mesatarisht 15 

lëndë në muaj (177 lëndë në vit), ndërkaq gjatë vitit 2016 një gjyqtarë në këtë gjykatë ka zgjidhur 

mesatarisht 14 lëndë civile në muaj (166 lëndë në vit).  

Duhet gjithashtu të kemi parasysh që në kalkulimin e këtyre mesatareve, pra në totalin e lëndëve 

civile të zgjidhura, janë edhe lëndët civile që janë zgjidhur si rezultat i ‘tërheqjeve të padive”. Pasi 

kemi analizuar lëndët e zgjidhura civile gjatë vitit 2015 dhe 2016 kemi kuptuar që lëndët e zgjidhura 

si rezultat i ‘tërheqjeve të padive’ përfaqësojnë një përqindje të lartë të lëndëve totale civile të 

zgjidhura. Vetëm gjatë vitit 2015, në GjTh Prishtinë nga 3349 lëndë civile sa janë zgjidhur, 39% prej 

tyre kanë qenë tërheqje të padive. Në GjTh Gjilan gjatë po të njëjtit vit, lëndët e zgjidhura si rezultat 
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i ‘tërheqjeve të padive’ kanë përfaqësuar 25.6% të totalit të lëndëve të zgjidhura, ndërkaq në GjTh 

Pejë lëndët e zgjidhura si rezultat i ‘tërheqjeve të padive’ kanë përfaqësuar 27% të të gjithë lëndëve 

civile të zgjidhura gjatë vitit 2015. Respektivisht, gjatë vitit 2016 lëndët që janë zgjidhur si rezultat i 

‘tërheqjeve të padive’ kanë përfaqësuar totalin e lëndëve të zgjidhura përqindja e këtyre lëndëve në 

krahasim me totalin e lëndëve të zgjidhura civile gjatë vitit 2016 është si në vijim: 41.6% në GjTh 

Prishtinë, 31% në GjTh Gjilan dhe 24.5% në GjTh Pejë.  

3.3.2 Balancimi i shqyrtimit të lëndëve nga gjyqtarët 

Siç u cek më herët, ekzistojnë disa kritere të cilat duhen ndjekur nga gjyqtarët në mënyrë që të arrihet 

një balancim i shqyrtimit të lëndëve.  

Për shkak se një numër i madh i kategorive të ndryshme të lëndëve civile konsiderohen si lëndë me 

prioritet, dhe si rezultat i numrit të madh të lëndëve civile që pranohen në tërësi nga gjyqtarët, është 

shpesh herë e vështirë të balancohen edhe vet lëndët prioritare. Ne konstatojmë se aktualisht lëndët 

prioritare (përjashtuar lëndët që kthehen në ri-gjykim nga Gjykata e Apelit) janë ato lëndë që 

shqyrtohen fillimisht nga gjyqtarët dhe se nëse ngelet kohë për shqyrtimin e ndonjë lëndë shtesë, 

atëherë ata shqyrtojnë edhe lëndët e vjetra, pra që kanë disa vite që janë paraqitur në gjykatë mirëpo 

që për nga natyra nuk janë prioritare. Kjo nënkupton, që lëndët që pranohen si të reja, dhe të cilat 

nuk konsiderohen me prioritet, mbesin pa u trajtuar për një kohë të gjatë.   

Lëndë me prioritet, dhe të cilat janë të rregulluara edhe me Ligj për tu shqyrtuar menjëherë nga 

gjyqtarët janë edhe lëndët që kthehen në ri-gjykim në GjTh nga Gjykata e Apelit. Siç u paraqit edhe 

më herët, përqindja e lëndëve që kthehen në ri-gjykim është e lartë dhe për këtë arsye ne kemi 

analizuar se sa po respektohet parimi që këto lëndë të futen menjëherë në shqyrtim nga gjyqtarët41.   

Gjatë analizimit që i kemi bërë lëndëve të kthyera në ri-gjykim në GjTh, kemi vënë re që parimi i 

shqyrtimit të menjëhershëm të lëndës (apo më së largu 30 ditë pas arritjes së aktvendimit të Gjykatës 

së shkallës së dytë) rrallë herë respektohet42.  

Në rastet e analizuara, ne kemi gjetur se lëndët e kthyera në ri-gjykim janë marrë në shqyrtim nga 

gjyqtarët pas 3 apo 6 muajsh, mirëpo ka edhe raste të tilla kur lënda është marrë në shqyrtim 1 vit 

pas kthimit në ri-gjykim nga Gjykata e Apelit. Gjatë auditimit kemi gjetur edhe lëndë të kthyera në 

ri-gjykim para 1 viti mirëpo për të cilat ende nuk është ndërmarrë asnjë veprim nga gjyqtarët e 

çështjes, si dhe për të cilat gjyqtarët nuk janë në dijeni që gjenden në zyrat e tyre. Edhe për këtë 

gjendje arsyetimi më i shpeshtë i përdorur nga gjyqtarët që merren me lëndë civile ka të bëjë me 

numrin e madh të lëndëve që duhet shqyrtuar, sidomos atyre me prioritet.  

                                                      
41 Ligji i procedurës kontestimore, Neni 199: Gjykata e çështjes ka për detyrë që menjëherë pasi t’i arrijë aktvendimi i 

gjykatës së shkallës së dytë, të caktojë seancën përgatitore apo seancën për shqyrtimin kryesor të çështjes e cila duhet të 
mbahet më së voni brenda afatit tridhjetë (30) ditor pas arritjes së aktvendimit të gjykatës së shkallës së dytë, si dhe t’i 
kryejë të gjitha veprimet procedurale dhe t’i shqyrtojë të gjitha çështjet kontestuese që i ka ofruar gjykata e shkallës së 
dytë në aktvendimin e saj. 

42 Analizimi i: regjistrit të lëndëve civile për 2016 dhe 2017 të pranuar nga referentët e lëndëve civile, dosjeve të lëndëve të 
kthyera në ri-gjykim të përzgjedhura si mostër, mostrave të aktvendimeve të Gjykatës së Apelit lidhur me prishjen e 
aktgjykimeve të Gjykatave Themelore dhe kthimin në ri-gjykim tek këto Gjykata, intervistave të zhvilluara me gjyqtarë 
civil në GjTh Prishtinë, GjTh Pejë dhe GjTh Gjilan.     
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Fakt që duhet pasur parasysh është që lëndët që kthehen në ri-gjykim nga Gjykata e Apelit janë 

lëndë që ka kohë që i nënshtrohen gjykimeve të GjTh si dhe të Gjykatës së Apelit. Lidhur me këtë, 

gjatë auditimit kemi gjetur se ka shumë lëndë që nuk kthehen në ri-gjykim për herë të parë, mirëpo 

ka dy apo tre herë që Gjykata e Apelit i kthen në ri-gjykim në GjTh.   

3.4 Këshilli Gjyqësor i Kosovës dhe puna e tyre në monitorimin e 

progresit të Gjykatave Themelore dhe krijimin e mekanizmave 

për to për adresimin e çështjeve të menaxhimit të lëndëve 

Në këtë pjesë të raportit fillimisht janë të paraqitura të gjeturat e auditimit që ndërlidhen me punën 

e KGjK dhe monitorimin e kryer nga ky institucion për progresin e arritur në GjTh lidhur me 

menaxhimin e lëndëve gjyqësore. Në këtë pjesë të raportit paraqiten edhe të gjeturat e auditimit që 

ndërlidhen me krijimin e mekanizmave nga KGjK për të mbështetur GjTh në eliminimin e lëndëve 

të pazgjidhura dhe në vendosjen e proceseve të cilat do të mundësojnë shmangien e rritjes së 

mëtutjeshme të numrit të lëndëve.  

3.4.1 Monitorimi i progresit të arritur në Gjykata Themelore në menaxhimin e 

lëndëve gjyqësore 

Gjatë analizimit që i kemi bërë dokumentacioneve që kemi pranuar nga KGjK si dhe nga intervistat 

e zhvilluara me zyrtarë kompetent të këtij institucioni, kemi gjetur se monitorimi i progresit të 

arritur në GjTh në menaxhimin e lëndëve bazohet kryesisht në statistikat e lëndëve të raportuara 

nga secila GjTh. Në këtë aspekt, KGjK publikon çdo 3 muaj raporte statistikore për punën e 

gjykatave si dhe në përfundim të çdo viti publikohet një raport përmbledhës vjetor i punës së 

gjykatave. Në këto raporte, KGjK paraqet numrin e lëndëve sipas llojeve si dhe një analizë të 

shkurtër lidhur me ngarkesën e gjyqtarëve me lëndë dhe efikasitetin e tyre në zgjidhjen e lëndëve.  

Është e vështirë të thuhet se sa të besueshme dhe të sakta janë të dhënat që paraqiten në këto raporte 

pasi që nuk monitorohen në mënyrë direkte nga Këshilli nëpër Gjykata, mirëpo siç u tha më lartë, 

bazohen vetëm në raportet që paraqesin vet Gjykatat. Gjatë  auditimit neve na është konfirmuar nga 

përfaqësuesi i Njësisë për Shqyrtimin e Performancës së Gjyqësorit se raportet dhe statistikat e 

paraqitura në to nuk kontrollohen nga ana e KGjK43. Përjashtim bëjnë disa raste kur dyshohet në 

statistikat e raportuara, mirëpo kontrollimin në këto raste e bënë USAID.  

  

                                                      
43 Intervistat e zhvilluara me 12.06.2017 dhe 14.06.2017 me përfaqësuesin e Njësisë për Shqyrtimin e Performancës së 

Gjyqësorit (Letër pune Nr.09/2017 
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KGjK ka krijuar formularët për Gjykata për të raportuar të dhënat e lëndëve. Ne  kemi gjetur se 

formulari që gjen përdorim të gjerë është ai që përfshinë pasqyrën mujore për lëndët civile. Ne 

konsiderojmë që kolonat e paraqitura në atë formularë kërkojnë informata që mbulojnë proceset 

kyçe të menaxhimit me lëndë gjyqësore, siç janë:  

 Numri dhe lloji i lëndës 

 Data e pranimit të lëndës në Gjykatë 

 Data e ngarkimit të gjyqtarit me lëndë 

 Data e shqyrtimit të parë kryesor (seancës) 

 Kohëzgjatja deri në shqyrtimin e parë kryesorë 

 Data e përfundimit të procedurës 

 Data e dërgimit të vendimit  

 Kohëzgjatja e procedurës, si dhe 

 Mënyra e zgjidhjes së procedurës.  

Në mungesë të kontrollimit dhe verifikimit të KGjK-së për këto informata të paraqitura në këtë 

formular, ne kemi gjetur se jo të gjitha kolonat plotësohen nga zyrtarët e statistikave në GjTh.  

3.4.2 Krijimi i mekanizmave për të mbështetur Gjykatat Themelore në 

adresimin e çështjeve të menaxhimit të lëndëve 

Në kuadër të KGjK është e themeluar Njësia për Shqyrtimin e Performancës së Gjyqësorit, e cila 

shërben si mekanizëm mbështetës për GjTh. Ne kemi kuptuar që deri më tani kjo njësi ka përpiluar 

disa raporte që kanë analizuar çështje të ndryshme që ndërlidhen me punën e Gjykatave, si dhe në 

këto raporte i ka paraqitur KGjK-së një numër të madh të rekomandimeve për përmirësim të 

performancës së gjyqësorit (përfshirë raporte që kanë prekur procesin e menaxhimit të lëndëve në 

Gjykata).  

Në bazë të intervistës së zhvilluar me përfaqësues të kësaj njësie kemi kuptuar se qysh prej 

themelimit të njësisë, Këshillit i janë dhënë rreth 450 rekomandime. Megjithatë, sipas përfaqësuesve 

të njësisë, Këshilli nuk i ka kushtuar vëmendjen e duhur implementimit të këtyre rekomandimeve. 

Një pjesë e rekomandimeve të dhëna mund të jenë marr parasysh nga Këshilli, mirëpo ky proces 

nuk është i dokumentuar.  

 

KGjK ka nxjerrë në vitin 2013 një strategji për reduktimin e lëndëve të vjetra, mirëpo në këtë aspekt 

ka pasur ngecje të ndryshme dhe siç u treguan edhe qysh në fillim të gjeturat e auditimit, numri i 

Problem në këtë aspekt shihet mungesa e një trupe apo komisioni të verifikimit të zbatimit 

të rekomandimeve pasi që në mungesë të një trupe të tillë rekomandimet mbeten të 

shkruara vetëm në raporte dhe nuk gjejnë zbatim në praktikë. 
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lëndëve të vjetra që janë ende të pazgjidhura vazhdon të jetë ende i lartë. Sipas KGjK-së, arsyet e 

mos përmbushjes së kësaj strategjie kanë të bëjnë me numrin e madh të lëndëve nëpër gjykata dhe 

mungesën e gjykatësve. Kjo strategji nuk është më në fuqi.  

Mekanizëm tjetër i zhvilluar nga KGjK është edhe përpilimi i Planit Strategjik të Gjyqësorit që 

mbulon periudhën 2014-2019. Në kuadër të këtij plani ekziston shtylla e avancimit të administrimit 

të drejtësisë dhe njëri nga qëllimet e kësaj shtylle ka për synim ndërtimin e mekanizmave të 

menaxhimit të llogaridhënies gjyqësore. Përmes këtij qëllimi planifikohet të arrihen dy objektiva 

kryesore, që janë: 

 eliminimi i lëndëve të grumbulluara si dhe miratimi i procedurave për t’iu shmangur 

grumbullimit të lëndëve në të ardhmen, dhe 

 krijimi dhe zbatimi i procedurave dhe mekanizmave për ta nxitur llogaridhënien 

individuale në tërë sistemin gjyqësor. 

 

Raporti vjetor i 2016 i KGjK-së thekson se me miratimin e Ligjit të ri për kundërvajtje pritet të ketë 

rënie të lëndëve kundërvajtëse, dhe rrjedhimisht një pjesë e gjyqtarëve që janë marrë me këto lëndë 

do të gjykojnë lëndë të lëmive të tjera. Ne gjatë kryerjes së auditimit, nuk kemi vënë re që një gjë e 

tillë është praktikuar, dhe duke marrë për bazë numrin e lëndëve civile nga viti 2016 deri më tani, 

numri i tyre nuk ka shënuar ulje. Po ashtu, nuk është themeluar ndonjë rregullativë apo aplikuar 

ndonjë praktikë specifike e cila do të adresonte eliminimin e lëndëve të vjetra të natyrës civile.  

KGjK thekson në raportin e tyre vjetor dhe në intervistat që kemi zhvilluar se ekziston një 

bashkëpunim i ngushtë në mes tyre, USAID-it dhe UNDP-së, sidomos në drejtim të hartimit të 

planeve të veprimit  për të gjitha GjTh. Ky bashkëpunim thuhet të ndihmojë gjykatat për të 

eliminuar lëndët e vjetra përmes angazhimeve të bashkëpunëtorëve profesional. Ne kemi analizuar 

edhe një gjë të tillë gjatë auditimit tonë, në tre Gjykatat që kanë qenë mostër e auditimit, mirëpo 

numri i bashkëpunëtorëve profesional që ndihmon gjyqtarët që merren me lëndë civile është i një 

numri tejet të vogël, dhe përveç ndihmesave në përpilimin e aktgjykimeve, nuk ka rezultuar të jetë 

ndihmesë e madhe në drejtim të eliminimit të lëndëve të vjetra.   

Në kuadër të mekanizmave të krijuar nga KGjK ekziston edhe Plani Strategjik i KGjK-së 2012-2017 

për Teknologji Informative dhe Komunikim, dhe në kuadër të këtij plani, gjatë vitit 2014 është 

iniciuar zbatimi i projektit për menaxhimin e lëndëve me emërtimin SMIL  (i cili është sistem 

informativ që mbështet menaxhimin e lëndëve në Gjykata). Faza përgatitore e këtij projekti ka 

përfunduar në qershor të vitit 2015, përderisa faza kryesore e projektit është paraparë të finalizohet 

në fund të vitit 2018. Programi SMIL është testuar si pilot projekt vetëm në GjTh Ferizaj mirëpo jo 

edhe në Gjykatat e tjera.  

Ne kemi gjetur që monitorimi i zbatimit të qëllimeve të paraqitur në Planin Strategjik është 

problem për tu realizuar, pasi që qëllimet e paraqitur në këtë plan janë jo të matshme dhe 

jo konkrete si dhe gjuha e përdorur në këtë Plan është shumë e përgjithësuar. 



ZYRA KOMBËTARE E AUDITIMIT – NACIONALNA KANCELARIJA REVIZIJE – NATIONAL AUDIT OFFICE 

 

 31 

4 Konkluzionet 

Procesi i menaxhimit të lëndëve civile në GjTh është karakterizuar me parregullsi të shumta dhe si 

i tillë nuk ka rezultuar të jetë efikas. Procedurat aktuale në GjTh për të shpërndarë lëndët civile tek 

gjyqtarët nuk janë uniforme, dhe në të tre rastet e analizuara në këtë auditim, secila nga procedurat 

e aplikuara është karakterizuar me parregullsitë e veta. Ne po ashtu vlerësojmë se procesi i 

menaxhimit me lëndë nuk ka qenë efikas për të eliminuar numrin e lëndëve civile të vjetra, e as të 

reduktojë numrin e përgjithshëm të lëndëve civile në GjTh.  

Procesi i menaxhimit të lëndëve vlerësohet si jo efikas pasi që ky auditim ka identifikuar mangësi 

në pothuajse të gjitha fazat e këtij procesi. Përveç mangësive të identifikuara në fazën fillestare të 

shpërndarjes së lëndëve civile tek gjyqtarët, ekzistojnë edhe mangësi të tjera që ndërlidhen me: 

kompletimin dhe precizimin e kërkesë padive, menaxhimin jo adekuat të grumbullit të lëndëve nga 

sekretarët juridik, shtyrjet e vazhdueshme të seancave gjyqësore, vonesat në shqyrtimin e lëndëve 

në Gjykatën e Apelit si dhe norma e lartë e lëndëve që kthehen në ri-gjykim në GjTh si dhe mangësitë 

e hasura në praktikat që vet gjyqtarët aplikojnë për të balancuar llojet e ndryshme të lëndëve civile 

të cilat i marrin në shqyrtim.  

KGjK nuk është treguar efikas për të monitoruar në mënyrë të duhur progresin e arritur nëpër 

Gjykata. KGjK ka krijuar mekanizma të përgjithësuar dhe jo të matshëm për të mbështetur GjTh në 

menaxhimin e lëndëve.   

Numër i madh i lëndëve civile ende të pazgjidhura – trend në rritje 

Gjykatat vazhdojnë të ballafaqohen me numër të konsiderueshëm të lëndëve të vjetra që vazhdojnë 

të mbesin ende të pazgjidhura, si dhe numri i përgjithshëm i lëndëve civile përveç që nuk është 

reduktuar, është vazhdimisht në rritje. Si rezultat i numrit të madh të lëndëve civile nëpër GjTh 

qytetarët detyrohen të presin periudha të gjata për të iu shqyrtuar e finalizuar lënda. Njëkohësisht, 

fakti që trendi i lëndëve që mbeten të pazgjidhura nga viti në vit është vazhdimisht në rritje është 

shqetësues, dhe nëse nuk ndërmerren masa për ta përmirësuar këtë gjendje atëherë gjyqësori mund 

të shkojë drejt kolapsit.  

Praktika jo uniforme në procesin e shpërndarjes së lëndëve tek Gjyqtarët në Gjykatat Themelore 

Prishtinë, Pejë dhe Gjilan 

Në GjTh të audituara nuk aplikohen procedura uniforme të shpërndarjes së lëndëve tek Gjyqtarët, 

pasi që tek dy prej tyre shpërndarja bëhet përmes shortit ndërkohë që tek njëra prej tyre aplikohet 

rotacioni. Edhe në rastin kur aplikohet procedura e shortit, sistemimi i lëndëve nëpër grumbuj bëhet 

në mënyra të ndryshme, prandaj sistemimi nëpër grumbuj ka nevojë për tu kryer në mënyrë 

uniforme në të gjitha gjykatat. Duke qenë se përmes rotacionit lëndët shpërndahen në baza ditore 

dhe tek gjyqtarët që janë në radhë, këto procedura lejojnë hapësirë për keqpërdorim pasi që palët 

apo përfaqësuesit e tyre ligjor mund të informohen përmes personelit të administratës lidhur me 

gjyqtarët që janë në radhë dhe të presin për të paraqitur kërkesë paditë në ato ditë kur janë në radhë 

gjyqtarët e tyre të parapëlqyer. Në anën tjetër metoda e shortit ka rezultuar të jetë më efikase dhe 

më transparente pasi që mënyra e kategorizimit të lëndëve nëpër grumbuj është më e ekuilibruar si 
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dhe shpërndarja tek gjyqtarët përmes tërheqjes së shortit e bënë të pamundur për gjyqtarët të dinë 

se cilat lëndë i tërheqin. Procesi i tërheqjes me short ka raste kur përcillet me dokumentim të mangët 

apo ka mungesë të dokumentimit, apo raste kur është i kryer vetëm manualisht. Zyrtarët e GjTh që 

bëjnë pranimin dhe regjistrimin e lëndëve civile nuk kanë përgatitjen e duhur për të kontrolluar 

kërkesë paditë dhe dokumentet mbështetëse të paraqitura nga palët në gjykatë dhe për t'i informuar 

ata në rastin kur ato nuk janë të kompletuara dhe kur nevojitet ndonjë dokument shtesë.  

Numri i madh i lëndëve civile të pazgjidhura 

GjTh Prishtinë është aktualisht gjykata me ngarkesën më të madhe me lëndë civile. Më tutje, numri 

i lëndëve të pazgjidhura në të tre GjTh të audituara është i madh dhe se vazhdon të jetë në rritje nga 

viti në vit pasi që ka shumë lëndë civile që bartën nga vitet paraprake. Shqetësues është sidomos 

fakti që ekziston po ashtu numër i madh i lëndëve të vjetra që vazhdojnë të mbesin të pazgjidhura.  

Aktualisht në GjTh Prishtinë një gjyqtarë ka në shqyrtim rreth 900 lëndë, në GjTh Gjilan 480 lëndë, 

ndërkaq në GjTh Pejë 310 lëndë.  

Vonesat e mëdha në shqyrtimin dhe finalizimin e lëndëve civile 

Në GjTh Prishtinë lëndët civile marrin mesatarisht 4.6 vite për tu përfunduar, përderisa në GjTh 

Gjilan del që lëndët civile marrin afërsisht 3 vite për tu përfunduar. Situatë më e kënaqshme del të 

jetë mesatarja e GjTh Pejë ku lëndët civile marrin mesatarisht 1 vit e 3 muaj për tu kryer. Ne vijmë 

në përfundimin që sa më e madhe të jetë ngarkesa e gjyqtarëve me lëndë, aq më e lartë është edhe 

mesatarja e kohëzgjatjes së lëndëve.  

Ekzistojnë arsye nga më të ndryshmet që shkaktojnë vonesa në shqyrtimin dhe finalizimin e lëndëve 

civile. Kompletimi dhe precizimi i kërkesë padive është një prej faktorëve fillestarë që shkakton 

vonesa në shqyrtimin e lëndëve civile, dhe rrjedhimisht finalizimin e tyre brenda një afati të shkurtër 

kohor. Në mungesë të stafit të përgatitur mbështetës, lëndët civile rezulton të shkojnë të pa 

kompletuara apo të pa precizuara tek gjyqtarët. Në mungesë të stafit të përgatitur mbështetës në 

zyrat e vet gjyqtarëve, gjyqtarët detyrohen të kryejnë punë administrative për të konstatuar 

mangësitë që ndërlidhen me kompletim apo precizimi të kërkesë padive.  

 Si rezultat i një menaxhimi jo të duhur të grumbullit të lëndëve nga ana e sekretarëve juridik, dhe 

si rezultat i mungesës së sistemimit të lëndëve nga ta në një bazë elektronike të të dhënave, ka 

gjyqtarë që nuk janë në dijeni për posedimin e lëndëve të caktuara në zyrën e tyre, si dhe nuk janë 

të azhurnuar lidhur me ato lëndë që konsiderohen prioritare dhe që mund të ju ketë kaluar afati 

kohor i futjes në shqyrtim. 

Ndër faktorët që ka shkaktuar vonesa të shumta në shqyrtimin dhe finalizimin e lëndëve civile është 

edhe shtyrja e vazhdueshme e seancave gjyqësore. Arsyet më të shpeshta të shtyrjes së seancave 

gjyqësore janë: vonesat e dërgimit në Gjykatë të përgjigjes në padi nga pala e paditur, mungesa e 

përfaqësuesve ligjorë të palëve (avokatëve), mungesa e palës së paditur (apo përfaqësuesit të tij/saj), 

nevoja për të ftuar në seanca dëshmitarë shtesë, nevoja për të caktuar ekspertë dhe për të dëgjuar 

opinionin e tyre, mungesa e provave të kërkuara, apo kërkesa për prova shtesë, mungesa e vet 

gjyqtarëve, etj. Fakti që seancat shtyhen në mënyrë të vazhdueshme, dhe shpesh herë për arsye të 

të njëjtës natyrë tregon se Gjykatat dhe Gjyqtarët nuk janë të kujdesshëm sa duhet për të siguruar 
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plotësimin e kushteve për mbajtjen e seancave dhe evitimin e shtyrjeve të tyre. Më tutje, GjTh në 

shumicën e rasteve nuk respektojnë afatet ligjore për caktimin e seancave gjyqësore sidomos në 

momentin kur ato shtyhen. Këtë e dëshmojnë të gjeturat e këtij auditimi që tregojnë se ka shumë 

raste kur palët nuk janë informuar për datat e seancave të ardhshme gjatë mbajtjes së seancës, 

mirëpo janë lajmëruar më vonë përmes ftesave për seancë, si dhe ka shumë raste kur koha ndërmjet 

mbajtjes së seancave ka qenë shumë e gjatë e jo ashtu siç parashihet me afate të caktuara ligjore. Po 

ashtu, në mbarëvajtjen jo të mirë të seancave gjyqësore ndikon edhe fakti që seancat për lëndë civile 

(sidomos në GjTh Prishtinë dhe GjTh Pejë) mbahen nëpër zyre të gjyqtarëve dhe jo nëpër salla.  

Një kohë të gjatë të finalizimit të lëndës civile e merr edhe shqyrtimi që i bëhet lëndës në Gjykatën 

e shkallës së dytë, respektivisht Gjykatën e Apelit. Gjatë auditimit kemi gjetur se Gjykatës së Apelit 

i merr mesatarisht 2.6 vite për të nxjerrë vendim lëndëve që vijnë nga GjTh, ndërkohë që në 62% të 

lëndëve civile që ne kemi analizuar, vendimi i Gjykatës së Apelit ka konsistuar në kthimin e lëndëve 

në rigjykim në GjTh.  

Mesatarja e ulët e kryerjes së lëndëve civile nga ana e gjyqtarëve 

Duke u bazuar në të dhënat e lëndëve civile të zgjidhura gjatë vitit 2015 dhe 2016 del që mesatarja e 

zgjidhjes së lëndëve për gjyqtarë për muaj dhe vit nuk është në nivelin e përcaktuar në rregulloren 

ekzistuese të përcaktimit të normave për gjyqtarë. Shqetësues është fakti se në dy Gjykata, atë të 

Pejës dhe Gjilanit, trendi i kësaj mesatareje është në rënie. Përderisa rregullorja për caktimin e 

normave për gjyqtarë e KGjK-së ka përcaktuar pragun prej 27 lëndëve civile për tu kryer për një 

muaj nga një gjyqtarë, gjendja aktuale në GjTh Prishtinë, Gjilan dhe Pejë nuk është e kënaqshme. 

Kjo për faktin se në GjTh Prishtinë mesatarja e zgjidhjes së lëndëve për muaj për gjyqtarë në 2015 

ishte 16.5 ndërkaq në 2016 ishte 22. Në GjTh Pejë mesatarja e zgjidhjes së lëndëve për gjyqtarë për 

muaj rezulton në 18 lëndë në 2015 dhe 17 lëndë në 2016. Ndërkaq në GjTh Gjilan mesatarja e 

zgjidhjes së lëndëve për gjyqtarë për muaj rezulton në 15 lëndë në 2015 dhe 14 lëndë në 2016.  

Shqyrtimi i lëndëve në mënyrë jo të balancuar nga ana e gjyqtarëve 

Numri i madh i lëndëve civile që konsiderohen si prioritare, dhe i lëndëve civile që pranohen në 

tërësi nga gjyqtarët, ka ndikuar që gjyqtarët të shqyrtojnë lëndët në mënyrë jo të balancuar. 

Përderisa prioritet u jepet lëndëve prioritare (me përjashtim të atyre të kthyera në ri-gjykim), lëndët 

‘jo-prioritare’ mbesin për kohë të gjata pa u shqyrtuar. Pavarësisht që lëndët e kthyera në ri-gjykim 

konsiderohen si prioritare, parimi për ti shqyrtuar ato lëndë menjëherë (apo më së largu 30 ditë pas 

arritjes së aktvendimit të Gjykatës së shkallës së dytë) rrallë herë është respektuar.  

Monitorim jo efikas dhe mekanizma të përgjithësuar e jo të matshëm nga KGjK 

KGjK është treguar jo efikas pasi që monitorimi i progresit të Gjykatave është bazuar kryesisht në 

statistikat e lëndëve që janë raportuar nga secila GjTh, duke anashkaluar kontrollimin dhe 

verifikimin e të dhënave direkt nëpër Gjykata. Pavarësisht krijimit të mekanizmave, rekomandimet 

që kanë dalë nga këto mekanizma nuk janë marrë parasysh, si dhe qëllimet e paraqitura në disa prej 

mekanizmave të tjerë siç është Plani Strategjik janë të bazuara në objektiva jo të matshme, jo 

konkrete dhe gjuha e përdorur në to është shumë e përgjithësuar. 
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5 Rekomandimet 

Rekomandimet e dhëna më poshtë kanë për qëllim të sigurojnë se entitetet përgjegjëse, respektivisht 

GjTh dhe KGjK implementojnë praktika efikase dhe të bazuara në mekanizma të qëndrueshëm e 

funksional të menaxhimit të lëndëve në Gjykata.  

Rekomandojmë GjTh, të: 

 Monitorojnë performancën e menaxhimit të lëndëve civile për secilin gjyqtarë dhe për 

secilën lëndë që ata zgjidhin, si dhe të shikohen praktikat që janë aplikuar dhe burimet që 

kanë qenë në dispozicion për të zgjidhur lëndët. Kjo mund t’i shërbejë menaxhmentit të 

Gjykatave si informim për problemet që hasen në zgjidhjen e lëndëve mirëpo edhe për 

elementet e praktikave të mira. Të raportojnë në mënyrë të vazhdueshme lidhur me 

vlerësimet e arritura gjatë monitorimit.    

 Standardizojnë procedurën e shpërndarjes së lëndëve përmes shortit dhe të evitojnë 

shpërndarjen e lëndëve  përmes metodës së rotacionit. Metoda e shortit duhet të ketë 

dokumentim të detajuar të lëndëve që i nënshtrohen këtij procesi dhe informatave përcjellëse 

për to, si dhe të zëvendësohet dokumentimi manual me dokumentim të formës elektronike; 

 Trajnojnë personelin e gjykatës që merren me pranimin dhe regjistrimin e lëndëve (përfshirë 

edhe sekretarët juridik që mbështesin punën e gjyqtarëve), me fokus të veçantë përgatitjen e 

tyre rreth direktivave që duhen ndjekur për të konstatuar kompletimin dhe precizimin e 

kërkesë padive;  

 Sistemojnë pranimin e lëndëve civile në një bazë të unifikuar dhe elektronike të të dhënave 

e cila do të përmbante informacione kryesore dhe përmbledhëse, siç janë: koha kur lëndët 

janë pranuar nga gjyqtarët, llojet e tyre, afatet kohore të futjes në shqyrtim (nëse janë lëndë 

prioritare apo për të cilat ka afate kohore të përcaktuara me ligj/rregullore), pozicionimi i 

tyre në zyrën e gjyqtarit, etj.  

 Sigurojnë plotësimin e kushteve për mbajtjen e seancave para se ato të mbahen si dhe të 

analizojnë arsyet e shtyrjeve të seancave në mënyrë që të evitojnë këtë dukuri. Të sigurojnë 

se ka komunikim dhe koordinim mes gjyqtarëve që merren më lëndë civile lidhur me 

caktimin e orareve të seancave dhe palëve (sidomos përfaqësuesve ligjor të palëve) që marrin 

pjesë në to, me qëllim të evitimit të shtyrjes së seancave për këtë arsye. Të respektohen afatet 

ligjor për caktimin e seancave gjyqësore të përcaktuara në Ligjin për procedurë 

kontestimore. 

 Shqyrtojnë lëndët civile në mënyrë të balancuar, duke nënkuptuar që prioritizimi i 

ekuilibruar i jepet të gjitha kategorive të lëndëve, duke filluar nga ato që janë transferuar nga 

vitet e mëparshme, lëndët që tashmë u është dhënë prioritet nga rregulloret e ndryshme dhe 

lëndët që janë kthyer në ri-gjykim. 
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Rekomandojmë KGjK, të: 

 Bëjë kontrollimin dhe verifikimin e të dhënave që raportohen nga GjTh në mënyrë që 

statistikat e menaxhimit të lëndëve gjyqësore të jenë sa më të sakta dhe të besueshme; 

 Analizojë me kujdes rekomandimet e dhëna nga Njësia për Shqyrtimin e Performancës së 

Gjyqësorit (si mekanizëm mbikëqyrës i vet Këshillit) dhe të funksionalizojë dhe merr për 

bazë ato rekomandime që konsiderohen se përmirësojnë procesin e menaxhimit të lëndëve 

civile në Gjykata;  

 Rishikojë Planin Strategjik 2014-2019 për të përpiluar qëllime strategjike që janë të matshme 

dhe që gjejnë zbatim konkret në punën e GjTh në menaxhimin e lëndëve gjyqësore, siç janë 

qëllimet që ndërlidhen me eliminimin e lëndëve të grumbulluara si dhe miratimin e 

procedurave për t’iu shmangur grumbullimit të lëndëve në të ardhmen; 

 Funksionalizojë sa më shpejtë që të jetë e mundur një sistem elektronik për menaxhimin e 

lëndëve civile në të gjitha GjTh dhe të sigurohet që stafi i Gjykatave është i përgatitur në 

mënyrë të duhur dhe me kohë për të përdorur këtë sistem.  
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Shtojca I: Komentet e Gjykatës Themelore Gjilan për të gjeturat e raportit të auditimit 

 

Të gjeturat Pajtohemi 

po/jo 

Komentet e GJTH në Gjilan Pikëpamja e ZKA-së  

Pika 1.1 (Problemi i auditimit) - Sistemi 

gjyqësor në Kosovë në vazhdimësi është 

kritikuar se karakterizohet me një 

administratë të ngadaltë dhe jo efikase, 

dhe me llogaridhënie të pamjaftueshme 

nga zyrtarët gjyqësorë. 

JO Kjo nuk është fare e vërtetë sepse auditimi kur ka 

qen në gjykatën themelore në Gjilan, çdo kërkesë 

e juaja është realizuar në afat shumë të shpejtë 

procesverbalet e ndarjes së lëndëve apo çdo gjë që 

ju keni kërkuar, dhe një vlerësim i tillë është i 

rëndë për stafin e gjykatës tonë. 

Kjo nuk ka të bëjë me të gjeturat e 

auditimit tonë, mirëpo i referohet 

burimeve të tjera që kanë identifikuar 

në vazhdimësi këtë dukuri. Ky 

problem i sistemit gjyqësor është 

identifikuar në “Raportin e Progresit për 

Kosovën (2015), Kapitulli 2 – Kriteri 

politik, nënkapitulli 2.3 – Sundimi i 

Ligjit”. 

Andaj, komenti nga entiteti nuk është 

relevant pasi që nuk lidhet me të 

gjeturën por me problemin e auditimit. 

E gjetura 3.1 - Menaxhimi i procesit të 

shpërndarjes së lëndëve prej pranimit deri te 

caktimi i tyre tek gjyqtarët në Gjykata 

Themelore - Gjykatat  aplikojnë  

procedura të ndryshme të shpërndarjes 

së lëndëve tek gjyqtarët. Një ndër 

procedurat më të shpeshta të  

shpërndarjes së lëndëve civile, është 

shpërndarja përmes shortit (ashtu siç 

JO Rekomandoni që të standardizohet procedura e 

shpërndarjes së lëndëve përmes shortit. Metoda e 

ndarjes së lëndëve përmes shortit te ne është 

aplikuar mund të them gati se nga fillimi i daljes 

së asaj rregulloreje, i ndajmë lëndët ashtu siç 

parashihet, ju kemi ofruar të gjithë  procesverbalet 

e kërkuar.   

Ne kemi theksuar se GjTh Gjilan e bënë 

shpërndarjen e lëndëve sipas shortit 

ndërkohë që sistemimin e lëndëve 

nëpër grumbuj e bënë sipas llojit të 

lëndëve (për të balancuar llojet e 

lëndëve që pritet të kryhen nga secili 

gjyqtarë). Ne kemi rekomanduar që të  

gjitha Gjykatat Themelore të 

standardizojnë procedurat e 
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është edhe e paraparë përmes 

Rregullores për organizimin e 

brendshëm të Gjykatave). Shpërndarja e 

lëndëve me short është evidentuar në 

GjTh Prishtinë dhe GjTh Gjilan. 

Pavarësisht faktit që dy Gjykatat kanë 

aplikuar shpërndarjen përmes shortit, 

ne kemi gjetur dallime në procedurat e 

aplikuara në GjTh në Prishtinë. 

Përderisa, GjTh në Pejë e bënë 

shpërndarjen e lëndëve sipas metodës së 

rrotacionit. 

shpërndarjes së lëndëve civile – pra të 

aplikojnë procedurë të njëjtë të 

shpërndarjes – atë përmes shortit dhe 

mënyrës siç e rregullon edhe 

rregullorja e brendshme. 

E gjetura 3.1 - Menaxhimi i procesit të 

shpërndarjes së lëndëve prej pranimit deri te 

caktimi i tyre tek gjyqtarët në Gjykata 

Themelore - E gjetur tek të tre Gjykatat 

është mungesa e dokumentimit të të 

dhënave për lëndë civile përmes sistemit 

elektronik. Pavarësisht që aktualisht 

Gjykatat posedojnë një sistem 

elektronik, ne kemi gjetur që ky sistem 

në shumicën e rasteve nuk përdoret fare.   

JO Sa i përket sistemit elektronik ne e kemi aplikuar 

dhe i kemi regjistruar të gjitha lëndët që ekzistojnë 

në Gjykatën tonë, pse ai sistem ka dështuar qe dy 

herë besoj se nuk është faji i punëtorëve të 

gjykatës tonë, por ju me SKGJK-në duhet të 

konsultoheni në mënyrë që të na ofroni  një  data 

bazë efikase ku kishte me na u lehtësuar  edhe ne 

puna në këtë Gjykatë. 

Për ta përmirësuar këtë gjendje i kemi 

rekomanduar Këshillit Gjyqësor të 

Kosovës që të “funksionalizojë sa më 

shpejtë që të jetë e mundur një sistem 

elektronik për menaxhimin e lëndëve civile 

në të gjitha GjTh dhe të sigurohet që stafi i 

Gjykatave është i përgatitur në mënyrë të 

duhur dhe me kohë për të përdorur këtë 

sistem” (rekomandimet faqe 34 dhe 35). 

Ky rekomandim është diksutuar me 

Këshillin Gjyqësor të Kosovës dhe 

është pranuar si i tillë. Prandaj 

rekomandimi i është drejtuar Këshillit 

qëndrojnë në raport.  
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Koment i përgjithshëm për draft 

raportin 

JO Me disa nga të gjeturat e Draft Raportit të 

lartcekur, ne nuk mund të pajtohemi, për shkak se 

këto të gjetura në disa raste janë të përgjithësuara; 

jo të sakta dhe tejet të ashpra në përdorimin fjalive 

gjatë paraqitjes së konstatimeve. 

Në këtë drejtim, nuk janë të sakta të dhënat që 

flasin për numrin e lëndëve civile që janë të 

ngarkuar gjyqtarët; përqindja e numrit të lëndëve 

që janë kthyer në rigjykim; numri i lëndëve civile 

nuk është në rritje; përqindja e lëndëve civile që 

vazhdojnë të mbesin të pazgjidhura; se gjyqtarët e 

divizionit civil janë të ngarkuar edhe me lëndët e 

procedurës përmbarimore; me rastin e ndarjes së 

lëndëve civile posedojmë dokumentacion të 

kompletuar; se gjyqtarët janë në dijeni për lëndët 

që janë të ngarkuara; zyrtarët që bëjnë pranimin 

dhe regjistrimin e lëndëve civile kanë kualifikimin 

dhe përvojën e duhur (të gjithë me kualifikim 

universitar); administrata është tejet efikase, etj.  

Përveç pasaktësive, Draft Raporti i lartcekur është 

tejet i përgjithësuar, në kuptimin që është dashur 

që secila prej të gjeturave të jetë konkrete për 

secilën gjykatë themelore dhe të konsultohemi 

edhe ne si menaxher të gjykatës. 

Sa i përket saktësisë për të dhënat për 

lëndë civile dhe numrin e gjykatësve, 

ZKA i ka siguruar ato nga GJTHGJ dhe 

për të cilat i kemi dëshmitë e auditimit. 

 

Përderisa, sa i përket se të gjeturat e 

prezantuara ne raport janë të ashpra 

dhe përgjithësuara është kompetence e 

Auditorit të Përgjithshëm për të 

vendosur mënyrën e raportimit dhe 

strukturimit të raportit.  

 

GJTHGJ nuk ka ofruar edhe dëshmitë 

të cilat e dokumentojnë të kundërtën. 

Andaj, të gjeturat, konkluzionet e 

auditimit qëndrojnë.   

 


