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HYRJA

Gjatë periudhës njëvjeçare, monitoruesit tanë kanë monitoruar seanca gjyqësore dhe kanë
zhvilluar intervista. Janë vërejtur lëshime të mëdha, qoftë të natyrës procedurale, qoftë të natyrës
etike.
Institucionet e Kosovës për gjyqësorin, nga buxheti i plotë i Republikës së Kosovës, kanë ndarë
1%. Është e pakuptimtë që sundimi i ligjit të jetë prioritet institucional dhe gjyqësori të
krahasohet, si pushtet, i barabartë me institucionet e tjera, siç janë Kuvendi dhe Qeveria e
Republikës së Kosovës, përderisa përfiton vetëm 1% nga gjithë buxheti. Kjo tregon se sa është
reale mbështetja për gjyqësinë në fazën e reformimit të saj.
Reforma e gjyqësisë është përballur me sfidat që kanë buruar nga procesi i rivlerësimit të
gjykatësve dhe prokurorëve. Numri i gjykatësve dhe prokurorëve është ulur, kurse numri i lëndëve
në gjykata është rritur. Proceset gjyqësore tejzgjaten, duke shkelur kështu të drejtat themelore të
njeriut, të garantuara me anë të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut. Standardet e të
drejtave të njeriut, ashtu sikurse edhe parimet kushtetuese të Kushtetutës së Kosovës, shkelen
edhe në raste mossigurimi të përkthimit për palët, të cilat kanë nevojë.
Seancat gjyqësore në shumicën e gjykatave të Republikës së Kosovës nuk shpallen publikisht.
Për pasojë, subjektet e interesuara për seancë konkrete duhet të bredhin poshtë e lartë.
Seancat gjyqësore fillojnë me vonesa të mëdha, shkaktarë të të cilave jo rrallë janë vetë gjykatësit
dhe prokurorët.
Politika e shqiptimit të ndëshkimeve mbetet jashtëzakonisht e ulët. Janë shënuar raste të
gjykatave, të cilat shqiptojnë ndëshkime vetëm në minimumin e lejuar me ligj.
Gjykatësit dhe prokurorët kanë vazhduar avazin e vjetër të injorimit të rregullave dhe rregulloreve
të miratuara. Ata në përgjithësi nuk respektojnë mbajtjen e uniformave dhe moskomunikimin me
mjete elektronike, siç janë celularët, gjatë procesit gjyqësor.
Përveç në veprime të gjykatësve dhe prokurorëve, janë vënë re lëshime në kryerjen e detyrave
edhe nga ushtrues të profesioneve të lira, siç janë avokatët. Ata janë të papërgjegjshëm
veçanërisht në kryerjen e detyrave në raste të caktuara “ex officio” me ndërgjegje dhe
profesionalizëm të zakonshëm. Gjithashtu janë evidentuar raste përfaqësimi që bien në
kundërshtim me Kodin e Procedurës Penale të Kosovës.
Nga sfidat më të mëdha mbetet përmbarimi i rasteve civile, të cilat kanë konotacion të gjerë,
mbrojtja e dëshmitarëve dhe dëshmimi i dëshmive në procedurë, komunikimi i gjykatës me palë
që ndërlidhen me procesin e regjistrimit të popullsisë, banesave dhe familjeve etj.
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FALENDERIME

BIRN falënderon në mënyrë të posaçme organizatat Fondacioni i Vëllezërve Rokfeller, Komisionin
Evropian, Fondacionin e Çarlls Stuart Mot-it dhe Trustin Ballkanik për Demokraci, të cilët kanë
mundësuar projektin e monitorimit me mbështetjen e tyre financiare.
BIRN e çmon lartë angazhimin dhe përkrahjen e Internews Kosova në ngritjen e kapaciteteve,
organizim të punës si dhe zhvillim të resurseve të cilat kanë kontribuar në zgjerimin e angazhimit
si dhe në fokusim të trajtimit më profesional të temave gjatë tërë projektit të monitorimit dhe
publikimit të rezultateve të këtij monitorimi.
Projekti i monitorimit të gjykatave nuk do të ishte i mundur pa bashkëpunimin me organizatat
joqeveritare në terren, të cilat janë “Syri i Vizionit” në Pejë, “INPO” në Ferizaj dhe CBM në
Mitrovicë. Këto organizata jo vetëm që kanë ndihmuar monitoruesit e BIRN-it duke u ofruar
hapësirë për të punuar, por gjithashtu kanë bashkëpunuar me ta përkitazi me ofrimin e
informacioneve të ndryshme të rëndësishme për ta.
Përkushtim special për të ndihmuar prodhimin e këtij raporti ka shfaqur Kujtim Kërveshi nga
Instituti Juridik i Kosovës, të cilin BIRN e falenderon në mënyrë të posaçme.
BIRN falënderon gjithashtu edhe organizatat dhe institucionet e tjera, për bashkëpunimin si dhe
KGJK-në për akreditimin e monitoruesve në këtë institucion dhe stafin e gjykatave, ku është bërë
monitorimi, për mundësinë e qasjes për monitoruesit.
BIRN falënderon edhe pjesëmarrësit e dy tryezave të rrumbullakëta për kontributin e tyre me
vërejtjet dhe sugjerimet për këtë raport: Haki Demolli, Ministër i Drejtësisë, Fejzullah Hasanin,
kryetar i Gjykatës Supreme, Enver Peci, kryesues i Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Ismet Kabashi,
Kryeprokurori i shtetit, Bahri Hyseni, kryetar i Komisionit për Legjislacion dhe Gjyqësi në
Kuvendin e Kosovës, Sami Kurteshi, Avokati i Popullit, Enver Nimani, avokat nga Peja, Aishe
Berisha dhe Vahid Limani nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës, Valdete Daka, nga Gjykata Supreme,
Gresa Sefaj, nga Komisioni Evropian. Si dhe gjykatësit dhe kryetarët e gjykatave komunale: Besa
Krajku në Prizren, Rifat Abdullahu në Ferizaj, Rafet Haxhaj në Klinë, Nebih Reçica në Lipjan dhe
Xhelal Radoniqi në Pejë. Nga gjykatat e qarkut morën pjesë: Salih Mekaj dhe Elmaze Syka,
gjykatës në Pejë. Gjithashtu pjesëmarrës të tryezës kanë qenë edhe Xhemil Elshani nga Gjykata
komunale e Prizrenit, dhe Afërdita Mulhaxha e Hidajete Veseli nga Gjykata komunale e Pejës.
Po ashtu vlen të falënderohet i gjithë stafi i BIRN-it, për ndihmën, kritikat dhe sugjerimet e ofruara
gjatë procesit të monitorimit, hulumtimit dhe përpilimit të këtij raporti.

“Ky publikim është prodhuar me ndihmën e Komisionit Europian. Përmbajtja e këtij publikimi është
vetëm përgjegjësi e BIRN-it dhe në asnjë mënyrë nuk mund të konsiderohet si pasqyrim i
pikëpamjeve të Komisionit Europian.”



Gjykatat e qarkut: të Prishitnës, Pejës, Gjilanit dhe Mitrovicës si dhe ato komunale të Prishtinës, Pejës, Gjilanit,
Ferizajt, Skënderajt dhe Vushtrrisë.
Për shkak të gjendjes politike në Mitrovicë, ku gjykatat e kësaj komuna gjenden në pjesën veriore, ekipi i

monitoruesve të BIRN-it ka arritur të monitorojë vetëm dy seanca gjyqësore në Gjykatën e Qarkut të Mitrovicës. Të
dhënat nga këto dy seanca nuk përfshihen në të dhënat kuantitative, duke u llogaritur si të dhëna të papërfillshme në
raport me 1248 pyetësorë të tjerë të plotësuar në 17 gjykata të tjera të Kosovës.
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I.  METODOLOGJIA

Rrjeti Ballkanik i Gazetarisë Hulumtuese – BIRN, që nga marsi 2008 ka filluar projektin e
monitorimit të shërbimeve publike në tre sektorë: gjyqësi, arsim dhe shëndetësi.
Fillimisht, monitorimi i gjykatave shtrihej në 7 komuna të Kosovës, duke mbuluar 4 gjykata të
qarkut dhe 6 gjykata komunale. Por, duke arritur rezultatet e parashikuara gjatë vitit të parë të
monitorimit dhe duke parë kontributin e këtij monitorimi në sistemin e gjyqësisë në Kosovë, në
vitin e dytë të punës së vet, ky projekt u zgjerua edhe në disa komuna të tjera. Tani monitorohen 18
gjykata të rregullta në 13 komuna të Kosovës: në gjykatat e qarkut të Prishtinës, Pejës, Prizrenit,
Gjilanit dhe Mitrovicës; në gjykatat komunale të Prishtinë, Pejës, Prizrenit, Gjilanit, Ferizajt,
Gjakovës, Deçanit, Vushtrrisë, Podujevës, Lipjanit, Kinës dhe Istogut si dhe në Gjykatën
ekonomike të Prishtinës.
Raporti i BIRN-it për monitorimin e gjykatave është hartuar në bazë të monitorimit të
vazhdueshëm në këto 18 gjykata. Monitorimi i BIRN-it përmban matjen kuantitative duke
plotësuar pyetësorë në bazë të vëzhgimit drejtpërdrejt të seancave gjyqësore të monitoruara.
Përderisa gjatë vitit të kaluar (mars 2008 – mars 2009) ishin plotësuar 513 pyetësorë, gjatë këtij
viti (qershor 2009 – mars 2010) janë plotësuar 1248 pyetësorë. Pyetësorët përmbajnë pyetje
rreth mbarëvajtjes së proceseve gjyqësore, për të cilat, në raportin e vitit të kaluar, BIRN-i kishte
dhënë rekomandime.
Për shkak të parregullsive të zbuluara gjatë vitit të kaluar, në pyetësorët e këtij viti janë paraparë
disa pyetje shtesë, siç janë: arsyet e fillimit të gjykimit me vonesë, përfshirë të gjitha arsyet e
fillimit të gjykimit me vonesë; çështja e përdorimit të celularëve gjatë mbajtjes së gjykimit;
përdorimi i uniformës gjatë gjykimit etj..
Rezultatet e këtyre pyetësorëve janë pjesë e këtij raporti, në formë të të dhënave kuantitative.
Ndërkaq, për sa i përket anës kualitative, në këtë raport janë paraqitur vetëm rastet që janë
përsëritur në të gjitha gjykatat gjatë kohës së monitorimit. Për çdo pjesë të raportit për këto raste,
është paraqitur së paku nga një shembull konkret. Në mënyrë që teksti të mos ngarkohet,
shembujt e marrë për shumicën e rasteve, janë paraqitur në fusnota. Në shembujt e marrë rreth
lëndëve të caktuara (rasteve gjyqësore), nuk është publikuar identiteti i palëve të involvuara në ato
raste, qoftë i trupit gjykues, i prokurorit, i avokatëve apo i palëve të tjera në procedurë, po janë
cekur vetëm numri i lëndës për të cilën bëhet fjalë, emri i gjykatës dhe data e mbajtjes së gjykimit.
Gjatë periudhës raportuese monitoruesit e BIRN-it, përveç ndjekjes drejtpërdrejt të seancave
gjyqësore, kanë zhvilluar edhe intervista të vazhdueshme me kryetarë gjykatash, gjykatës,
kryeprokurorë, prokurorë, avokatë e palë të tjera në procedurë si dhe me zyrtarë të institucioneve
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relevante të drejtësisë, si me zyrtarë të KGJK-së, të Ministrisë së Drejtësisë, Policisë së Kosovës,
Komisionit për Legjislacion dhe Gjyqësi pranë Kuvendit të Kosovës, të Odës së Avokatëve të
Kosovës etj. .
Përveç dyfishimit të numrit të pyetësorëve të plotësuar në këtë vit, nga 513 në 1248, janë
përgatitur edhe 25 reportazhe televizive për praktika dhe dukuri, pozitive e negative, që janë gjetur
gjatë këtij viti të monitorimit. Në disa raste këto reportazhe kanë pasur ndikim të menjëhershëm
dhe institucionet përkatëse kanë ndërmarrë hapa konkretë për tejkalimin e atyre situatave.
Pikërisht ky është edhe qëllimi i monitorimit. Në dallim nga reportazhet e vitit të kaluar, të cilat
patën trajtuar vetëm raste të korrupsionit, duke parë kushtet e punës për gjykatës dhe prokurorë,
BIRN gjatë këtij viti ka përgatitur edhe shumë reportazhe që trajtojnë kushtet e gjykatësve dhe
prokurorëve.
Si pjesë e këtij monitorimi janë mbajtur edhe dy tryeza të rrumbullakëta, në të cilat merrnin pjesë
udhëheqës të institucioneve gjyqësore si dhe palë të tjera që është konsideruar se mund të
kontribuojnë me komentet e tyre në këtë raport.

Gjatë periudhës raportuese BIRN ka përgatitur 25 reportazhe televizive, 3 prej të cilave kanë qenë kulme të javës (ana
pozitive e gjyqësorit), dhe ka mbajtur 3 debate televizive për gjyqësi. Lista e reportazheve të transmetuara është pjesë e
këtij raporti: ”Publikimi i rasteve të monitoruara”
Për ndikimet e reportazheve të transmetuara, shih pjesën e këtij raporti ”Ndikimet e reportazheve të transmetuara”
Me 18.05.2010 BIRN organizoi dy tryeza për të marrë komentet e gjykatësve dhe institucioneve të tjera për draftin

punues të këtij raporti. Në tryezën e parë morën pjesë këta kryetarë gjykatash komunale (GJK): Besa Krajku në
Prizren; Rafet Haxhaj në Klinë; Nebih Reçica në Lipjan; Rifat Abdullahu në Ferizaj; Xhelal Radoniqi në Pejë. Nga
Gjykatat e Qarkut morën pjesë: Salih Mekaj dhe Elmaze Syka në Pejë. Pjesëmarrës ishin edhe gjykatësit Xhemil
Elshani nga GJK e Prizrenit,; Afërdita Mulhaxha dhe Hidajete Veseli nga GJK e Pejës. Në tryezën e dytë morën pjesë:
Haki Demolli, Ministër i Drejtësisë; Fejzullah Hasani, kryetar i Gjykatës Supreme; Enver Peci, kryesues i Këshillit
Gjyqësor të Kosovës; Ismet Kabashi, Kryeprokurori i shtetit; Bahri Hyseni, kryetar i Komisionit për Legjislacion dhe
Gjyqësi në Kuvendin e Kosovës; Sami Kurteshi,Avokati i Popullit; Enver Nimani, avokat nga Peja;Aishe Berisha dhe
Vahid Limani nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës; Valdete Daka, nga Gjykata Supreme; Gresa Sefaj, nga Komisioni
Evropian.
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Shprehja seancë në këtë raport përfshin seancën e shqyrtimit kryesor, seancën për konfirmim të aktakuzës, seancën
përgatitore.
Sipas Raportit vjetor të gjykatave të rregullta 2009 të SKGJK-së, gjykatësve të Gjykatës Supreme u caktohen nga 20

lëndë të reja në muaj, gjykatësve të gjykatave të qarkut nga 25 lëndë të reja në muaj, gjykatësve të Gjykatës Ekonomike
nga 24 lëndë të reja në muaj dhe gjykatësve të gjykatave komunale nga 302 lëndë të reja në muaj.
Me përjashtim të rasteve kur pranohet fajësia dhe gjykimi fillon e mbaron brenda ditës, si dhe të disa rasteve të tjera të

natyrës së lehtë.
Gjykimi për lëndën C.nr.626/06 (vërtetim pronësie), i mbajtur më 06.10.2009, kishte filluar para hyrjes në fuqi të

LPK-së dhe nuk ka përfunduar ende. Gjykimi P.nr.48/06 në Gjykatën e Qarkut të Gjilanit, ka filluar para më shumë se
një viti dhe nuk ka përfunduar ende. Gjykimi P.nr.86/04. Disa lëndë në Gjykatën komunale të Ferizajt, të cilat kanë
filluar para një kohe, por për arsye të ndryshme, nuk kanë përfunduar: P.nr.86/04; P.nr.497/05; C.nr.521/03;
C.nr.1840/04 etj.

Seanca për gjykimin me numër të lëndës C.nr.625/03 (pasurim pa bazë), e mbajtur më 28.09.2009, ishte seanca e 21
që mbahej dhe u caktua përsëri një seancë tjetër.

Gjykimi P.nr.547/08, i caktuar të mbahej më 13.05.2009 në Gjykatën e qarkut të Prishtinës, për shkak të moscaktimit
dhe moskoordinimit të avokatëve dhe avokatëve sipas detyrës zyrtare, qe dashur të shtyhej edhe për 45 ditë të tjera
(25.06.2009). Gjykimi P.nr.132/08, i mbajtur në Gjykatën e qarkut të Gjilanit, në mungesë të ekspertit mjeko-ligjor,
është shtyrë disa herë (seanca e caktuar për 05.02.2009 ishte shtyrë për 16.03.2009, pastaj për dt.16.04.2009 dhe për
28.05.2009). Prania e ekspertit në këtë gjykim ka qenë e domosdoshme, deri në përfundim të këtij gjykimi ka kaluar
më shumë se një vit.
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II. TË GJETURAT GJATË MONITORIMIT TË GJYKATAVE

Gjatë seancave të monitoruara janë vërejtur shumë parregullsi dhe shkelje procedurale dhe etike
të ndryshme, si dhe pengesa të tjera të cilat, medoemos, ndikojnë në mbarëvajtjen e gjykimit dhe
në sistemin gjyqësor në Kosovë. Në vazhdim të këtij raporti, do të paraqesim disa nga shkeljet dhe
pengesat kryesore të evidentuara gjatë mbajtjes së gjykimeve që janë analizuar dhe shkruar në një
formë të kuptueshme dhe të transmetueshme.

Sipas nenit 6 të Konventës për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive të Njeriut, “… çdo njëri ka të
drejtë për proces gjyqësor të drejtë dhe publik brenda një kohe të arsyeshme, nga një gjykatë e
pavarur dhe e paanshme, e themeluar me ligj”.
Por në Kosovë, për shkak të mosmenaxhimit të mirë të kohës së tyre, mosefikasitetit në punë si
dhe për shkak të ngarkesës së gjykatësve me një numër të madh të lëndëve, ka ndodhur që
gjykimet të mos mbahen brenda një kohe sa më të shkurtër, po të zgjasin për vite që nga mbajtja e
seancës së parë. Si në raste civile, ashtu edhe në ato penale, gjykimet vazhdojnë të zhvillohen për
një kohë të gjatë, disa për shkak të kompleksitetit të lëndës, e disa për shkak të mungesës së
palëve të domosdoshme për vazhdimin e gjykimit, për se gjykimi shtyhet detyrimisht. Shtyrja e
gjykimeve për rastet penale më së shumti ndikon tek të akuzuarit e paraburgosur, të cilëve,
pothuaj në të gjitha rastet, u zgjatet edhe paraburgimi.
Arsye tjetër për tejzgjatjen e gjykimeve, është edhe shtyrja e seancave për një kohë të gjatë (nga
seanca e mbajtur deri në seancën tjetër të caktuar) për afat deri afro tre muajsh. Duke marrë
parasysh që neni 345, paragrafi 3 i KPPK-së thotë se në rastet kur brenda tre muajve seanca e
caktuar ka dështuar të mbahet, procedura gjyqësore duhet të fillojë përsëri, pa dyshim që këtu

1. Tejzgjatja e gjykimeve (rastet më shumë se një vit)
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Gjykimi P.nr.162/08, i mbajtur më 23.06.2009 në Gjykatën e qarkut të Prishtinës, filloi rishtazi pasi kishin kaluar 7
muaj nga seanca e fundit. Gjykimi P.nr. 173/08, i mbajtur më 09.11.2009 në Gjykatën e qarkut të Gjilanit filloi rishtazi
pasi kishin kaluar më shumë se 3 muaj nga mbajtja e seancës së fundit.

Sipas raporteve vjetore të SKGJK-së, gjatë vitit 2008 në gjykatat e rregullta janë marrë për t'u shqyrtuar 326,391
lëndë të reja, kurse gjatë vitit 2009 janë marrë për t'u shqyrtuar 407,527 lëndë të reja. Përderisa vetëm në tremujorin e
parë të vitit 2010 marrë për t'u shqyrtuar82,560 lëndë të reja.
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shpenzohet edhe kohë po edhe mjete materiale të dyfishta.

Përfundim: Tejzgjatja e gjykimeve për vite, është shkelje e të drejtave të njeriut, Kushtetutës së
vendit dhe ligjeve procedurale. Sikur gjykatat të ishin më efikase, sikur gjykatësit e prokurorët të
bashkërendonin orarin më mirë, sikur të mbaheshin seancat nëpër çdo gjykatë edhe pasdite, sikur
të moslejohet të kalojë asnjë ditë pa seanca gjyqësore, - në gjykata do të kishte një shkurtim të
dukshëm të kohës së gjykimeve që zgjasin për vite, pavarësisht nga fakti se Kosova ka numër të
vogël të gjykatësve dhe prokurorëve.

2. Shqiptimi i llojit të dënimeve

Monitorimi i BIRN-it ka identifikuar edhe një dukuri alarmante për sistemin tonë të drejtësisë. Në
bazë të numrit të lëndëve të paraqitura në gjykata, kriminaliteti në Kosovë është në rritje, por, me
gjithë rritjen e numrit të veprave penale të kryera, shqiptohen dënime në minimumin e paraparë.
Nga ky veprim krijohet përshtypja që gjykatësit kosovarë ngurrojnë të zbatojnë ligjin në kufijtë e tij
mesatarë dhe mundësitë që u jep ligji për dënime, i realizojnë në minimumin e mundshëm.
Krijohet përshtypja se gjyqësori më shumë funksionon si ndarës i mëshirës për palët e akuzuara
sesa si ndarës i drejtësisë.
Qëllimi i dënimit të merituar është ndëshkimi i kryerësve të veprave penale, ndalimi i tyre dhe
kthimi i tyre në shoqëri si të dobishëm (në rastet e privimit nga liria për shkak të kryerjes së
veprimeve të kundërligjshme), luftimi i kriminalitetit dhe mbrojtja e vlerave të individit dhe
shoqërisë në përgjithësi. Në mes të tjerash, sipas nenit 34 të Kodit Penal të Kosovës, - qëllimi i
dënimit është parandalimi i kryerësve që të kryejnë vepra penale në të ardhmen dhe rehabilitimi i
tyre si dhe ndikimi tek personat e tjerë që të mos kryejnë vepra penale.
Sipas monitorimit tonë, në Kosovë dënimet janë aq të lehta (të buta), saqë krijohet përshtypja
sikur qëllimi i dënimit nuk është fare që të parandalohet kryerja e veprës në të ardhmen dhe
ndikimi tek personat e tjerë, po sikur është një sistem i tërë i krijuar për të amnistuar krimin dhe
kriminelët deri në maksimumin e lejuar. Sipas analizës sonë, kjo situatë shkakton efektin e
kundërt – porosia që del në pah, është se në Kosovë thyerja e ligjit është e tolerueshme deri në
maksimumin ligjor. Dënimet më të lehta a të buta shqiptohen kryesisht në gjykata komunale,
kurse në gjykata të qarkut, edhe pse zakonisht shqiptohen dënime më të rënda, kemi hasur raste
kur, gjatë caktimit të llojit dhe lartësisë së dënimit, rrethanat që duhej të merreshin si rënduese,
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Me rastin e caktimit të llojit dhe lartësisë së dënimit për të akuzuarin e çështjes penale P.nr.31/10, për të cilin është
shpallur aktgjykimi më 31.03.2010 në Gjykatën e qarkut të Prizrenit, si rrethanë lehtësuese u mor se i akuzuari për herë
të parë ndeshej me ligjin, e në fakt personi ishte kryerës i mëhershëm dhe i dënuar për disa vepra penale. Kjo rrethanë,
konform nenit 70 të KPK-së është rënduese. Për më tepër, shihni reportazhin e transmetuar në emisionin Jeta në
kosovë në: http://www.jetanekosove.com/advCms/#id=1274,11541017

Më gjerësisht për shqiptimin e llojeve të dënimeve, mund të shihni reportazhin e transmetuar në Jeta në Kosove në:
http://www.jetanekosove.com/advCms/#id=1274,10273635

Koment nga tryeza e BIRN e organizuar me 18.05.2010 në Hotelin Viktoriy
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janë marrë si rrethana lehtësuese.
Edhe pse numri më i madh i lëndëve të marra për t'u shqyrtuar/proceduar është në gjykatat
komunale, disa prej këtyre gjykatave, gjatë shqiptimit të dënimeve, janë shumë “të mëshirshme”,
sepse më shumë shqiptojnë dënime me kusht, më pak dënime me gjobë, sa kohë që dënimet me
burgim kanë filluar të mos shqiptohen fare ose të shqiptohen më rrallë.
Kjo sidromë e vërejtur nuk ka të bëjë aspak me ngarkesën e gjykatësve me lëndë ose me rrogën e
vogël të gjykatësve dhe me kushtet teknike në punë, prandaj është e pashpjegueshme pse sistemi
ynë gjyqësor merr aq shumë vendime në favor të të akuzuarit dhe, automatikisht, ka aq shumë
mëshirë për të akuzuarin. Kjo lë hapësirë për të menduar se i akuzuari gëzon privilegj dhe jo shteti
a pala që e akuzon për shkelje të ligjit. Kjo kritikë është e papranueshme nga shumë përfaqësues
të gjykatave. Valdete Daka nga Gjykata Supreme, thekson se, sikur të kishim dënime të ulëta, nuk
do t'i kishim burgjet e Kosovës plot me të dënuar. Mirëpo, sa për ilustrim, analizuam një gjykatë
komunale, ku është i theksuar ky problem, pasi pikërisht këto gjykata janë më të ngarkuarat me
lëndë. Gjykata komunale e Klinës, gjatë vitit 2009, nga 127 aktgjykime ndëshkuese, nuk ka
shqiptuar asnjë dënim me burgim. Edhe pse sipas nenit 21 të KPPK-së gjykatat komunale
gjykojnë për veprat penale për të cilat ligji parasheh dënim me gjobë ose me burgim deri pesë
vjet, në gjykatat komunale më të shpeshtat janë dënimet me kusht. Për shembull, në Gjykatën
komunale të Pejës, nga 730 aktgjykime dënimi të shpallura gjatë vitit 2009, hiç më pak se 89 %
janë dënime me kusht, kurse vetëm 2 % janë dënime me burgim.
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ShihANEKSIN 2 – Llojet e dënimeve të shqiptuara nga gjykatat komunale
Koment nga tryeza e organizuar nga BIRN me 18.05.2010 në Hotel Viktory.
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Gjithashtu në Gjykatën komunale të Prizrenit, nga 741 aktgjykimet e dënimit, të shpallura gjatë
vitit 2009, 60% janë dënime me kusht, kurse 7% dënime me burgim.
Dënimi me kusht është paraparë të shqiptohet në raste kur besohet se, përmes këtij dënimi
alternativ, do të arrihet qëllimi i dënimit. Por, gjykatat e Kosovës këtë dënim e shqiptojnë edhe në
rastet kur kemi të bëjmë me përsëritje të një vepre penale vazhdimisht, në të njëjtin rajon, edhe
nga të njëjtët persona – recidivistët. Në gjykatat komunale të monitoruara kryerësit e veprës
penale “vjedhje”, nga neni 252 i KPK-së (vjedhje pylli dhe vjedhje rryme), zakonisht kanë qenë
recidivistë dhe atyre u janë shqiptuar dënime me kusht. Ky paraqet një problem të madh, kur dihet
se çfarë problemi të madh ligjor përbën vjedhja e rrymës në aspektin zhvillimor të Kosovës.
Pas shqiptimit të dënimit me kusht, zbatimi i tij nuk ndiqet, thuaja asnjëherë ose në raste tepër të
rralla ka ndodhur që të jetë bërë revokimi i tij. Ky konstatim u pohua edhe në tryezën e rrumbullakët
nga Rifat Abdullahu, kryetari i Gjykatës komunale të Ferizajt.
Një baraspeshë më të mirë për sa i përket shqiptimit të dënimeve kanë pasur Gjykata komunale e
Deçanit (45% me gjobë, 35% me kusht dhe 20% me burgim) dhe Gjykata komunale e Vushtrrisë
(44% me kusht, 31% me gjobë, 20% me burgim dhe 5% të tjera). Ndërkaq, Gjykata komunale e
Istogut prin për nga shqiptimi i dënimeve me gjobë, 93% dënime të këtilla.
Përfundim: Gjykatat duhet të krijojnë politika për shqiptimin e llojeve të dënimeve, dhe për veprat
që përsëriten vazhdimisht në rajone të njëjta dhe nga kryerës të njëjtë – recidivistë, të parashihet
që të shqiptohen dënime më të rënda, në përputhje me dispozitat ligjore, në mënyrë që të
ndikohet në mospërsëritjen e veprave të njëjta brenda një kohe në territorin e njëjtë dhe nga
kryerës të njëjtë. Mosshqiptimi i dënimeve të nevojshme dhe proporcionale me rrezikun dhe
dëmin e shkaktuar, sidomos ndaj vjedhësve të rrymës dhe pyllit, ka ndikuar drejtpërdrejt në
dëmtimin e ekonomisë vendore dhe në krijimin e një atmosfere që, me të drejtë, mund të
konstatohet mungesa e zbatimit të ligjit në Kosovë. Nëse vazhdohet me dënime kaq të lehta a të
buta dhe me ndarje të mëshirës e jo të drejtësisë ndaj kryerësve, qytetarët e Kosovës kanë të
drejtë të dyshojnë që kryerësit e veprave po 'blejnë' dënimin e ulët që u shqiptohet në gjykatat e
Kosovës.

Për rastet penale, neni 90-93 i Kodit të Procedurës Penale, ka parashikuar mundësinë e audio-
dhe video-incizimit të seancave gjyqësore. Përparësitë e audio- dhe video-incizimit janë kursim i
kohës dhe ruajtja identike e procedurës gjyqësore të zhvilluar. Projekti i audio- dhe video-
incizimit ka filluar të zbatohet që nga viti 2006, për se pajisjet janë vendosur në të gjitha gjykatat e
qarkut dhe në disa gjykata komunale. Mirëpo, këto pajisje në shumë gjykata nuk përdoren. Më
saktësisht, nga 1,248 seanca të monitoruara, vetëm në 2.3 % prej tyre është bërë audio- dhe
video-incizimi. Shifra e audio-incizimeve ka mbetur e njëjtë si në vitin e kaluar; edhe në vitin 2008

3. Mospërdorimi i pajisjeve elektronike nëpër gjykata

17

18



Në Gjykatën e Qarkut në Prizren, kryesisht për të gjitha seancat e mbajtura në sallën e gjykimeve bëhet audio dhe
video - incizimi.

http://www.SKGJK-ks.org/?cid=1,171
Ky projekt ende nuk ka përfunduar dhe nuk mund të dihet vlera përfundimtare e tij.
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edhe në 2009, 98 % e seancave kanë mbetur pa u incizuar, pavarësisht nga rekomandimet e
dhëna.

Sivjet, përqindja prej 2.3% e seancave të zhvilluara me audio dhe video - incizime është arritur
vetëm në Gjykatën e Qarkut të Prizrenit, në të cilën është bërë ky incizim. Në asnjë nga gjykatat e
tjera të Kosovës nuk bëhet audio-incizimi. Mirëpo, edhe pse në këtë gjykatë bëhet audio dhe
video - incizimi, prapëseprapë mbahet edhe procesverbali me shkrim gjatë mbajtjes së seancës.
Në gjykatat e tjera nuk kemi marrë ndonjë arsye për mospërdorimin e këtyre pajisjeve, edhe pse
pajisjet janë funksionale. Duke marrë parasysh që në një gjykatë kjo funksionon e në të tjerat
anembanë Kosovës jo, kjo lë të kuptohet që sistemi ynë gjyqësor të shumtën e rasteve parapëlqen
që të mos mbeten gjurmë të punës së tyre. Tendenca për të mos lënë gjurmë të parregullsive që
zhvillohen gjatë seancave, është vërejtur edhe gjatë mbajtjes së procesverbalit përgjatë
seancave, sepse shpesh shënohet se ndiqen rregulla procedurale që realisht nuk ndodhin në
seancë. Kjo elaborohet më gjerësisht më poshtë.
Nga investimet e tjera më të mëdha në sistemin gjyqësor në Kosovë, është edhe projekti SIML –
Sistemi Informativ për Menaxhimin e Lëndëve, i cili është financuar nga Agjencia Evropiane për
Rindërtim – AER. Kostoja e këtij projekti deri më tani është 3 milionë euro. Ky projekt, që ka
filluar që nga viti 2001, është një sistem kompjuterik, në të cilin zhvillohet tërë procesi i një lënde
në mënyrë të standardizuar, që nga regjistrimi i saj e deri në arkivim, përfshirë të gjitha fazat e
procedurës. Gjatë fazave të zhvillimit të këtij sistemi, gjykatat janë furnizuar me kompjuterë, janë
mbajtur trajnime për përdorimin e këtij sistemi dhe është bërë regjistrimi i lëndëve në këtë
program, por zbatimi i tij nuk ka filluar ende. Ç'është e drejta, në gjykatat komunale të Ferizajt dhe
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Prizrenit, në Gjykatën komunale dhe atë të Qarkut të Gjilanit - SIML funksionon, por jo plotësisht.
Në gjykatat ku aplikohet SIML-i, arsyet e mosfunksionimit të plotë janë më shumë teknike,
probleme me softuerin, i cili duket të mos jetë i avancuar. Edhe në gjykatat ku funksionon SIML,
janë të detyruar që të dhënat t'i mbajnë edhe në libra të regjistrit (formë manuale), që u merr kohë
dyfish më shumë. Ndërkaq, sipas referentëve të gjykatave ku nuk përdoret SIML, arsyeja e
mospërdorimit të tij është trajnimi i mangët për përdorimin e këtij programi. Në anën tjetër,
përgjigjja e KGJK-së për mosaplikimin e SIML-it është mosha e madhe e të punësuarve dhe
procesi i emërimit dhe riemërimit të punonjësve. Megjithëkëtë, gjatë tryezës së organizuar nga
BIRN, as donatori dhe as përfaqësuesit parlamentarë nuk u bindën që kjo është arsye legjitime për
mosfunksionimin e SIML-it. Gresa Sefaj, nga Komisioni Evropian, theksoi që, pavarësisht nga fakti
që Komisioni i ka kërkuar KGJK-së me shkrim që të përgjigjet rreth mospërdorimit të këtij
programi, KGJK-ja nuk është treguar e gatshme të përgjigjet. Bahri Hyseni, kryetari i Komisionit
për Legjislacion dhe Gjyqësi në Kuvendin e Kosovës, i cili një kohë ushtroi detyrën e anëtarit të
KGJK-së, theksoi se, sipas tij, problemi qëndronte në faktin që tri herë kishte dështuar tenderi për
pajisjen e gjykatave me kompjuterë, për shkak të mungesës së kompetencës së KGJK-së. Valdete
Daka, nga Gjykata Supreme, gjithashtu mohoi faktin që mosha e madhe të isht arsye për
moszbatimin në praktikë të këtij sistemi. Sami Kurteshi konfirmoi që, pavarësisht se mosha
mesatare e punonjësve të institucionit të tij, Ombudspersonit, është e ngjashme, atyre u janë
dashur 6 muaj që të kalonin në sistemin e ri elektronik të mbajtjes së të dhënave për lëndët. Enver
Peci, kryesues i KGJK-së, theksoi qartazi se presin që një prej përparësive që do të ofronte ky
sistem, është që të mos ndodhë më që recidivistit të mos i shqiptohet dënimi i merituar, sepse të
gjitha lëndët paraprake do të paraqiteshin në sistem, dhe nga kjo do të alarmohej gjykata.

Përfundim: Me përdorimin e këtyre pajisjeve, integriteti i të dhënave dhe procesverbaleve do të
jetë shumë më i sigurt. Sikur të aplikohej ky program, do të bëhej ruajtja identike e
procesverbaleve, ndërsa, me automatizimin e lëndëve në gjykata dhe prokurori, do të realizohej
komunikimi në mes të gjitha gjykatave dhe prokurorive për të gjitha lëndët përmes rrjetëzimit
elektronik. KGJK, si përgjegjëse për implementimin e programit SIML, do të duhej të siguronte
funksionimin në mënyrë të rregullt të softuerit dhe rrjetit të internetit si dhe të krijonte lidhje të
përbashkët të softuerëve në të gjitha gjykatat dhe prokuroritë e Kosovës. Është absurde që edhe
pas kaq shumë vjetësh, KGJK të mos mund të menaxhojë këtë projekt si duhet dhe ta fusë në
funksionim. Kjo tregon se sa i vështirë është reformimi i sistemit gjyqësor dhe sa shumë i reziston
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Në gjykatat komunale të Ferizajt dhe Prizrenit regjistrimi i lëndëve në këtë sistem ka përfunduar, por sistemi përdoret
vetëm nga ana e referentëve , pra lëndët nuk procedohen tek gjykatësit, ndërsa në Gjykatën komunale dhe në atë të
Qarkut të Gjilanit, përveç regjistrimit të të gjitha lëndëve, projekti është duke u zbatuar edhe nga referentët në tërësi
dhe nga ana e disa gjykatësve, të cilët çdo veprim rreth lëndëve e dërgojnë edhe në sistemin SIML.

Më gjerësisht për mospërdorimin e SIML-së, mund të shihni reportazhin e transmetuar në Jeta në Kosove në:
http://www.jetanekosove.com/advCms/#id=1274,9927937

Të gjithë punëtorët e gjykatave kanë mbajtur trajnim të njëjtë, por në gjykatat ku aplikohet ky program, referentët dhe
sekretarët juridikë nuk kanë vështirësi rreth zbatimit të këtij programi.

Komente të shprehura gjatë tryezës së BIRN, organizuar më 18.05.2010 në hotel Viktory
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ndryshimit ky sistem, sa kohë që as pas 9 vjetësh nuk mund të realizohet një projekt, prej të cilit
gjykatat dhe administrata do të fitonin aq shumë në organizimin e lëndëve. Pavarësisht nga
arsyetimet se ky rekomandim për përdorimin e SIML-it po përsëritet nga viti në vit, nuk mund të
mos shtrohen dyshime se regjistrimi i të dhënave në sistem kompjuterik nuk po bëhet, sepse
menaxhmentit të gjykatave të Kosovës, për se përgjegjëse është KGJK-ja, po u konvenon një
mosregjistrim i të dhënave, në mënyrë që të mos shpalosen neglizhenca dhe parregullsitë në
punën e gjykatave, të cilat, me regjistrimin e lëndëve në kompjuter, do të bëheshin shumë më
evidente dhe do të ekspozonin mospunën në gjykata të Kosovës.
Për gjithçka që nënkupton rritje të transparencës, si publikimi i gjykimeve në tabelën zyrtare dhe
regjistrimi i rasteve në SIML, - duket të gjenden gjithfarë arsyetimesh pse vazhdon të përsëritet
nga vitit në vit, me gjithë faktin që një menaxhim i përpiktë, po të ekzistonte vullneti për këtë, do ta
zgjidhte këtë problem deri tash.

4. Mosshpallja e gjykimeve në tabelën e njoftimeve

Parimi i publicitetit ose parimi i qasjes së publikut në gjykim, është e drejtë e garantuar me
Kushtetutën e Kosovës, me Kodin e Procedurës Penale dhe me Ligjin e Procedurës Kontestimore.
Hapi i parë për të matur se sa është ky parim i zbatueshëm në gjykatat e Kosovës, është të
vlerësohet se si mund të informohet qytetari i Kosovës, në rend të parë, për kohën e mbajtjes së
një seance gjyqësore, dhe kjo nuk nënkupton praninë vetëm të palëve ndërgjyqësore, por edhe të
opinionit të gjerë, në seanca në të cilat nuk përjashtohet pjesëmarrja e publikut prerazi.
Këto informacione do të duheshin publikuar në tabelën e shpalljeve/njoftimeve në hyrje të
gjykatës. Në komunat ku kjo rregull respektohet, kjo tabelë përmban numrin e lëndës, çështjen
për se mbahet gjykimi, emrin e gjykatësit si dhe datën dhe kohën e mbajtjes së seancës.
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Nga ky grafikon shihet qartazi që të shumtën e rasteve, më saktësisht në 62.3% të rasteve, gjykatat
nuk janë transparente për sa i përket informimit të publikut për zhvillimin e proceseve gjyqësore,
sepse nuk e plotësojnë as kushtin themelor, atë të shpalljes së seancave gjyqësore në tabelën e
shpalljeve, e cila është e vendosur në hyrje të gjykatës. Mungesa e shpalljeve të seancave
shkakton pasiguri dhe huti tek palët, të cilat duhet të trokasin në zyra të ndryshme të gjykatave, me
shpresën që mund të marrin informacione të nevojshme në lidhje me kohën e mbajtjes së një
seance gjyqësore. Pra, edhe nxjerrja e një informacioni bazë ka potencial të hiperbolizohet dhe të
bëhet dramë në gjykatat e Kosovës.
Pa dyshim që prania për një kohë të gjatë e qytetarëve të interesuar nëpër korridore dhe rrëmuja në
gjykata shkaktojnë pengesa në punë për vetë personelin gjyqësor, të cilët ndërpriten shumë herë
gjatë kryerjes së detyrave të tyre nga qytetarët që u kërkojnë informacione duke u endur poshtë-
lart.

Neni 31, paragrafi 3, i Kushtetutës thotë: “Gjykimi është publik, me përjashtim të rasteve kur gjykata, në rrethana të
veçanta, konsideron se, në të mirë të drejtësisë, është i domosdoshëm përjashtimi i publikut, ose i përfaqësuesve të
medieve, sepse prania e tyre do të përbënte rrezik për rendin publik ose sigurinë kombëtare, interesat e të miturve, ose
për mbrojtjen e jetës private të palëve në proces, në mënyrën e përcaktuar me ligj”. Patmin e publicitetit është theksuar
edhe në nenin 328 të KPPK-së dhe nenin 444.1 të LPK-së lidhur me mbajtjen e seancës kryesore me dyer të hapura.
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Të vetmet seanca të shpallura në tabelën e shpalljeve në Prishtinë, 1.9 %, sikur duket në grafikon, janë senacat e
shpallura në Gjykatën Ekonomike të Prishtinës.

Raporti i Gjykatës së Qarkut të Prishtinës për vititn 2009 mbi numrin e lëndëve të zgjidhura nga secili gjykatës veç e
veç.

Për këtë, shih Kulmi i Javës në “Jeta në Kosovë”, transmetuar më datën 20 gusht 2009:
http://www.jetanekosove.com/advCms/#id=1277,6414669

Raporti i Përgjithshëm Vjetor 2009 i SKGJK-së për gjykatat e rregullta, faqe 32, duke përjashtuar numrin e lëndëve
për rubrikën: Lëndë tjera/të ndryshme.

Takim i BIRN-it me Kryetarin e Gjykatës komunale të Prishtinës, gusht 2009.
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Nga 18 gjykatat e monitoruara të Kosovës, 6 janë identifikuar krejtësisht jotransparente, sepse
asnjë nga seancat e monitoruara në gjykatat e Prishtinës (qarkut dhe komunale), Gjakovës,
Podujevës, Klinës dhe Istogut nuk janë shpallur në tabelën e shpalljeve. Është sidomos
brengosëse që kjo është dukuri edhe në Gjykatën e Qarkut të Prishtinës, e cila i mbulon rreth një
milion banorë në Kosovë (përfshirë Prishtinën, Podujevën, Lipjanin, Fushë-Kosovën, Obiliqin,
Ferizajn, Shtimen, Kaçanikun, Shtërpcën, Hanin e Elezit, Graçanicën dhe Gllogocin/Drenasin).
Kjo nënkupton që sa më i madh të jetë numri i qytetarëve që mbulon ajo gjykatë, aq më shumë do
të kursehej koha e zyrtarëve që detyrohen t'u përgjigjen qytetarëve veç e veç, dhe aq më shumë do
të shkarkoheshin korridoret nga qytetarë të hutuar, që bezdisin punëtorët e gjykatave për të
zgjidhur një hall të tyre.
Saktësisht, në Gjykatën e Qarkut të Prishtinës, e cila supozohet që do të duhej të ishte shembull i
rregullit, duke marrë parasysh që kemi të bëjmë me kryeqytetin dhe që Prishtina, në parim, duhej
të ishte tërheqëse për menaxherët dhe kuadrot më të mira gjyqësore, nga 6.193 lëndë, sa janë
zgjidhur në vitin 2009, për asnjë seancë nuk ka pasur njoftime në tabelën e shpalljeve zyrtare.
Monitoruesit e BIRN-it që kanë monitoruar Gjykatën e Qarkut të Prishtinës, kanë 'zbuluar' se lista
ditore e gjykimeve që mbahen në këtë gjykatë, e cila do të duhej të vihej në tabelën zyrtare të
shpalljeve, mund të gjendet në sirtarin e personelit të sigurimit të gjykatës në hyrje të gjykatës,
dhe kjo listë bëhet vetëm për nevoja të stafit të gjykatës. Kjo ishte mënyra si ishte informuar edhe
ekipi monitorues i BIRN-it lidhur me seancat gjyqësore, sepse lista nuk ishte e hapur për
publikun, i cili nuk ka mundësi të ketë qasje në sirtarë të stafit të sigurimit.
Përveç që gjykimet nuk shpallen, tabela e shpalljeve në Gjykatën e Qarkut të Prishtinës është e
zbrazët dhe në të nuk ka asnjë njoftim tjetër, që do të duhej të kishte kjo tabelë. Një shembull i mirë
i mbajtjes së tabelës së shpalljes është Gjykata komunale e Gjilanit, sepse në tabelën e shpalljeve
publikohet edhe orari i pushimit vjetor të gjykatësve, kështu që qytetari informohet se nuk ka
nevojë të kërkojë një gjykatës i cili mund të gjendet në pushim.
Në anën tjetër, nga 10.331 lëndë, sa janë zgjidhur nga Gjykata komunale e Prishtinës gjatë vitit
2009, asnjë nuk ishte paralajmëruar në tabelën e shpalljeve. Sipas kryetarit të kësaj gjykate,
arsyeja e mungesës së paralajmërimit të gjykimeve në tabelën e përgjithshme të shpalljeve në
këtë gjykatë, është se kjo tabelë është e vogël për shpalljen e të gjitha gjykimeve në Gjykatën
komunale të Prishtinës. Mirëpo, gjykatat e tjera, si ajo e Prizrenit, që gjithashtu ka shumë
gjykime dhe lëndë, këtë “problem” e ka zgjidhur duke publikuar orarin ditor apo javor të seancave.
Në Prizren caktohet një person, i cili për çdo mëngjes shënon me dorë gjykimet e caktuara për atë
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ditë, të cilat të nesërmen fshihen me shpuzë për të lënë vend për gjykimet e reja. Me një tabelë
madhësie të njëjtë, Prizreni ka arritur t'i paralajmërojë 83% të seancave të monitoruara, kurse
Gjykata komunale dhe e Qarkut e Prishtinës – asnjë.
Gjykatat e tjera, në të cilat mbi 60% e seancave të mbajtura, nuk shpallen në tabelë pa ndonjë
arsye të fortë, janë gjykatat e qarkut dhe komunale të Pejës, Vushtrrisë, Lipjanit dhe Deçanit.
Ndërsa, gjykatat në Prizren, Gjilan dhe Ferizaj, janë gjykata në të cilat ishin paralajmëruar
përafërsisht mbi 60% e seancave të monitoruara, dhe këto gjykata përfaqësojnë shembuj të mirë
të transparencës, një praktikë që duhej shtrirë edhe në komunat e tjera, sepse nuk ka asgjë që
kanë këto gjykata e që u mungon gjykatave të komunave tjera për sa i përket shpalljes së orarit të
gjykimeve dhe informacioneve të ngjashme, siç u përmend më sipër.
Gjykimet e caktuara te gjykatësit e misionit të EULEX-it, në anën tjetër, shpallen në fillim të çdo
jave në faqen zyrtare të internetit të këtij misioni për të gjitha gjykimet e parapara që të mbahen
gjatë asaj jave nëpër të gjitha gjykatat e Kosovës. Duke pasur parasysh faktin se sa pak njerëz në
Kosovë kanë qasje në internet, mosshpallja e seancave në tabelat zyrtare nëpër gjykata – për
gjykimet e EULEX-it, paraqet mungesën e një transparence të plotë. Kjo gjithashtu i bie sikur
EULEX-i po përdor një sistem për shpalljen e gjykimeve, kurse gjykatat vendore një tjetër. Për më
tepër, edhe pse roli i EULEX-it është që të monitorojë e të këshillojë për përmirësimin e punës së
gjykatave, nuk është vërejtur një insistim i EULEX-it për përmirësimin e nivelit të transparencës së
gjykatave vendore. Dukuritë si mosshpallja e gjykimeve në tabelë, mbajtja e gjykimeve në zyra të
gjykatësve e jo në salla, rezistenca për të zbatuar SIML-in, - janë dukuri që kanë mbetur në të
njëjtën gjendje si para ardhjes së EULEX-it. Përveç kësaj, EULEX do të duhej të përdorte të njëjtin
sistem të publikimit të gjykimeve, atë të shpalljes së tyre nëpër salla, dhe jo të krijojë sisteme të
reja, të cilat gjykatat tona, edhe ato efikase, nuk i përdorin. Do të ishte absurde që qytetari i
Kosovës të mos mësohej me një sistem shpalljeje me EULEX, e me një sistem tjetër shpalljeje
me vendorët.

Përfundim: Shpallja e seancave në tabelë publike nuk është diçka që kushton shumë dhe as që
kërkon investim të madh, e në anën tjetër zgjidh shumë probleme të panevojshme për gjykatat dhe
qytetarët. Përgjegjësi kryesor për zbatimin e parimit të publicitetit është kryetari i gjykatës, dhe në
gjykatat e Kosovës ku monitorimi ynë ka konstatuar se ky parim kryesisht zbatohet, është pikërisht
kryetari ai që ka vënë rregull. Në mënyrë që të zbatohet parimi i publicitetit, të gjithë kryetarët e
gjykatave do të duhej të rrisnin nivelin e rendit e të disiplinës nëpër korridoret e gjykatave, duke i
publikuar oraret për të gjithë qytetarët e interesuar, në mënyrë që të njoftoheshin për kohën dhe
sallën e mbajtjes së gjykimeve.

Në Gjykatën komunale të Vushtrrisë deri në muajin shkurt 2009 nuk është shpallur asnjë gjykim. Nga muaji shkurt,
në raste të rralla, kanë filluar të shpallen gjykimet në tabelën e njoftimeve.

Pas fillimit të punës me sistemin e gjykatave model nga muaji shtator 2009, Gjykata komunale e Ferizajt, ka bërë
kryesisht shpalljen e të gjitha gjykimeve.
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5. Mbajtja e gjykimeve në zyra të gjykatësve

Grafikoni i mëposhtëm tregon qartë se parimi i publicitetit shkelet edhe në 70 % të gjykimeve të
monitoruara në të gjitha gjykatat ku seancat gjyqësore mbahen në zyra të gjykatësve.

Mbajtja e gjykimeve në salla bëhet kryesisht në gjykatat e qarkut, e për sa u përket qyteteve,
përqindja më e madhe e mbajtjes së gjykimeve në salla është në Gjilan dhe Ferizaj, ku mbi 60 % të
seancave të monitoruara në këto qytete, janë mbajtur në sallën e gjykimeve, ndërsa në qytetet e
tjera përqindja e mbajtjes së gjykimeve në salla është nën 40 %.
Mbajtja e gjykimeve në zyra të gjykatësve pamundëson qasjen e publikut në gjykime si dhe
shkakton rrëmujë brenda zyrave të gjykatësve, për shkak të pengesave nga palët e treta që hyjnë në
zyra të gjykatësve për arsye të tjera. Zyrat e gjykatësve kanë një hapësirë rreth 3X4 metra katror, në
të cilën bën pjesë edhe gjithë inventari, dhe në një hapësirë të tillë ka raste që për një seancë
duhet të marrin pjesë detyrimisht më shumë se 10 persona, dhe në këto kushte është e pamundur
pjesëmarrja e publikut të interesuar, prandaj shpesh ndodh që personat e pranishëm në gjykim, të
qëndrojnë në këmbë. Arsyetimi e gjykatësve për mbajtjen e gjykimeve në zyra, është mungesa e
sallave të mjaftueshme, mirëpo në kohën e monitorimit të gjykimeve të mbajtura në zyra të
gjykatësve, BIRN ka vërejtur se në të gjitha rastet sallat e gjykimit kanë qenë të lira. Kjo lë hapësirë
për dyshime pse 70 % të gjykatësve në Kosovë zgjedhin, sa kohë që nuk detyrohen, t'i mbajnë
gjykimet në zyrat e tyre e jo në sallat e gjykimeve, me qëllim që të kufizojnë pjesëmarrjen e
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Gjykimi P.nr.71/09, i mbajtur në zyrën e gjykatësit më 09.12.2009 në Gjykatën komunale të Lipjanit, u ndërpre disa
herë nga palë të ndryshme, që hapnin derën gjatë gjykimit.

Në rastet penale, kur gjykohet me trup gjykues: tre anëtarët e trupit gjykues, procesmbajtësi, prokurori, së paku një i
akuzuar, së paku një avokat, së paku një polic, dëshmitari, në disa raste përkthyesi, monitoruesit, praktikantët etj..

Në gjykimin P.nr.647/09, të mbajtur më 06.08.2009 në Gjykatën komunale të Prizrenit, përveç gjykatësit të çështjes,
procesmbajtëses dhe prokurorit, morën pjesë tre të akuzuarit me mbrojtësit e tyre, pala e dëmtuar dhe të tjerë, disa prej
të cilëve, gjatë gjykimit, u desh të qëndronin në këmbë, ndonëse, derisa mbahej ky gjykim, salla e gjykimeve ishte e
lirë. Edhe në gjykimin PM.nr.76/09, të mbajtur më 22.09.2009 në zyrën e gjykatësit të çështjes, morën pjesë i
pandehuri i mitur me përfaqësuesin ligjor dhe me mbrojtësin e tij, i dëmtuari i mitur me përfaqësuesin ligjor dhe me
mbrojtësin e tij, përfaqësuesi nga Divizioni për mbrojtjen e viktimave, dëshmitarët etj..
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publikut, dhe në këtë mënyrë të kufizojnë edhe transparencën e mbajtjes së gjykimeve. Sërish,
mungesa e transparencës dhe krijimi i kaosit, duket që i konvenon shumicës, përkatësisht 70 % të
gjykatësve.

Edhe pse shumë gjykime nuk shpallen në tabelën e njoftimeve, një problem edhe më i madh
vazhdon të mbetet fakti që nga më shumë se 1248 seancat e monitoruara nga ana e BIRN-it, bëhet
fjalë për ato që shpallen, si dhe për ato që nuk shpallen, në më shumë se gjysmën e rasteve ato
nuk fillojnë me kohë. Sa më shumë që vonohen seancat, aq më pak lëndë mund të zgjidhen, dhe
kjo është një prej arsyeve pse gjykatat tona vazhdojnë të ballafaqohen me një numër të madh
lëndësh të pazgjidhura. Vonesa e një seance shkakton vonesa zinxhir edhe të seancave të tjera,
sepse hapësirat për punë e seanca janë të vogla dhe oraret janë të ngjeshura.
Gjendja e njëjtë ka mbizotëruar edhe vitin e kaluar, dhe kjo nuk ka ndryshuar shumë në këtë vit.
Derisa në raportin e monitorimit të BIRN-it të vitit 2009 është konstatuar se 59 % e seancave të
monitoruara kishin filluar me vonesë, këtë vit kjo shifër është ulur fare pak, 52% e seancave kanë
filluar me vonesë.

Përfundim: Mbajtja e gjykimeve në salla mundëson së paku standardin bazë të zbatimit të
Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut dhe Protokolleve të saj për aq sa i takon çështjes së
publicitetit, mundëson zbatimin e KPPK-së dhe LPK-së, rrit transparencën e gjykatave duke u
mundësuar qytetarëve të interesuar të ndjekin veprimtarinë e gjykatave, duke parë drejtpërsëdrejti
procedimin e fakteve dhe provave si dhe marrjen e vendimeve gjyqësore në bazë të administrimit
të provave gjatë procedurës. Për sa kohë që edhe në vitin 2009 monitorimi ynë pati treguar se 73
% të seancave të monitoruara nuk ishin mbajtur në salla të gjykimeve, dhe përqindja e ngjashme
përsëritet edhe sivjet, ky ishte dashur të jetë alarm për kryetarët e gjykatave, që të urdhërojnë që
gjykimet të mbahen në salla në të gjitha rastet kur kjo është e mundur, dhe të mos lejohet që të
vendosin vetë gjykatësit individualisht se ku do t'i mbajnë gjykimet.

6. Vonesa e fillimit të gjykimeve
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Arsyet e vonesës së fillimit të gjykimeve janë të ngjashme me ato që qenë identifikuar në raportin
e monitorimit të vitit të kaluar: mungesa apo vonesa e palëve në procedurë, mungesa apo vonesa
e avokatëve, mungesa apo vonesa e palëve të treta (dëshmitarët, ekspertët, përkthyesit), vonesa
dhe dështimi i policisë për t'i sjellë të akuzuarit në gjykatë, vonesa e transportit të të
paraburgosurve nga qendrat e paraburgimit etj..
Por, krahas rrethanave që u përmendën se ndikojnë në vonesën e fillimit të gjykimeve me kohë,
është më alarmante që në 44% të rasteve, fillimi i seancave vonohet për shkak të vonesës së vetë
trupit gjykues dhe të prokurorëve të Kosovës. Kjo do të thotë që gjykatësit dhe prokurorët, si
zyrtarë shtetërorë, së bashku, janë më të padisiplinuar sesa palët që janë në konflikt me ligjin, për
sa i përket respektimit të orarit dhe, kësodore, edhe respektimit të institucionit shtetëror, siç janë
gjykatat.

Meqë këto raste nuk janë të rralla, monitoruesit kanë hasur në situata plotësisht të pakuptueshme
nëpër gjykata të Kosovës, kur mblidhen më se 60 persona të ulur në pjesën e publikut, dhe aty
paraqiten i akuzuari e avokati, po ashtu edhe policët, dhe që të gjithë presin, por askush nuk jep
ndonjë njoftim pse nuk fillon seanca. Pas një kohe të caktuar - e në seanca të monitoruara ka
ndodhur edhe që trupi gjykues/gjykatësi i çështjes të jetë vonuar deri në një orë - vjen trupi
gjykues/gjykatësi i çështjes apo prokurori, dhe në asnjë rast nuk ka ndodhur që njerëzve në sallë
t'u jepej arsyeja e vonesës apo t'u kërkohej falje për pritjen e panevojshme ose të nevojshme, nëse
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një gjë e tillë vërtet mund të besohet. Nga kjo formohet përshtypja që trupi gjykues/gjykatësi i
çështjes dhe prokurorët, nuk e konsiderojnë të arsyeshme që palët, publiku, shërbimi policor e
gjithë të tjerët që presin, meritojnë respektin e tyre. Me gjithë këto lëndë të pazgjidhura, trupi
gjykues/gjykatësi i çështjes e prokurorët lënë përshtypjen që nuk u bëhet vonë dhe nuk janë të
obliguar të jenë efikas e të fillojnë gjykimet me kohë, si dhe me siguri konsiderojnë që fillimi i
gjykimit me kohë nuk është një prej prioriteteve të punës së tyre ditore në ditën e punës. Besa
Krajku, kryetare e Gjykatës komunale të Prizrenit e pranoi që gjykatat e Kosovës kanë problem me
këtë, sepse nuk kanë zyrtarë që do të angazhoheshin vetëm për të komunikuar me publikun dhe
për të informuar qytetarët edhe për vonesa të tilla. Ajo tha që në gjykatën e saj, këtë problem ishte
munduar ta zgjidhte duke angazhuar një referente që ka për detyrë për ta kryer këtë komunikim.
Në rastet kur gjykimet mbahen në zyra të gjykatave, e siç do ta shihni më poshtë, kjo ndodh në
70% të seancave të monitoruara, të gjithë: palët, dëshmitarët e publiku, që janë të interesuar të
marrin pjesë, presin në korridore, sepse nuk kanë ku të ulen. Kjo është pa dyshim edhe një prej
arsyeve pse krijohen rrëmuja nëpër gjykata të Kosovës dhe krijohet një atmosferë pështjellimi.
Kjo po ndodh jo për shkak të fajit të qytetarëve ose të mungesës së kulturës së tyre për rend, siç e
prezantojnë disa, por për shkak të mosorganizimit si duhet të kohës të vetë trupit
gjykues/gjykatësi i çështjes dhe prokurorëve.
Në 34 % të rasteve të tjera, kur vonesa e fillimit të gjykimeve bëhet për shkak të vonesës së palëve,
pra të akuzuarit a të paditurit dhe paditësit, nuk ka se ç'të elaborohet, përveç që kjo përqindje
vazhdon të jetë më e vogël se e mungesës së zyrtarëve shtetërorë. Nuk mund të pritet sjellje më e
disiplinuar prej palëve, nëse zyrtarët shtetërorë, që paguhen për këtë punë dhe kalojnë një proces
rigoroz të emërimit dhe kryejnë shkollë për këtë profesion, e respektojnë kohën më pak sesa palët.

Përfundim:Derisa për palët e tjera në procedurë, të akuzuarit ose paditësit dhe të paditurit,
avokatët, dëshmitarët e ekspertët, parashihen gjobitje, nëse vonohen në seanca, për gjykatësit
dhe prokurorët nuk janë paraparë dënime të tilla, ngase konsiderohet që ata janë mjaft të
përgatitur profesionalisht dhe nuk ka pse të vonohen në gjykimet që i caktojnë vetë.
Meqë nuk kemi hasur asnjë arsyetim adekuat për vonesat e vetë zyrtarëve gjyqësorë në seanca,
mund të konstatojmë që kjo ndodh më së shumti si pasojë e neglizhencës dhe paaftësisë për ta
menaxhuar kohën mirë.
Pra, një prej arsyeve të qarta se pse ka aq shumë lëndë të pazgjidhura në gjykatat tona, është
thjesht se gjykatësit e prokurorët nuk dinë apo nuk duan ta menaxhojnë kohën e tyre në mënyrë të
efektshme. Pasi nuk ka ndëshkime për vonesa të gjykimeve, ky vazhdon të mbetet një problem i
mprehtë.
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Koment nga tryeza e BIRN-it, e mbajtur më 18.05.2010 në hotel Viktory.38
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7. Caktimi i pakoordinuar i seancave gjyqësore në mes gjykatësve
dhe prokurorëve

Moskoordinimi në mes gjykatësve dhe prokurorëve rreth orarit të mbajtjes së gjykimeve, është
edhe një nga faktorët themelorë që ndikojnë në anulimin e seancave gjyqësore, në shtyrjen e tyre
dhe, në përgjithësi, në grumbullimin e lëndëve të pazgjidhura, ndonëse seancat për zgjidhjen e
tyre caktohen.
Problemet më të mëdha ndodhin për faktin që gjykatësit nuk i bashkërenditin detyrat në mes tyre
dhe caktojnë seanca në të njëjtën kohë me të njëjtin prokuror. Kjo ndodh edhe në rastet kur
gjykatësit penalistë brenda një gjykate – që zakonisht nuk janë më shumë se dy a tre - i caktojnë
gjykimet në të njëjtën kohë me të njëjtin prokuror, plotësisht të vetëdijshëm që njëri ose dy prej
tyre do të duhet të anulojnë seancën.
Derisa në Kosovë ekzistojnë 27 gjykata komunale, janë vetëm 7 prokurori komunale, prandaj
është e arsyeshme që prokurorët të arsyetohen se nuk arrijnë fizikisht të marrin pjesë në gjykime
për shkak se duhet të mbulojnë një terren prej më shumë se tri gjykatave komunale (derisa
gjykatësi është gjithmonë i stacionuar në atë qytet).
Rast specifik për mungesë prokurorësh përbën Prokuroria e Qarkut e Prishtinës, e cila nga muaji
shkurt, gjatë procesit të riemërimit, ka mbetur vetëm me tre prokurorë, të cilët mbulojnë rreth 1
milion banorë të rajonit të Prishtinës dhe Ferizajt.
Monitorimi ynë ka vërejtur që ka shumë raste të caktimit të disa seancave gjyqësore me prokuror
të njëjtë në të njëjtën kohë edhe në gjykatat ku numri i prokurorëve në prokuroritë kompetente
është i mjaftueshëm në raport me numrin e lëndëve në gjykatë. Një shembull i këtillë është
Gjilani, Gjykata e Qarkut e të cilit ka 4 gjykatës penalistë dhe Prokuroria e Qarkut ka po ashtu 4
prokurorë. Ne kemi identifikuar 3 gjykime, të cilat është dashur të shtyhen për shkak se kanë qenë
të caktuara në të njëjtën kohë me të njëjtin prokuror, edhe pse kjo gjykatë ka numër të
mjaftueshëm prokurorësh në raport me gjykatësit penalistë.
Edhe pse kishte gjykatës që në tryezën e BIRN-it thanë se nuk është detyrë e tyre që të koordinojnë
punët me prokurorët, arsyetimi i shpeshtë i gjykatësve dhe prokurorëve se problemet e anulimit të
seancave ndodhin për shkak të numrit të vogël të prokurorëve, vërtet nuk ka kuptim. Kosova ka 173
gjykatës e 94 prokurorë, dhe ky raporti midis tyre nuk dallon shumë nga raporti i numrit të
gjykatësve e prokurorëve në rajon.
Deri tash folëm për rastet kur seancat shtyhen për shkak të mungesës së plotë të prokurorëve për
pasojë të administrimit të dobët të orareve në mes gjykatësve e prokurorëve, kemi hasur shumë
raste kur seancat nuk shtyhen, veçse mbahen pa praninë e prokurorit ose me praninë e tij
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Reportazhi i transmetuar më 11.03.2010 në emisionin “Jeta në Kosovë”, trajtoi mungesën e prokurorëve në
Prokurorinë e Qarkut të Prishtinës. http://www.jetanekosove.com/advCms/#id=1274,10101444

Në Gjykatën e Qarkut të Gjilanit gjykimet e caktuara në të njëjtën kohë me të njëjtin prokuror, kanë qenë: me
03.09.2009 gjykimet P.nr.118/09 dhe P.nr.132/08; më 14.10.2009 gjykimet P.nr.133/09 dhe P.nr.123/05, dhe më
10.11.2009 gjykimet PM.nr.22/09 dhe P.nr.132/09.

RifatAbdullahu, kryetar i Gjykatës komunale të Ferizajt.
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Raste të tjera të kësaj dukurie pati në Gjykatën komunale të Pejës, kur më 01.10.2009 gjykimi për lëndën me numër
P.nr.21/09, filloi pa praninë e prokurorit të caktuar për këtë lëndë, i cili erdhi 10 minuta pas fillimit të seancës. Në
Gjykatën komunale të Lipjanit, më 20.01.2010, prokurori i çështjes, derisa merrte pjesë në gjykimin me numër të
lëndës P.nr.284/09, gjykimi tjetër i caktuar në këtë gjykatë, me numër P.nr.332/09, kishte filluar pa praninë e
prokurorit, dhe i akuzuari kishte pranuar fajësinë pa praninë e prokurorit. Më pastaj prokurori shkoi në gjykim vetëm
sa për ta dhënë fjalën përfundimtare, ndonëse nuk e pati ndjekur tërë procesin. Gjykimi P.nr.556/07, i mbajtur më
09.12.2009 në Gjykatën e Qarkut të Prishtinës, filloi pa praninë e prokurorit publik, i cili erdhi 10 minuta pasi kishte
filluar seanca. Po në këtë gjykatë, më 08.02.2010, gjykimi P.nr.702/08 filloi të mbahej pa praninë e prokurorit, i cili
erdhi në seancë pas 10 minutash.

Koment nga tryeza e organizuar nga BIRN më 18.05.2005 në hotel Viktory.
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pjesërisht. Një veprim i tillë, përveç që është mosmenaxhim i mirë i orareve dhe kohës, përbën
shkelje të Kodit të Procedurës Penale. Neni 340, paragrafi 1 i këtij kodi, thotë që, “...kur në
shqyrtim gjyqësor nuk paraqitet prokurori publik, shqyrtimi gjyqësor shtyhet dhe për këtë e
njofton kryetari i trupit gjykues drejtpërdrejtë prokurorin publik më të lartë”. Mirëpo, sipas të
dhënave të marra nga kryeprokurorët e prokurorive përkatëse, nuk ka pasur as edhe vetëm një rast
që të jetë njoftuar kryeprokurori, për mungesë të prokurorëve në gjykim, edhe pse monitorimi ynë
ka identifikuar shumë raste të tilla.
Më saktësisht, fjala është për rastet në të cilat gjykimet kanë filluar pa praninë e prokurorit. Ajo që
ndodh më së shpeshti, është që prokurori shkon i shpërqendruar nga një gjykim në tjetrin, diku
duke lexuar aktakuzën, diku duke dhënë fjalën përfundimtare e diku duke marrë në pyetje të
akuzuarin. Më saktësisht, më 13 korrik 2009, në Gjykatën komunale të Prizrenit, në gjykimet e
caktuara për atë ditë, prezantonte vetëm një prokuror, i cili shkonte nga një zyrë gjykatësish në
tjetrën, për të përfaqësuar aktakuzën, edhe pse nuk kishte njohuri për të gjitha lëndët që duhej të
përfaqësonte. Në të njëjtën gjykatë, më 16 shtator 2009, një prokuror mori pjesë në të tri gjykimet
e paracaktuara në orën 11 të asaj dite. Tërë kjo ndodhi, sepse prokurorët e tjerë të kësaj prokurorie
gjendeshin në gjykata të tjera, të cilat i mbulojnë në përputhje me jurisdiksionin që ka Prokuroria
komunale e Prizrenit mbi territorin e komunave të Therandës, Rahovecit dhe Dragashit.
Pavarësisht nga kjo, të tri këto gjykime në Prizren ka qenë e mundur të koordinoheshin që të
fillonin në kohë të ndryshme – dhe kjo nuk do ta vinte trupin gjykues në pozitë që të shkelte vetë
Kodin e Procedurës Penale, të cilin pritet ta zbatojë tek të tjerët. Ismet Kabashi, Kryeprokurori i
Kosovës, mendon që koordinimi në mes gjykatësve dhe prokurorëve do të ishte më i lehtë sikur
prokurorëve t'u sigurohej një zyrë qëndrimi brenda gjykatës nëpër gjykata, në kompetencë
territoriale të të cilave nuk ka prokurori.
Gjithashtu, numri i vogël i prokurorëve nuk është arsyetim, sepse, këta pak prokurorë sa janë në
Kosovë, shpërndahen me qëllim në shumë rajone, territore e komuna të Kosovës, me idenë që të
mos u mërzitet i njëjti terren. Kjo përbën një element të ri të neglizhencës e performancës së
dobët të prokurorëve, për shkak se sistemi ynë preferon që rastin të mos e ndjekë deri në fund i
njëjti prokuror. Në gjykatat komunale janë të shpeshta rastet kur prokurori hyn në seancë pa e ditur
fare për çfarë rasti është fjala dhe pa e lexuar që më parë akuzën. Kjo ndodh për shkak se seancën
paraprake për të njëjtën lëndë do ta ketë përfaqësuar një prokuror tjetër. Nuk është vërejtur as
përpjekja më e vogël që të organizohen prokurorët në atë mënyrë që, aq sa është e mundur, të
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ndjekin rastet në të njëjtat gjykata komunale në një periudhë më të gjatë kohore. Sistemi gjyqësor
nuk do ta kishte të vështirë që t'i organizonte prokurorët në atë mënyrë, që të lejonte që në shumë
raste prokurori ta procedonte një lëndë nga fillimi deri në fund. Duke qenë se nuk veprohet kështu,
për pasojë kemi mospërgatitjen e prokurorëve për rastet kur ata duhet të përfaqësojnë interesin e
shtetit. Nga mospërgatitja e prokurorëve, pala e dëmtuar dhe viktima dëmtohen edhe më shumë,
sepse nuk përfaqësohen si duhet, e favorizohet i akuzuari. Kjo dëshmohet edhe në storjen e
transmetuar në “Jeta në Kosovë”, ku një avokat deklaron që është ëndërr e çdo mbrojtësi të të
akuzuarit, që prokurori të jetë i papërgatitur në gjykim.
Përveç caktimit të dy a më shumë seancave në të njëjtën kohë me prokuror të njëjtë, absurditeti i
moskoordinimit të orareve shkon deri aty, sa edhe gjykatësit vetë t'i caktojnë vetvetes gjykime në
të njëjtën kohë. Këtu bëhet fjalë jo për moskoordinimin e orarit me njëri-tjetrin, por për
moskoordinimin me vetveten ose me shkaktimi qëllimisht të një konfuzioni të tillë nga vetë
gjykatësi i lëndëve.
Si pasojë e kësaj, vetëm gjykimi i parë i atij gjykatësi fillon me kohë, kurse të gjitha gjykimet e tjera
të caktuara për atë ditë, fillojnë me vonesë ose shtyhen pa kurrfarë konsiderate për palët e
involvuara. Arsyetimet e gjykatësve për caktimin e disa seancave në të njëjtën kohë, kanë qenë se
bëhej fjalë për lëndë të lehta, kështu që është e mundur që palët të mos vijnë fare në gjykim.
Në dallim prej rasteve të lartpërmendura, ku shumë gjykime dështojnë të mbahen për shkak se
caktohen në të njëjtën kohë, gjatë monitorimit ka pasur raste kur brenda një dite të mos jetë
caktuar asnjë gjykim. Në përgjithësi, në raste të tilla – të mungesës caktimit të gjykimeve, numri
i orëve të punës efektive dhe orari i punës nuk ka ndryshuar. Për më shumë, në seancat gjyqësore
të monitoruara, ka ndodhur shpesh që, me gjithë numrin e madh të lëndëve të pazgjidhura, gjatë
ditës të mos jetë mbajtur asnjë gjykim. Mos-caktimi i gjykimeve për çdo ditë, është indikacion që
gjykatësit nuk japin maksimumin për zgjidhjen e sa më shumë lëndëve brenda muajit, pavarësisht
se ata e thonë të kundërtën. Arsyet më të shpeshta nga ana e gjykatësve për moscaktimin e
gjykimeve, kanë qenë: përgatitja e aktgjykimeve dhe shkuarja e gjykatësve në trajnime e seminare
gjatë ditëve të punës.
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Reportazhin e transmetuar më 21.01.2010 në emisionin “Jeta në Kosovë” që trajton temën rreth mospërgatitjes së
prokurorëve për gjykim, mund ta shihni në: http://www.jetanekosove.com/advCms/#id=1274,8911515

Më 02.12.2009 në Gjykatën e Qarkut të Prizrenit, një gjykatës kishte caktuar dy gjykime (C.nr.377/09 dhe C.nr.178/09)
në orën 9 dhe palët e të dy gjykimeve kishin ardhur me kohë, por njëri gjykim filloi në kohën e caktuar, kurse palët e
gjykimit tjetër u desh të prisnin në korridor derisa të kryhej seanca e gjykimit paraprak. Në Gjykatën komunale të Prizrenit,
për datën 17.09.20009 një gjykatës kishte caktuar pesë gjykime që duhej të fillonin në orën 10 (C.nr.385/04, C.nr.383/04,
C.nr.338/0/, C.nr.378/04 dhe C.nr.380/04), por, në mungesë të palëve, nuk u zhvillua asnjëri nga gjykimet e caktuara. Një
gjykatës i Gjykatës komunale të Deçanit, për datën 08.02.2010 kishte caktuar nëntë seanca gjyqësore, pesë seanca në orën
10 dhe katër të tjera në orën 12, por nga nëntë seancat e caktuara për këtë ditë, u mbajtën vetëm katra (P.nr.198/08,
P.nr.132/09, P.nr.16/09 dhe P.nr.82/09).

Më 05.01.2010 në Gjykatën komunale të Gjakovës nuk ishte caktuar asnjë gjykim, me arsyetimin e gjykatësve se po
punonin në vendime gjyqësore; më 03.11.2009, në Gjykatën komunale të Pejës nuk ishte caktuar asnjë gjykimi, për arsye
se gjykatësit e lëmit civil ishin në një trajnim, kurse ata të lëmit penal, pa ndonjë arsye të veçantë; në Gjykatën komunale të
Klinës, në ditët kur është bërë monitorimi në këtë gjykatë: 23.09.2009 dhe 04.02.2010, nuk është mbajtur asnjë seancë e
caktuar për gjykim; më 02.02.2010 në Gjykatën komunale të Vushtrrisë nuk ishte caktuar asnjë seancë gjyqësore.

Më 10.11.2009, sipas sekretares juridike të njërit nga gjykatësit e Gjykatës komunale të Gjakovës, nuk ishte caktuar
asnjë seancë ,sepse gjykatësit gjendeshin në trajnim; më 23.02.2010 asnjëri nga dy gjykatësit e Gjykatës komunale të
Klinës nuk kishin caktuar gjykime, sepse ishin në një seminar.
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Përveç moscaktimit të gjykimeve për çdo ditë, edhe ditëve kur mbahen gjykime, ato caktohen
vetëm paradite. Rastet kur gjykimet caktohen pasdite, pra pas orës 12, janë shumë të rralla,
ndonëse bëhet fjalë për 50 % të orarit të punës.
Monitorimi i BIRN-it nuk ka mundur të kuptojë arsyen pse gjykimet nuk caktohen pasdite. Kjo lë
hapësirë për të konstatuar se gjykatësit thjesht përtojnë të punojnë edhe pasdite ose në atë kohë
kanë punë të tjera, të cilat duan t'i kryejnë brenda orarit të punës. Megjithatë, meqë nuk ka
mbikëqyrje e ndëshkime për këtë mosefikasitet në punë, kjo gjendje do të vazhdojë dhe nuk ka
asnjë indikacion që, me rritjen e rrogës, gjykatësit do të fillojnë të caktojnë gjykime edhe pasdite,
sa kohë që askush nuk e kërkon këtë prej tyre. Moscaktimi i lëndëve për çdo ditë pasqyrohet edhe
në raportet e gjykatave për numrin e lëndëve të zgjidhura nga secili gjykatës. Në bazë të këtyre
statistikave, shihet se shumë nga gjykatësit kanë zgjidhur më pak lëndë këtë vit sesa në vitin e
kaluar. Mirëpo, në mungesë të raporteve për të gjitha gjykatat e monitoruara, të dhënat për numrin
e lëndëve të zgjidhura nga secili gjykatës, në këtë raport janë publikuar vetëm për 12 gjykata.

Përfundimi: Pavarësisht nga numri i vogël i gjykatësve dhe prokurorëve, efikasiteti i gjykatave do të
rritej në një masë jo të vogël, nëse këta zyrtarë oraret e gjykimeve do t'i bashkërendonin shumë më
mirë sesa i bëjnë sot.

Rastet kur gjykimet mbahen pa prokuror publik dhe kryeprokurorët e prokurorive vazhdojnë të
thonë 'nuk ka pasur asnjë rast që të jenë njoftuar për mungesë të prokurorëve në gjykim', duket
sikur ekziston një marrëveshje në mes gjykatësve, prokurorëve e kryeprokurorëve, që të vazhdojnë
ta thyejnë Kodin e Procedurës Penale, ngase ata nuk raportojnë për njëri-tjetrin. Duke vepruar në
formë 'kolegialiteti' e solidariteti me kolegët, 'mbulimi' i kësaj parregullsie në procedurë dëmton
procesin gjyqësor, po më shumë palën e cila mbështetet në punën e prokurorit. Për rrjedhojë,
sikur mbizotëron logjika që, nëse nuk paraqesin askënd për parregullsi, s'mund të ndëshkohet
askush, sepse nuk ka dëshmi që prokurori të mos ketë marrë pjesë kurrë në gjykim. Kjo mund të
klasifikohet si sjellje korruptive, sepse korruptim nuk do të thotë vetëm marrje e ryshfetit.
Moskoordinimi i orareve në mes gjykatësve e prokurorëve, mospërgatitja e prokurorëve për
seanca, marrja pjesë në disa seanca në të njëjtën kohë, puna me kapacitet të kufizuar, kur ka ditë të
tëra kur nuk caktohen seanca ose ato caktohen vetëm paradite, - të gjitha këto janë sjellje që vënë
në pikëpyetje seriozisht profesionalizmin dhe etikën e gjykatësve dhe të prokurorëve.
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Gjyqtarët porotë
Gjykimi me numër të lëndës P.nr.223/09, i mbajtur më 01.04.2009 në Gjykatën komunale të Gjilanit.
Gjykimi P.nr.261/09 në GJQ të Prishtinës dhe gjykimi P.nr.385/09 në GJQ të Pejës.
Një rast i ngjashëm ishte edhe seanca gjyqësore për lëndën me numër P.nr.739/06 (“vjedhje pylli”), mbajtur më

22.03.2010 në Gjykatën komunale të Ferizajt, e cila filloi dhe mbaroi pa praninë e njërit anëtar të trupit gjykues
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8. Fillimi i seancave pa trupin gjykues në përbërje të plotë

Sipas nenit 332, paragrafi 1, të Kodit të Procedurës Penale, mbajtja e gjykimit pa praninë e njërit
nga anëtarët e trupit gjykues, është shkelje e dispozitave ligjore. Ky nen qartëson prerazi:
“Kryetari, anëtarët e trupit gjykues, procesmbajtësi si dhe gjyqtarët dhe gjyqtarët laikë rezervë
duhet të jenë vazhdimisht në shqyrtimin gjyqësor”. Monitorimi vjetor i BIRN-it ka evidentuar disa
gjykime të filluara pa praninë e trupit gjykues në përbërje të plotë si dhe zhvillime e marrje
vendimesh lidhur me çështjet gjyqësore, pa praninë e ndonjërit nga anëtarët e trupit gjykues.
Gjykimi i monitoruar në Gjilan, më 1 prill 2009 filloi pa njërin nga anëtarët e trupit gjykues
(gjyqtar porotë) dhe pa praninë e prokurorit. Në atë rast gjyqtari porotë iu bashkua seancës me 10
minuta vonesë, kurse prokurori erdhi 20 minuta pasi kishte filluar seanca, përkatësisht pasi kishte
filluar të merrej në pyetje dëshmitari i parë.
Edhe për raste shumë serioze, siç ishin gjykimi i vrasjes në tentativë, zhvilluar më 4 gusht 2009 në
Gjykatën e Qarkut të Prishtinës, dhe gjykimi për vrasje të rëndë, zhvilluar më 29 dhjetor 2009 në
Gjykatën e Qarkut të Pejës, gjykimet u zhvilluan me trupin gjykues në përbërje jo të plotë. Në
rastin e fundit, madje u aprovua kërkesa e prokurorit publik për zgjatjen e paraburgimit të të
pandehurit pa praninë e njërit nga anëtarët e trupit gjykues – gjyqtarit porotë.

Përfundim: Mbajtja e gjykimit pa praninë e njërit nga anëtarët e trupit gjykues, është shkelje e
dispozitave ligjore dhe duhet të ndalohet urgjentisht si praktikë e punës.
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Në gjykimin P.nr.57/04, të mbajtur më 15.12.2009 në Gjykatën komunale të Gjakovës, gjyqtarët porotë gjatë tërë kohës
bisedonin në mes tyre për gjëra jashtë gjykimit dhe kështu vetëm sa e pengonin kryetarin e trupit gjykues në punën e tij. Në
Gjykatën komunale të Prizrenit në lëndën PM.nr.21/09, dt. 30.10.2009, njëri nga gjyqtarët porotë ishte ulur jo në vendin e
duhur dhe ishte kthyer nga dritarja e i shikonte veturat në rrugë; në Gjykatën komunale të Gjilanit, gjatë shqyrtimit gjyqësor
të lëndës P.nr.102/07, dt.17.09.2009, njëri nga gjyqtarët porotë (i cili është mësimdhënës në një shkollë të mesme),
përveçqë nuk ishte fare aktiv gjatë gjykimit, ishte përqendruar në një listë të mësimdhënësve, për të ndarë orët dhe
praktikën për mësimdhënësit e shkollës ku punon.

Gjykimi P.nr.327/09, i mbajtur më 7 dhjetor 2009 në Gjykata e Qarkut të Pejës.
Në gjykimin P.nr.159/09 (”vrasje e rëndë”), të mbajtur më 08 e 09.12.2009 në Gjykatën e Qarkut të Prizrenit nga kolegji i

EULEX-it, anëtari i kolegjit – gjykatësi vendor, ishte shumë aktiv me pyetje gjatë gjykimit.
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9. Mosangazhimi (pasiviteti) i anëtarëve të trupit gjykues gjatë
gjykimit

Anëtarët e trupit gjykues, veçanërisht gjyqtarët porotë, pothuaj fare nuk angazhohen gjatë
gjykimit. Në 70 % të seancave të monitoruara, pjesëmarrja e tyre në gjykim është vetëm fizike.

Edhe pse me ligj kanë të drejtë të ndërhyjnë me pyetje gjatë gjykimit, në gjykimet e monitoruara
ka pasur raste të rralla kur gjyqtarët porotë të kenë qenë aktivë me pyetje, madje ata shpesh edhe
kanë penguar gjykimin. Rasti më eklatant është gjykimi në Gjykatën e Qarkut të Pejës, zhvilluar
më 7 dhjetor 2009, kur 7 persona akuzoheshin për disa vepra penale, njërin nga anëtarët e trupit
gjykues (gjyqtar porotë) madje e zuri gjumi.

Përveç gjyqtarëve porotë, edhe gjykatësit profesionistë si anëtar të trupit gjykues apo të kolegjit,
angazhohen fare pak, përkatësisht vetëm sa pajtohen me vendimet e marra nga ana e kryetarit të
trupit gjykues. Përjashtim përbëjnë rastet tepër të rralla kur gjykatësit profesionistë, si anëtarë të
trupit gjykues, janë aktivë me pyetje gjatë mbajtjes së seancës.
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Në Gjykatën komunale të Prizrenit për lëndët P.nr.1906/04 dhe P.nr.1837/04, aktgjykimi u shpall pa u larguar fare trupi
gjykues për këshillim dhe votim, kryetari vetë mori vendim për shpalljen e aktgjykimit.

Konstatim i nxjerrë nga panelistët e tryezës së BIRN-it për diskutimin e këtij raporti, mbajtur më 18.05.2010.
Seanca gjyqësore me numrin e lëndës P.nr.647/09, e caktuar të mbahej më 23.07.2009 në Gjykatën komunale të Prizrenit,

pas vonesës së avokatit prej 40 minutash, seanca është shtyrë për një datë tjetër. Në Gjykatën e Qarkut të Prishtinës, avokati
i caktuar sipas detyrës zyrtare për gjykimin P.nr.324/09, datë 21.01.2010, kishte hequr dorë nga mbrojtja e të akuzuarit dhe
gjykimi u desh të shtyhej.

Shih grafikonin e mësipërm dhe tabelën 6 në aneksin 3.
Në gjykimin P.nr.1118/09, të mbajtur më 25.02.2010 në Gjykatën komunale të Ferizajt, në të cilën avokati erdhi 1 orë e 15

minuta pasi kishte filluar gjykimi, kryetari i trupit gjykues ia përshkroi tërë rrjedhën e gjykimit për kohën që ai mungoi.
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Në pjesën më të madhe të gjykimeve të monitoruara, roli i anëtarëve të trupit gjykues ka qenë
vetëm sa të ishte trupi gjykues në përbërje të plotë, në përputhje me dispozitat ligjore të parapara
sipas nenit 332, paragrafi 2, të KPPK-së. Se ky është vetëm një formalitet, shihet nga fakti që trupi
gjykues nuk tërhiqet fare për këshillim dhe votim, po vetëm kryetari i trupit gjykues vendos brenda
në sallë për çështje të caktuara, pa u këshilluar fare me anëtarët e trupit gjykues. Pra, pjesëmarrja
e gjyqtarëve porotë në gjykim është vetëm sa për ta marrë një mëditje.

Monitorimi ynë ka vënë re se, megjithëse avokatët mbrojtës gjatë gjykimit përfaqësojnë të drejtat
dhe interesat e klientëve të tyre, ata shpesh janë pengesë e procesit gjyqësor, për shkak se nuk
paraqiten me rregull në seanca gjyqësore.

Neni 336, paragrafi 1 i KPPK-së, thotë: “kur i akuzuari, mbrojtësi, i dëmtuari, përfaqësuesi ligjor
ose përfaqësuesi i autorizuar, dëshmitari, eksperti, përkthyesi ose personi tjetër, që merr pjesë në
shqyrtim gjyqësor, prish rendin ose nuk u nënshtrohet urdhrave të kryetarit të trupit gjykues për
mbajtjen e rendit, kryetari i trupit gjykues ia tërheq vërejtjen. Kur vërejtja është e pasuksesshshme
mund të urdhërojë që i akuzuari të nxirret jashtë gjykatores, kurse personat e tjerë jo vetëm që
mund t'i nxjerrë jashtë, por mund t'i dënojë me gjobë deri në 1000 euro”.

Pavarësisht se avokatët janë përgjegjës për orarin e tyre dhe gjithmonë pyeten nga gjykatësi se a
mund të vijnë në kohën e propozuar për gjykim, ata shumë herë mbirezervojnë vetveten me disa
gjykime në të njëjtin kohë, prandaj nuk arrijnë fizikisht t'i përfaqësojnë të gjithë klientët e tyre. Si
pasojë e kësaj, për mungesë të avokatëve, ndodh zvarritja e gjykimeve.
Nga seancat e monitoruara, në 5 % të rasteve, arsye e fillimit me vonesë të gjykimeve ka qenë
vonesa e avokatit. Në raste të tilla kryetari i trupit gjykues jo vetëm që nuk u jep vërejtje avokatëve
për vonesën, por disa herë edhe ia rrëfen rrjedhën e gjykimit për kohën sa ai kishte munguar. Kjo
tregon një pështjellim total dhe joprofesionalizëm, që shquan sistemin tonë gjyqësor.
Një fakt tjetër shqetësues mbetet mospërgatitja dhe joserioziteti i avokatëve të caktuar sipas
detyrës zyrtare për gjykim. Po japim një shembull eklatant: Më datën 16 shtator 2009, kryetari i

Përfundim: Anëtarët e trupit gjykues duhet të jenë aktivë gjatë gjykimit dhe të jenë pjesë e marrjes
së vendimeve gjyqësore, siç përcaktohet me ligj.

10. Avokatët mbrojtës gjatë gjykimit
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Në seancën KA.122/09, datë 16.09.2009 në Gjykatën komunale të Prizrenit, i pandehuri, të cilin e kishin sjellë nga
paraburgimi me kohë, u desh të priste në korridorin e gjykatës 30 minuta, derisa erdhi mbrojtësi  i tij i caktuar sipas
detyrës zyrtare.
Njërit nga të akuzuarit e çështjes penale P.nr.22/09, të mbajtur më 08.12.2009 në Gjykatën komunale të Gjakovës,

mbrojtësi, i cili qëlloi rastësisht në gjykatë para fillimit të seancës, u caktua si avokat mbrojtës sipas detyrës zyrtare, pa
pasur fare njohuri se për çfarë rasti bëhej fjalë apo kë do ta mbronte.

Koment i Enver Nimanit, avokat në tryezën e BIRN-it, të mbajtur më 10.05.2010 në hotel Viktory.
Në gjykimin P.nr.173/08,  mbajtur më 09.11.2009 në Gjykatën e Qarkut të Gjilanit, i akuzuari i parë për mbrojtës

kishte caktuar djalin e motrës së tij. Në Gjykatën e Qarkut të Prishtinës, në gjykimin P.nr.212/09, njërin nga të
akuzuarit e këtij rasti në seancat e para e kishte mbrojtur motra e tij deri në fillimin e mbajtjes së shqyrtimit kryesor
(më gjerësisht shih reportazhin e transmetuar më 01.04.2010, në emisionin “Jeta në Kosovë”:
http://www.jetanekosove.com/advCms/#id=1274,10621205

Avokatja e cila ishte caktuar sipas detyrës zyrtare në gjykimin P.nr.854/08, datë 07.10.2009, në Gjykatën e Qarkut të
Prishtinës, nuk ishte paraqitur në këtë gjykim dhe nuk e kishte njoftuar gjykatën për arsyet e mungesës; trupi gjykues
vendosi t'i shqiptoj gjobën prej 250 eurosh për mosparaqitjen në gjykim, por më pastaj ky vendim për gjobitjen e
avokates, ishte revokuar me arsyetimin se avokatja kishte dëshmuar se kishte pasur një rast sëmundjeje në familje.
Raste të tjera të gjobitjes së avokatëve dhe revokimit të atyre vendimeve, mund të shihen në:
http://www.jetanekosove.com/advCms/#id=1274,8753734
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trupit gjykues në Gjykatën komunale të Prizrenit, kishte thirrur avokatin e caktuar me detyrë zyrtare
30 minuta pasi pati filluar seanca për të mësuar pse nuk ishte paraqitur në mbrojtje të palës, e
avokati i tha që ishte duke pirë kafe në restorantin “Sharr” .
Në raste të tjera, shumë avokatë të caktuar sipas detyrës zyrtare, e kuptojnë se për çfarë
çështjeje/rasti bëhet fjalë në kohën kur janë duke shkuar në seancë ose kur i njofton trupi
gjykues/gjykatësi i çështjes në seancë për çështjen që duhet të përfaqësojnë. Ata, para mbajtjes
së gjykimit, nuk kanë asnjë shkresë të lëndës me vete dhe as që i njohin të mbrojturit e tyre. Sipas
kësaj sjelljeje, në bazë të asaj që ka vërejtur monitorimi ynë, qytetari i Kosovës ka plotësisht të
drejtë të konstatojë se, nëse nuk ka të holla të paguajë avokat, përfaqësimi me avokatët sipas
detyrës zyrtare, është i papërfillshëm dhe madje as në nivel mesatar. Përveç kësaj, në tryezën e
BIRN-it, njëri nga avokatët panelistë, Enver Nimani, theksoi që avokatët sipas detyrës zyrtare, po
keqpërdorin pozitën e tyre në rastet kur caktohen "ex officio". Shumë shpesh ndodh që, pasi të
caktohen sipas detyrës zyrtare, i detyrojnë palët që t'i përfaqësojnë sipas autorizimit, me
pretekstin se do t'u ofronin mbrojtje më të mirë. Kjo bëhet për përfitime materiale dhe ndikon
shumë në imazhin e avokatëve mbrojtës në përgjithësi. Në raste shumë të rralla, janë vërejtur
avokatë që e marrin punën seriozisht në rastet për të cilat janë caktuar sipas detyrës zyrtare.
Përveç rasteve kur avokatët janë shkaktarë të zvarritjes së gjykimeve, gjatë monitorimit janë hasur
edhe raste kur avokatët kanë përfaqësuar të mbrojturit e tyre duke mbrojtur personat me të cilët
janë në marrëdhënie familjare. Sipas nenit 72, paragrafit 1, të KPPK-së, “Mbrojtës nuk mund të
jetë i dëmtuari, bashkëshorti ose bashkëshorti jashtëmartesor i të dëmtuarit ose i paditësit, as
personi që është në gjini gjaku në vijë të drejtë në cilëndo shkallë, në vijë anësore deri në shkallën
e katërt, ose të krushqisë deri në shkallën e dytë”.

Përfundim: Edhe pse parashihet që për mosparaqitjen e avokatëve në gjykim apo për
mosrespektimin e rregullave në gjykatë, avokatëve t'u shqiptohet dënim me gjobë, në gjykatat e
Kosovës kjo ndodh në raste shumë të rralla. Edhe në rastet kur janë dënuar avokatët për mungesën
në gjykim ose për prishje të rendit në gjykatë, ato dënime më pastaj janë revokuar. Është e
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Raporti i Përgjithshëm Vjetor 2009 i SKGJK-së për gjykatat e rregullta, faqe 3.
Disa raste të heqjes dorë nga padia: C.nr.346/04 në Gjykatën komunale të Pejës, C.nr.1493/04 në Gjykatën komunale

të Gjakovës, C.nr.577/05 në Gjykatën komunale të Ferizajt, C.nr.638/07 në Gjykatën komunale të Prishtinës.
C.nr.22/04 më 07.04.2009 në Gjykatën komunale të Gjilanit, kontesti nga marrëdhënija e punës ishte zgjidhur para se

të mbahej gjykimi; C.nr.575/05 më 18.02.2010 në Gjykatën komunale në Ferizaj, qe tërhequr padia pasi ishte paguar
borxhi në tërësi; C.nr.578/05, datë 18.02.2010 në Gjykatën komunale të Ferizajt, është paguar borxhi në tërësi para
caktimit të gjykimit dhe paditësi ka hequr dorë nga padia.

Në çështjen penale “Mashtrimi” neni 261, p.2 i KPK-së, P.nr.412/06, të mbajtur më 17.12.2009 në Gjykatën
komunale të Gjakovës, prokurori publik, gjatë fazës së fjalës përfundimtare, kishte hequr dorë nga akuza duke
konsideruar se nuk kishte elemente të veprës penale. Gjatë fazës së procedimit të provave për çështjen penale
P.nr.576/08, të mbajtur më 11.01.2010 në Gjykatën komunale të Prizrenit, prokurori publik qe tërhequr nga akuza.

Neni 52 i KPPK-së: “Prokurori publik mund të tërhiqet nga ndjekja deri në përfundimin e shqyrtimit gjyqësor pranë
gjykatës së shkallës së parë, kurse në procedurat pranë gjykatës më të lartë, ai mund të tërhiqet nga ndjekja vetëm në
rastet e parapara me këtë Kod”.

Pas 13 seancave të mbajtura në Gjykatën e Qarkut të Gjilanit për rastin me numër të lëndës P.nr. 174/08 (“vrasje e
rëndë”), i akuzuari i dytë qe liruart nga akuza pas 13 muajsh qëndrimi në paraburgim, sepse gjatë shqyrtimit gjyqësor
nuk u provua që i akuzuari kishte kryer veprën që i vihej barrë. I akuzuari, në rastin me numër të lëndës P.nr.248/06
(“vrasje e rëndë”), të mbajtur në Gjykatën e Qarkut të Prizrenit, pas më shumë se një viti qëndrimi në paraburgim, u
dënua me 12 vjet heqje lirie, dhe këtë dënim Gjykata Supreme, në procedurën e anikimit, e ndryshoi duke i shqiptuar
dënimin me 15 vjet burgim, mirëpo, pasi qe kthyer lënda në rigjykim (me mjete të jashtëzakonshme juridike), i
akuzuari qe liruar nga akuza, në mungesë të provave.
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pashpjegueshme mungesa e vullnetit të gjykatësve për të disiplinuar avokatët dhe për të vënë
rregull në gjykimet e tyre. Një kulturë e tillë që profesionistët e gjykatave vazhdojnë t'i mbulojnë
dobësitë e njëri- tjetrit dhe kjo llogaritet si vlerë e çmuar e kolegjialitetit dhe solidaritetit, qytetari, i
cili ka të drejtë të presë një shërbim gjyqësor kualitativ, duket është në rend të dytë, të tretë a të
fundit, dhe kjo gjë sistemin tonë të drejtësisë e bën thellësisht të padrejtë ndaj qytetarit, sidomos
ndaj atij që varet nga avokati mbrojtës i caktuar me detyrë zyrtare.

11. Tërheqja nga padia dhe aktakuza

Numri i madh i lëndëve të pazgjidhura në gjykatat e Kosovës (213,967 lëndë të pazgjidhura në
fund të vitit 2009), ka bërë që gjykimet të mos zhvillohen brenda një afati të arsyeshëm, dhe kjo
gjë në kontestet civile ka ndikuar që palët të heqin dorë nga padia dhe të braktisin punën me
gjykatën e të marrin drejtësinë në duart e veta. Kontestet civile të monitoruara, nga të cilat është
hequr dorë nga padia, kanë qenë të viteve 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 dhe 2009. Këto
konteste janë zgjidhur në mënyra të ndryshme para se të shqyrtohej padia në gjykatë, si: me
marrëveshjen në mes palëve në kontestet e punës, me pagimin e borxhit para mbajtjes së
shqyrtimit gjyqësor etj.
Në disa nga rastet penale të monitoruara, prokurori publik, pas një kohe të gjatë, përkatësisht pas
fillimit të gjykimit, dëgjimit të dëshmitarëve, procedimit të provave, marrjes në pyetje të të
akuzuarit gjatë gjykimit, ka hequr dorë nga aktakuza duke konsideruar se nuk ka prova që i akuzuari
të ketë kryer veprën penale për të cilën është mbajtur gjykimi. Megjithëse ligji prokurorit i jep të
drejtën që të heqë dorë nga akuza në cilëndo fazë të procedurës, ka pasur raste kur prokurori ka
arritur të kuptojë se duhet hequr dorë nga aktakuza pasi i akuzuari të kishte qëndruar në
paraburgim për më shumë se një vit. Qëndrimi në burgim në këso rrethanash, përbën shkelje të
të drejtave të njeriut. Për më tepër, nenet 534 - 538 të KPPK-së, parashohin kompensimin e dëmit
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Gjykimi me numër të lëndës P.nr.44/04, i mbajtur në Gjykatën e Qarkut të Pejës, për të cilin Kryeprokurori i
Prokurorisë së Qarkut të Pejës, në mungesë të provave, kishte hequr dorë nga ndjekja, por familja e viktimës, si palë e
dëmtuar, kishte vazhduar ndjekjen si paditës subsidiar. Fillimisht veprën penale paditësi subsidiar e kishte kualifikuar
“vrasje” , por, pas fazës së procedimit të provave,  paditësi subsidiar këtë vepër e kishte cilësuar në “raste të rënda të
vjedhjes grabitqare apo të grabitjes me pasojë vdekje” . Pas shqyrtimit kryesor, më 05.03.2010, gjykata mori
aktgjykim, me të cilin, në mungesë të provave, të akuzuarin e shpalli të pafajshëm. Pala paditëse kundër këtij
aktgjykimi ka bërë ankesë.

Neni 316 i KPPK-së
Në seancën për konfirmim të aktakuzës KA.nr.3/10, të mbajtur më 20.01.2010 në Gjykatën komunale të Prishtinës,

për shkak të mospërputhjes së fakteve rreth ekspertizës së kontabilitetit, aktakuza nuk u konfirmua por as u hodh
poshtë, po vendosën që të konsultohen edhe një herë para vendimit përfundimtar.

Kjo shumë nxirret kur merret parasysh që 1 ditë qëndrimi në burg, institucionit i kushton 18 euro apo 540 euro në
muaj si dhe kompensimi i dëmit, që kushton mbi 530 euro në muaj, si vijon: 180 euro është dëmi material, 180 euro
është kompensimi për dëmin jomaterial (shpirtëror etj.), 50 euro është pagesa për familjen që e vizitojnë, në emër të
shpenzimeve të rrugës dhe pakove, 120 euro për avokatin mbrojtës për kërkesën e përpiluar dhe për paraqitjen në
seancë.   Shuma prej 180 eurosh e kompensimit për dëmin material, është e paraparë për personat e papunë, ndërsa
atyre që janë në marrëdhënie pune dhe kanë kontratë valide, kompensimi u bëhet në përputhje me pagën e paraparë
sipas kontratës.

Shih aneksin 3, tabela 6 – Arsyet e fillimit me vonesë apo mosbajtja e gjykimeve
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për personin që ka qëndruar në paraburgim ose burgim pa arsye. Nga të gjitha rastet prej të cilave
prokurori ka hequr dorë nga aktakuza apo ndjekja penale, vetëm për një rast pala e dëmtuar ka
vazhduar ndjekjen si paditës subsidiar.
Përveç tërheqjes së prokurorit nga aktakuza gjatë shqyrtimit gjyqësor në mungesë të provave,
gjatë seancës për konfirmim të aktakuzës, gjykatësi për konfirmim të aktakuzës ka të drejtë të
marrë vendim për hedhjen e aktakuzës për arsyet e parapara në Kodin e Procedurës Penale.
Mirëpo, nga rreth 100 seanca për konfirmim të aktakuzës, të monitoruara, asnjëherë nuk është
hedhur aktakuza; përjashtim bën një rast kur aktakuza është kthyer për plotësim. Të gjitha
aktakuzat e tjera janë konfirmuar gjatë seancës për konfirmim.

Rol të rëndësishëm në marrjen e vendimit gjyqësor rreth një çështjeje të caktuar gjatë procedurës
gjyqësore, kanë edhe dëshmitarët. Përveç provave materiale, në disa raste dëshmia e dëshmitarit
është e domosdoshme për shqyrtimin gjyqësor. Por, gjatë monitorimit tonë, një numër i caktuar i
gjykimeve janë shtyrë pikërisht për mungesë të dëshmitarëve. Edhe pse neni 167 i KPPK-së, për

Përfundim: Përveçqë qëndrimi në paraburgim dhe në burgim pa arsye, është shkelje e të drejtave
të njeriut, paraburgosja a burgosja në raste të tilla më së shumti i kushton shtetit. Personat e privuar
nga liria pa bazë ligjore (pa fakte e prova), u kushtojnë tatimpaguesve të Kosovës së paku 1000
euro në muaj për secilin person të privuar pa bazë ligjore, duke llogaritur shpenzimet që i kushtojnë
burgut për mbajtjen e atyre personave si dhe kompensimin e dëmit ndaj tyre. Ndërkaq, në rastet
civile palëve në kontest u pezullohen shumë të drejta deri në zgjidhjen e çështjes, të cilën në fund
duhet ta zgjidhin vetë. Prandaj, përveç interesave individuale të të ndaluarve, gjyqësori duhet të
kujdeset të mos shkaktojë detyrime financiare për kompensimin e dëmit të shkaktuar për personat
e (para)burgosur pa bazë.

12. Dëshmia e dëshmitarëve gjatë gjykimit
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Dëshmitarit në seancën e mbajtur në Gjykatën e Qarkut të Pejës për lëndën P.nr.211/01, për shkak të mosparaqitjes
me kohë në gjykim, iu shqiptua gjoba 200 euro.

Në seancën për lëndën P.nr.329/09, të mbajtur më 10.11.2009 në Gjykatën e Qarkut të Pejës, në mungesë të
dëshmitarit, palët u pajtuan që të lexohej deklarata e tij e dhënë në prokurori.

Gjatë gjykimit P.nr.1118/09, të mbajtur më 28.01.2010 në Gjykatën komunale të Ferizajt, dëshmitari ndryshoi
deklaratën duke thënë se nuk i kujtohej ajo që kishte dëshmuar në prokurori.

Në gjykimin P.nr.327/09, të mbajtur më 07.12.2009 në Gjykatën e Qarkut të Pejës, njëri nga dëshmitarët deklaroi
ndryshe nga ç'kishte deklaruar në prokurori; pas leximit të deklaratës së dhënë në prokurori, për të cilën dëshmitari
pranoi se ajo është e vërtetë, kryetari i trupit gjykues e paralajmëroi se do të ngrinte kallëzim penal ndaj tij për dëshmi
të rrejshme (neni 307 i KPK-së).

Dëshmitari i thirrur për të dëshmuar në seancën për lëndën me numër P.nr.365/09 (vrasje e rëndë),të mbajtur në
Gjykatën e Qarkut të Pejës, kishte njoftuar trupin gjykues se kishte qenë i kërcënuar nga familjarët e të dëmtuarit.

Në gjykimin e mbajtur në Gjykatën e Qarkut të Prizrenit më 08 e 09.12.2009 nga gjykatësit e EULEX-it për lëndën
me numër P.nr.159/09 (blerja, posedimi....i narkotikëve...-neni 229, p.4 nënp.1 dhe krimi i organizuar neni 274, p.1 i
KPK-së), si dhe në seancën për lëndën P.nr.1254/08 (blerja, posedimi....i narkotikëve...-neni 229 i KPK-së), të mbajtur
nga kolegji i EULEX-it më 15.06.2009 në Gjilan, dëshmitarët u dëgjuan nën masat mbrojtëse sipas KPPK-së, nenet
168-174.
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mosparaqitjen e dëshmitarëve në gjykim parasheh dënim me gjobë deri 250 euro, gjatë
monitorimit vetëm për një rast është shqiptuar dënimi me gjobë për mosparaqitjen e
dëshmitarëve me kohë, sa kohë që në disa raste të tjera janë mbajtur gjykime pa praninë e
dëshmitarëve, duke i lexuar deklaratat e tyre, në përputhje me nenin 368 të Kodit të Procedurës
Penale.
Edhe në gjykimet kur dëshmitarët kanë marrë pjesë, në shumë shqyrtime gjyqësore ata kanë
ndërruar deklaratat e tyre nga marrja në pyetje herën e parë (gjatë fazës së hetimeve). Arsye për
ndryshimin e deklaratave nga dëshmitarët, kanë qenë se kanë harruar ç'kishin deklaruar më herët,
sepse kishte kaluar një kohë e gjatë. Nga të gjitha rastet kur dëshmitarët kanë ndryshuar deklaratat
e tyre nga ato të dhëna në hetime, vetëm për një rast kryetari i trupit gjykues paralajmëroi se do të
ngrinte kallëzim penal për dëshmi të rrejshme. Ndryshimi i deklaratave gjatë shqyrtimit
gjyqësor, bëhet edhe për shkak të presioneve dhe kërcënimeve nga të akuzuarit, të dëmtuarit ose
nga familjarët e tyre.
Për raste të tilla, kur duhet të mbrohet identiteti i dëshmitarëve, në të gjitha gjykatat e qarkut janë
dhomat e veçanta për mbrojtjen e dëshmitarëve gjatë marrjes në pyetje si dhe janë instaluar edhe
pajisje për ndryshimin e zërit të dëshmitarëve.
Por nga 1,248 seancat gjyqësore të monitoruara, masat mbrojtëse për dëgjimin e dëshmitarëve
janë përdorur vetëm në dy gjykime, dhe kjo nga kolegji i EULEX-it. Shumë gjykatës që morën
pjesë në tryezën e BIRN-it për të komentuar rreth këtyre të gjeturave, u pajtuan që një nga arsyet
më të forta pse nuk përdoren dhomat e veçanta për mbrojtjen e dëshmitarëve, është fakti se
Kosova është e vogël dhe të shumtën e rasteve, edhe nëse fshihet dëshmitari, dihet se cili është,
prandaj është e kotë të dërgohet në dhomën që ruan identitetin e tij. Po ky argument, përkundrazi,
pikërisht sepse Kosova është aq e vogël, duhet të bëhet maksimumi që të inkurajohen
dëshmitarët për të marrë pjesë në zbardhjen e drejtësisë, për se madje edhe tentimi minimal që të
ruhet identiteti i dëshmitarit, do të ishte shenjë, në rastin më të keq madje edhe rast simbolik, një
dëshmi që sistemi i drejtësisë nuk është indiferent ndaj sigurisë së dëshmitarit.
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Përfundim: Mospërdorimi i masave mbrojtëse për dëshmitarë nga gjykatat vendore, është mjaft
brengosës për një ambient të vogël si Kosova, ku njerëzit shumë lehtë njohin njëri-tjetrin dhe kjo
mund të prodhoj pasoja për dëshmitarin, jashtë gjykatës. Nëse vetëm dy nga seancat gjyqësore të
monitoruara, ku janë përdorur masat mbrojtëse, janë raste të EULEX-it, kjo lë të kuptohet që
gjykatat tona shumë rrallë, kurse në raste të monitoruara nga ne, asnjëherë, nuk mendojnë për
sigurinë e dëshmitarit.

Është fakt i pamohueshëm se në marrjen e vendimeve gjyqësore, duke proceduar të gjitha faktet
dhe provat, duhet të zbatohen të gjitha dispozitat ligjore që kanë të bëjnë me sanksionimin për
mosparaqitjen e dëshmitarëve në gjykatë, por në të njëjtën kohë duhet të bëhen përpjekje serioze
që të bëhet sigurimi maksimal i dëshmitarit, një gjë që tash për tash në Kosovë nuk bëhet fare.

13. Dërgimi i ftesave për gjykim

Para fillimit të seancës, sipas nenit 163 të KPPK-së dhe nenit 123.3 i LPK-së, gjykata është e
detyruar që palëve në procedurë dhe personave të nevojshëm për të marrë pjesë në seancë, t'u
dërgohen ftesa në të cilat shënohen koha, vendi i mbajtjes së seancës, lënda për të cilën mbahet
seanca, dhe informacione të tjera të nevojshme për pjesëmarrje.
Për raste penale, kur personat e ftuar me ftesë në mënyrë të rregullt nuk paraqiten në gjykatë në
kohën e caktuar dhe mosardhjen e tyre nuk e arsyetojnë, gjykata ka të drejtë të lëshojë urdhërarrest
për personin e caktuar. Ndërsa për raste civile, kur nuk paraqitet paditësi, konsiderohet se ka
hequr dorë nga padia.
Mirëpo, në një numër të caktuar seancash, edhe pse nuk janë paraqitur personat e thirrur, gjykata
është dashur ta shtyjë seancën dhe t'u dërgojë edhe një herë ftesa të rregullta personave të
caktuar, për arsye se në fletëkthesat e gjykatës shkruan që personat nuk gjenden në atë adresë.
Shumë herë këto situata ndodhin për shkak të emërtimeve të shumëfishta të rrugëve si dhe për
shkak të mosmarrjes së të dhënave të sakta të palëve gjatë procedurave paraprake gjyqësore. Në
Kosovë, që nga viti 1981, nuk është bërë regjistrimi zyrtar i popullsisë dhe familjeve, mungojnë
emërtimet përfundimtare të rrugëve nëpër qytete, dhe kjo ndikon drejtpërsëdrejti edhe në
procedura gjyqësore duke shkaktuar zvarritje të gjykimeve për mungesë të adresave zyrtare të
palëve. Përveç rasteve kur nuk gjenden adresat e palëve, ose kur adresat janë shënuar gabimisht,
ka raste kur, për shkak të neglizhencës së plotë ose mosdorëzimit me qëllim të ftesave nga
dorëzuesit e gjykatave, të ketë dështuar thirrja e palëve për gjykim, përkatësisht ftesat të mos u
jenë dërguar fare palëve. Ndërsa për rastet kur ftesat duhet të dërgohen nëpër fshatra a komuna të83

Gjykimi C.nr.70/09, i caktuar për t'u mbajtur më 22.12.2009 në Gjykatën komunale të Gjakovës, në të cilën mungoi i
padituri, u desh të shtyhej për shkak se në fletëkthesën e gjykatës nuk kishte asnjë përgjigje nëse  ishte dërguar ftesa
me rregull.  Gjykimi C.nr.463/07, i caktuar për t'u mbajtur në Gjykatën komunale të Pejës më 08.09.2009, në mungesë
të të paditurve, u desh të shtyhej, sepse gjykatësja e çështjes  nuk posedonte fletëkthesat se të paditurit ishin ftuar me
rregull, përkatësisht ftesat kishin mbetur në postën e gjykatës pa iu dërguar fare të paditurve. Në të njëjtën gjykatë raste
të ngjashme kishte edhe lidhur me gjykimet e caktuara për dt. 31.08.2009: C.nr.115/04, C.nr.118/04, C.nr.121/04,
C.nr.124/04, sepse në kohën kur duhej të mbaheshin gjykimet, ftesat e palëve gjendeshin të padorëzuara në sirtarët e
postës së gjykatës. Për të gjitha këto raste u desh të shtyhej gjykimi.
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Koment në tryezën e BIRN-it,  mbajtur më 18.05.2010 në hotel Viktory.
Në seancën për konfirmimin e aktakuzës KA.nr.169/09, të mbajtur më 14.10.2009 në Gjykatën komunale të Gjilanit,

nga nëntë të dëmtuarit e këtij rasti, prezantoi vetëm njëri prej tyre, kurse në gjashtë fletëkthesat për të dëmtuarit  e tjerë
shënohej: “Personi i kërkuar është i panjohur në këtë adresë”, edhe pse adresat i kishte siguruar prokuroria nga banka
ku ata ishin klientë. Po në këtë gjykata seanca gjyqësore P.nr.704/09 për “mashtrim në votime”, në mungesë të
dëshmitarëve, u desh të shtyhej disa herë, sepse në fletëkthesa shënohej: “Personi i kërkuar është i panjohur në këtë
adresë”; edhe pse të tre dëshmitarët kanë qenë vëzhgues/komisionerë të akredituar nga KQZ, adresë të saktë nuk kishte
për ta.

Automjetet e transportimit të të paraburgosurve dhe të burgosurve janë të veçanta dhe çdo automjet të tillë e përcjell
edhe një veturë-xhip tjetër gjatë transportimit.

Përveç transportimit të të paraburgosurve për gjykim, për arsye të ndryshme, duhet të transportohen edhe të
burgosurit e dënuar (transferimi në qendra të tjera, transferimi në institucione shëndetësore etj.)
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tjera jashtë territorit të komunës së gjykatës, e që dërgesa bëhet me anë të postës, nëpunësit e
postës shumë herë janë të papërgjegjshëm rreth dërgimit të ftesave, në disa raste edhe e
nënshkruajnë vetë sikur ftesat të jenë dorëzuar, edhe pse në të vërtetë nuk u dorëzohen fare. Po
ashtu në rastet kur personat të cilëve u dërgohen ftesat nuk gjenden në shtëpi, nëpunësit e postës
duhet t'u lënë vërejtje në shtëpi dhe të caktojnë një kohë tjetër për t'ua dorëzuar ato. Panelisti në
tryezën e organizuar nga BIRN, Rifat Abdullahu, kryetar i Gjykatës komunale të Ferizajit, deklaroi
se 50 % e ftesave të dërguara me postë, dërgohen në mënyrë jo të rregullt.

Shumë gjykime fillojnë me vonesë, ose edhe shtyhen për tjetër ditë, për shkak të vonesës së
transportimit të paraburgosurve nga qendrat e paraburgimit në seancat gjyqësore.
Shkaktar i vonesave për sjelljen e të paraburgosurve për gjykim, është mungesa e automjeteve në
qendrat korrektuese dhe në qendrat e paraburgimit. Qendra Korrektuese e Dubravës (qendra më e
madhe në vend), në të cilën janë të vendosur rreth 900 persona të privuar nga liria (ndërsa
kapaciteti i kësaj qendre është për t'u vendosur më shumë persona të privuar sesa ka tash aty),
posedon vetëm dy automjete për transportimin e të burgosurve dhe të paraburgosurve.
Qendra Korrektuese e Lipjanit posedon dy automjete të tilla, kurse qendrat e paraburgimit kanë
vetëm nga një automjet për transportim. Në rastet kur ka nevojë për transportim të më shumë të
paraburgosurve dhe të burgosurve brenda një dite, qendrat korrektuese dhe të paraburgimit nuk
mund t'i transportojnë me kohë të gjithë të paraburgosurit për gjykime.

Përfundim: Gjatë procedurës paraprake, prokuroria duhet t'i marrë të dhënat e sakta të emrave e
adresave të palëve, në mënyrë që, kur të propozohen si palë për gjykim, gjykata të ketë të dhëna të
sakta se ku mund t'i gjejë ata. Në konteste civile, gjykatësit duhet të hedhin padinë si të parregullt
në rastet kur nuk përmbajnë adresat e palëve. Gjithashtu dërgimi i ftesave për palët, si në
procedurën penale, ashtu edhe në ato civile, duhet të monitorohet mirë nga ana e personelit të
gjykatës. Meqë është e lidhur ngushtë me regjistrimin e popullsisë, familjeve dhe banesave, kjo
problematikë është detyrim primar institucional, peng i të cilit mbeten edhe institucionet e
sundimit të ligjit.

14. Problemet me transportin e të paraburgosurve për gjykim
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Koment në tryezën e BIRN-it,  mbajtur më 18.05.2010 në hotel Viktory.
Sipas Kodit të Procedurës Penale, neni 270, paragrfi 2, urdhërarresti duhet të përmbajë: emrin dhe mbiemrin ndaj të

cilit lëshohet urdhërarresti, të dhënat e tjera personale, përcaktimin e veprës penale me të cilën ngarkohet i akuzuari,
bazën mbi të cilën lëshohet urdhri, vulën zyrtare dhe nënshkrimin e gjyqtarit që lëshon urdhërarrestin.

Gjykimi me numër të lëndës P.nr.703/07, i paraparë të mbahej më 18.02.2010, në Gjykatën komunale të Ferizajt,
është dashur të shtyhet për shkak të mosekzekutimit të urdhërarrestit nga ana e policisë; urdhërarresti për të akuzurin e
kësaj lënde përmbante vetëm datën dhe orën e mbajtjes së seancës.

I pandehuri i mitur, në rastin me numër të lëndës PM.nr.26/09, i caktuar për t'u mbajtur më 14.10.2009 në Gjykatën
komunale të Pejës, nuk është gjetur në shtëpi nga ana e policisë, prandaj gjykimi është shtyrë.

Gjykimi me numër P.nr.358/09, i caktuar për datën 11.03.2010 në Gjykatën komunale të Pejës, është shtyrë për shkak
të mosekzekutimit të urdhërarrestit nga ana e policisë. Policët e Stacionit policor në Gjakovë, përveçqë nuk e kishin
zbatuar urdhërarrestin, nuk kishin kthyer asnjë përgjigje në gjykatë për arsyet e mosekzekutimit të këtij urdhërarresti.
Policia nuk kishte kthyer asnjë përgjigje në gjykatë për mosekzekutimin e urdhërarrestit as ndaj të akuzuarit për
gjykimin me numër të lëndës P.nr.968/09, i caktuar që të mbahej më 24.02.2010 në Gjykatën komunale në Prizrenit.

Urdhërarresti për të akuzuarin  e gjykimit me numër të lëndës P.nr.415/05, i caktuar për 22.12.2009, në Gjykatën
komunale të Gjakovës, nuk është ekzekutuar me arsyetimin e policisë se nuk kanë vetura për ta sjellë të akuzuarin në
gjykatë. Këtë fakt (mungesën e veturave) zyrtarët e lartë të policisë së atij stacioni policor, e mohojnë.
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Për pasojë, gjykimet fillojnë me vonesë për më shumë se një orë.

Në çështjet penale, kur palët ftohen në mënyrë të rregullt për gjykim, po nuk i përgjigjen ftesës pa
dhënë ndonjë arsye, gjykata, në përputhje me nenin 341, paragrafi 1, të KPPK-së lëshon
urdhërarrest për ta sjellë të akuzuarin me forcë në gjykatë. Të shumtën e rasteve, policia dështon
për të zbatuar këtë urdhër nga gjykata dhe, për pasojë, gjykimet duhet të shtyhen.
Zbatimi i urdhërarresteve nga ana e policisë dështon për disa arsye:

a) adresat e banimit të të akuzuarve nuk janë shënuar saktë;

b) urdhërarresti nuk përmban të dhënat e parapara në nenin 270, paragrafi 2, të KPPK-së;

c) të akuzuarit nuk gjenden në shtëpi në kohën kur policia ekzekuton urdhërarrestin etj..

Përveç arsyeve të përmendura për mosekzekutimin e urdhërarresteve, policia në disa raste nuk
kthen kurrfarë përgjigjeje për ekzekutimin ose jo të urdhërarrestit, kurse arsyetimet e policisë për
moszbatimin e urdhërarestit, në disa raste janë joreale.
Të gjitha gjykimet për të cilat dështon zbatimi i urdhërarrestit, shtyhen për një datë tjetër dhe
përsëriten urdhërarrestet. Kjo sjell për pasojë shpenzimin e energjisë dhe kohës për gjykatën dhe
institucionet e tjera të angazhuara në këtë proces, dhe sidomos shkaktohet ngecje në trajtimin e

Përfundim: Ministria e Drejtësisë, si përgjegjësja e vetme e administrimit të shërbimit korrektues
në Republikën e Kosovës, duhet t'i furnizojë të gjitha qendrat korrektuese dhe të paraburgimit me
automjete të nevojshme për transportimin e të paraburgosurve dhe të burgosurve. Kjo është një
prej atyre fushave të monitoruara, ku mund të pritet qartazi që, nëse rritet buxheti, pra nëse
sigurohen makina të reja për transport në raport me kërkesat për transportim, do të përmirësohej
dukshëm efikasiteti i sjelljes së të paraburgosurve në gjykim.

15. Mosefikasiteti i policisë për urdhërarrest
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Në procesverbalin e shqyrtimit gjyqësor P.nr.310/09, të mbajtur më 25.11.2009 në Gjykatën e Qarkut të Pejës, u
konstatua se dëshmitarit (dëshmitarëve) iu tërhoq vërejtja për ta thënë të vërtetën dhe iu lexuan të drejtat që ka(në) si
dëshmitar(ë), por atij (atyre) as nuk iu tërhoq vërejtja e as nuk iu lexuan të drejtat.  Sipas procesverbalit të datës
01.09.2009 të gjykimit P.nr.1194/07 në Gjykatën komunale të Gjilanit, shënon se gjykimi kishte filluar në orën 10,
edhe pse në fakt  kishte filluar në orën10:30. Në procesverbalin e gjykimit C.nr.476/09 të datës 15.12.2009, mbajtur në
Gjykatën komunale të Podujevës, edhe pse gjykimi kishte filluar në orën 10:45, shënon se gjykimi kishte filluar në
orën 10. Në seancën për konfirmimin e aktakuzës KA.nr.202/09, të mbajtur më 28.01.2010 në Gjykatën e Qarkut të
Prizrenit, u konstatua se të pranishëm ishin përkthyesi gjyqësor A.B. dhe mbrojtësi i të pandehurit av.B.M., edhe pse
asnjëri prej tyre nuk mori pjesë në këtë seancë. Po ashtu në procesverbalin e gjykimit P.nr.87/09 dt.10.02.2010 në
Gjykatën e Qarkut të Prizrenit, me të cilin u shty kjo seancë, u shënua se ishte i pranishëm edhe prokurori i çështjes, i
cili në realitet nuk prezantoi fare në seancë.

Në procesverbalin e datës 08.12.2009 të shqyrtimit kryesor me numër P.nr.22/09, të mbajtur në Gjykatën komunale të
Gjakovës, ku të akuzuar ishin tre persona, shënon se, derisa pyetej i akuzuari i parë lidhur me pranimin e fajësisë, dy të
bashkakuzuarit e tjerë qenë larguar nga salla, e në fakt gjykatësja nuk kishte larguar nga salla asnjërin nga të akuzuarit,
por të tretë i mori në pyetje në praninë të tre të akuzuarve.
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lëndëve dhe kështu rritet numri i lëndëve të pazgjidhura, rrezikohet siguria juridike dhe
funksionimi i sundimit të ligjit në vendin tonë. Thuajse për të gjitha rastet e këtilla, kur dështon të
mbahet gjykimi, seanca e radhës shtyhet në një afat të pacaktuar.

Edhe pse neni 87 i KPPK-së dhe neni 135 i LPK-së, saktësojnë qartazi që në procesverbal duhet të
shënohen: “...ora kur ka filluar dhe përfunduar gjykimi, emrat e mbiemrat e personave të
pranishëm...”, “...emrat e palëve të pranishme dhe personave të tjerë si dhe të përfaqësuesve
ligjorë...”, - gjatë monitorimit është vërejtur se në procesverbalet e shqyrtimeve gjyqësore nuk
shënohet si duhet gjithë ajo që ndodh gjatë seancës, sidomos ora e fillimit të seancës gjyqësore
dhe personat e pranishëm në seancë.
Përveç kësaj, shënohen fjalë të cilat nuk u thuhen të pranishmëve. Ka edhe raste të shumta kur në
procesverbal shënohet se palëve u lexohen të drejtat, kurse në fakt nuk u lexohen fare. Nuk
shënohen as diskutimet për të cilat palët konsiderojnë se duhen shënuar në procesverbal, për se
ka pasur edhe mosmarrëveshje të shumta në mes palëve dhe trupit gjykues për pjesë të caktuara,
që nuk janë shënuar në procesverbal. Gjithashtu shënohet se gjatë seancës janë ndërmarrë
veprime të parapara me ligj, sa kohë që nuk janë ndërmarrë fare. Pra, edhe pse bëhen shkelje të
dispozitave ligjore gjatë gjykimit, ato nuk figurojnë në procesverbal.
Nga 446 seanca gjyqësore civile të monitoruara, rastet kur është lexuar padia, kanë qenë shumë të
rralla, edhe pse në të gjitha procesverbalet e këtyre seancave figuron se padia ishte lexuar.
Gjykatësit mos-leximin e padisë gjatë gjykimit e arsyetojnë me faktin se palët janë të njoftuara për
padinë – kërkesën e saj si dhe për përgjigjen ndaj padisë. Në procesverbal shënohet “lexohet

Përfundim: Urdhërarresti apo shoqërimi është masë për sigurimin e të pandehurit në procedurë
penale, i zbatuar nga ana e policisë. Në rastet kur nuk mund të zbatohet urdhërarresti, policia duhet
të njoftojë gjykatën për arsyet e mosekzekutimit të urdhërarrestit. Gjykata duhet t'i ketë të dhënat
personale për personin ndaj të cilit lëshon urdhërarrest, sidomos të dhënat për adresën e saktë të
të akuzuarit.

16. Procesverbalet e gjykimeve
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Disa nga rastet kur nuk është lexuar padia, po në procesverbal është shënuar se u lexua padia: Në Gjykatën komunale
të Prizrenit: C.nr.140/09, mabjtur më 02.12.2009; C.nr.627/06, mbajtur më 09.02.2010; C.nr.1019/09, mabjtur më
14.01.2010; Në Gjykatën komunale të Deçanit, në seancat e mbajtura më 06.10.2009 për lëndët C.nr.94.09 dhe
C.nr.504/08.

Në gjykimet P.nr.178/08 dhe P.nr.335/08, të mbajtura më 18.01.2010 në Gjykatën komunale të Deçanit, prokurori nuk
lexoi fare propozimakuzën, gjykatësi vazhdoi me pyetjen e të akuzuarit “A e pranon fajësinë?”, edhe pse nuk ishte
lexuar propozimakuza; një situatë e njëjtë ishte edhe në gjykimin P.nr.223/09, të mbajtur më 01.04.2009 në Gjykatën
komunale të Gjilanit.

Neni 357, paragrafi 1 i KPPK-së: “Shqyrtimi gjyqësor fillon me leximin e aktakuzës ose të padisë private”.
Në gjykimin P.nr.387/09, të mbajtur në gjuhën boshnjake më 23.11.2009 në Gjykatën e Qarkut të Pejës, përkthyesi

gjuhësor nuk e përkthente tërë rrjedhjen e procedurës, po edhe kur përkthente, nuk përkthente me saktësi, prandaj pati
vërejtje nga ana e avokatëve. Në gjykimin C.nr.25/08, të mbajtur më 29.12.2009 në Gjykatën komunale të Lipjanit, ku
paditësi ishte i nacionalitetit serb, mungoi përkthyesi; gjykatësi i çështjes u detyrua të shumtën e rasteve të përkthente
vetë. Në gjykimin P.nr.806/06, të mbajtur më 06.10.2009 në Gjykatën komunale të Prizrenit, mungoi përkthyesi
gjuhësor, prandaj u desh të përkthente vetë gjykatësi i çështjes.

Në gjykimin P.nr.2379/09, të mbajtur nga kolegji i EULEX-it më 31.03.2010 në Gjykatën komunale të Prishtinës, ku
të akuzuarit ishin të nacionalitetit bullgar, përkthimi i procedurës bëhej në tri gjuhë: shqip, anglisht dhe bullgarisht.

Praktikantët, monitoruesit, gazetarët etj.
Në gjykimin P.nr.215/08, të mbajtur më 03.02.2010 në Gjykatën e Qarkut të Prishtinës, i akuzuari ishte i nacionalitetit

serb, por, edhe pse përkthyesi ishte në sallë, prokurori i çështjes pyetjet të akuzuarit ia bënte në gjuhën serbe, duke mos u
përkthyer fare në gjuhën shqipe.
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padia”, më shumë sa për ta plotësuar një rregull formale procedurale në procedurën gjyqësore .
Po ashtu, ka pasur raste që as në gjykimet penale të mos jetë lexuar aktakuza në fillim të seancës,
kurse në procesverbal të jetë shënuar se u lexua aktakuza, duke bërë kështu shkelje të dispozitave
ligjore.

Sipas nenit 15, paragrafi 2, të KPPK-së: “Personi që merr pjesë në procedurë penale, i cili nuk e
flet gjuhën e procedimit, ka të drejtë të flasë në gjuhën e vet dhe të jetë i informuar nëpërmjet
përkthimit pa pagesë, për faktet, provat dhe procedurën”.
Gjithashtu, neni 96 i Ligjit të Procedurës Kontestimore, me të cilin rregullohet procedura për
rastet civile, thekson që “palët dhe pjesëmarrësit e tjerë në procedurë, kanë të drejtë që në
procedurën para gjykatës të përdorin gjuhën e vet ose gjuhën të cilën e kuptojnë”.
Por, në gjykimet e monitoruara të mbajtura nga gjykatësit vendorë, në të cilat nuk kanë qenë të
gjitha palët të njëjtit nacionalitet, ashtu siç ka ndodhur edhe në vitin e shkuar dhe kjo ishte
theksuar në raportin e vitit të shkuar, ka ndodhur shpesh që, për mungesë të përkthyesit ose për
shkak të mospërkthimit të plotë, palët të mos kenë kuptuar gjithë rrjedhën e gjykimit. Mirëpo, në
gjykimet e EULEX-it, të monitoruara, asnjëherë nuk ka ndodhur të mungojë përkthyesi ose të mos
përkthehet e gjithë procedura, madje edhe në rastet kur palëve është dashur t'u sigurohet
përkthimi në gjuhën bullgare. Përveç përkthimit për palët në procedurë, që është detyrim ligjor,
për personat e tjerë që marrin pjesë në gjykim, të cilët nuk e kuptojnë gjuhën në të cilën mbahet
gjykimi, nuk ofrohet fare përkthim. Mirëpo, Sami Kurteshi, Avokati i Popullit, gjatë tryezës së

Përfundim: Në procesverbalin e gjykimeve (procedurës përgatitore dhe shqyrtimit kryesor), të
dhënat e paraqitura duhet të jenë të sakta duke pasur parasysh rëndësinë e veçantë të
procesverbalit, sidomos në procedurën e ankimimit, kur mund të vërtetohet nëse ka pasur apo jo
shkelje të dispozitave ligjore gjatë seancës gjyqësore.

17. Përkthimi gjatë mbajtjes së gjykimeve
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rrumbullakët, theksoi, me të drejtë, se misionet ndërkombëtare po i përvetësojnë kuadrot e mira,
sidomos të përkthimit, duke u ofruar rrogë shumë më të lartë sesa institucionet vendore dhe
kështu institucioneve vendore u shkaktojnë mungesë të stafit adekuat. Në këtë mënyrë,
institucionet ndërkombëtare që kanë ardhur me pretendimin për të forcuar sistemin gjyqësor, në
këtë rast ndikojnë në dobësimin e tij duke siguruar për vete stafin më të përgatitur.

Me gjithë faktin që ndalohet përdorimi i telefonit brenda objektit të gjykatës, dukuria e përdorimit
të telefonave celularë gjatë gjykimit, është vënë re edhe gjatë këtij viti. Në 20% të gjykimeve të
monitoruara, telefonat celularë gjatë gjykimit janë përdorur nga palët në procedurë (prokurori,
avokatët, përfaqësuesit e autorizuar), nga persona të tjerë të pranishëm në gjykim (familjarët e
palëve, përkthyesit, praktikantët, ekspertët, policët etj.) si dhe nga vetë kryetari i trupit
gjykues/gjykatësi i çështjes dhe anëtarët e trupit gjykues, përkatësisht nga 381 seancat
gjyqësore, në të cilat është përdorur telefoni, në 67 prej tyre telefonin e kanë përdorur vetë
gjykatësit.

Përveç gjykimeve të mbajtura nga gjykatësit vendorë, edhe në seancat e mbajtura nga gjykatësit e
EULEX-it, gjatë monitorimit, është përdorur telefoni. Gjykata në të cilat më së shumti përdoren
telefonat gjatë gjykimit, janë ato të Prizrenit dhe të Pejës.

Përfundimi: Sipas Kushtetutës, KPPK-së dhe LPK-së, palëve në procedurë duhet t'u ofrohet
përkthimi në gjuhën që e kuptojnë dh,e nëse kjo nuk bëhet, atëherë kjo përbën shkelje të
dispozitave ligjore.

18. Përdorimi i telefonave celularë gjatë mbajtjes së gjykimeve
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Koment nga tryeza e organizuar nga BIRN rreth publikimit të këtij raporti, mbajtur më 18.05.2010.
Shih raportin: Monitorimi i gjykatave, Qershor 2009, BIRN, Prishtinë

http://www.jetanekosove.com/advCms/file/Raporti_i_monitorimit_te_gjykatave_final.pdf (shqip) dhe
http://www.jetanekosove.com/advCms/file/Monitoring_the_Courts.pdf  (anglisht)

Në Gjykatën e Qarkut të Prizrenit, gjatë mbajtjes së gjykimit P.nr.173/09 më 30.12.2009, njëri nga avokatët bisedoi
dy herë në telefon. Në gjykimin P.nr.92/09, të mbajtur më 12.10.2009 në Gjykatën e Qarkut të Gjilanit, avokati bisedoi
në telefon. Po në këtë gjykatë, në gjykimin P.nr.132/09, të mbajtur më 10.11.2009, prokurori gjatë gjykimit bisedoi në
telefon.

Gjatë gjykimit C.nr.346/07 më 09.02.2010 në Gjykatën komunale të Ferizajt, eksperti përdori telefonin gjatë
mbajtjes se seancës gjyqësore. Policit që ishte i pranishëm për siguri në seancën P.nr.110/09, të mbajtur më 15.09.2009
në Gjykatën e Qarkut të Prizrenit, i cingëroi telefoni gjatë seancës dhe ai doli jashtë sallës për të biseduar në telefon.

Gjykatësi  i çështjes për lëndën me numër C.nr.424/08, të mbajtur më 15.02.2010 në Gjykatën komunale të
Prishtinës, gjatë mbajtjes së seancës përdori telefonin. Në seancën gjyqësore për lëndën penale P.nr.51/09, të mbajtur
më 20.07.2009 në Gjykatën e Qarkut të Prizrenit, derisa i akuzuari merrej në pyetje nga prokurori, kryetari i trupit
gjykues përdori telefonin.

Në Gjykimin me numër të lendës P.nr.329/09, të mbajtur më 19.11.2009 në Gjykatën e Qarkut të Pejës, anëtari i
kolegjit (gjykatësi ndërkombëtar) gjatë gjykimit përdori telefonin. Në gjykimin me numër P.nr.159/09 (krimi i
organizuar), të mbajtur nga kolegji i EULEX-it në Gjykatën e Qarkut të Prizrenit, avokatët mbrojtës të të akuzuarve,
gjatë tri seancave radhazi përdorën telefonin.

Shih ANEKSIN 4, tabela 12
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Në seancën për konfirmimin e aktakuzës KA.nr.161/09, të mbajtur më 21.01.2010 në Gjykatën e Qarkut të
Prizrenit, prokurori bisedonte në telefon më zë shumë të lartë, prandaj nuk dëgjohej asnjë fjalë e gjykatësit nga ana e
palëve të pranishme. I njëti prokuror përdori telefonin me zë shumë të lartë edhe në gjykimin P.nr.50/09, të mbajtur më
03.09.2009.
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Prania dhe përdorimi i telefonave gjatë mbajtjes së gjykimeve, përveç që pengon mbajtjen e
gjykimit duke dëmtuar përqendrimin e palëve në procedurë dhe të personave të tjerë të
pranishëm, japin mundësinë e incizimit të gjykimit përmes telefonave celularë në mënyrë të
paautorizuar, që përbën shkelje ligjore të përcaktuar në bazë të Nenit 170 të Kodit Penal të
Kosovës, për se ligji parasheh dënim me gjobë ose me burgim deri në dy vjet.

Vetëm në 20 % nga 1,248 seancat e monitoruara është përdorur uniforma (togu) nga ana e
gjykatësve, prokurorëve apo avokatëve, dhe kjo përqindje kryesisht përfshin gjykimet e
monitoruara të EULEX-it, ku kolegji (i përbërë nga gjykatës të EULEX-it e vendorë) dhe prokurorët
e EULEX-it, gjithmonë bartin uniformën. Në gjykimet e vendorëve vetëm kryetari i trupit gjykues
(në gjykimet me trup gjykues) bart uniformën, përderisa anëtarët e trupit gjykues uniformën e

Përfundim: Kryetari i trupit gjykues/gjykatësi i çështjes që çdo personi që përdor telefonin gjatë
gjykimit, duhet t'ia tërheqë vërejtjen ose ta dënojë për mosrespektimin e rregullave të gjykatës. Me
qëllim të respektimit të këtyre rregullave, kryetari duhet të praktikojë edhe sanksione për ata që
përdorin celularë gjate procesit gjyqësor. Në rast se kjo i ndodh gjykatësit ose kryetarit të gjykatës,
palët e tjera pjesëmarrëse duhet të raportojnë për këto raste në institucione më të larta në kuadër
të KGJK-së.

19. Mosbartja e uniformës nga ana e gjykatësve, prokurorëve dhe
avokatëve gjatë gjykimeve
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përdorin në raste të rralla, kryesisht vetëm në gjykatat e Prizrenit. Në Gjykatën komunale të
Ferizajt, e cila që nga muaji shtator 2009, kur ka filluar punën në sistemin model të gjykatave, në
të gjitha gjykimet e mbajtura në sallën e gjykimeve, gjykatësit bartin uniformë, por jo edhe
gjyqtarët porotë. Prokurorët vendorë po ashtu, gjatë gjykimeve të monitoruara, nuk e kanë
përdorur uniformën asnjëherë; përjashtim bën vetëm një prokurore e Prokurorisë së Qarkut të
Prizrenit, e cila e bart uniformën gjithmonë.

Ndërkaq, në Gjykatat e Qarkut të Prishtinës dhe Gjilanit, në Gjykatat komunale të Gjakovës,
Podujevës, Vushtrrisë dhe Istogut nga gjykatësit vendor nuk është përdorur asnjëherë uniforma
gjatë gjykimeve të vendorëve. Është interesante se gjykatësit e këtyre gjykatave nuk përdorin
uniformat gjatë gjykimeve që i mbajnë e i caktojnë ata vetë; ata i bartin uniformat vetëm në rastet
kur janë anëtarë të kolegjeve penale në gjykimet e EULEX-it, sepse atëherë janë të detyruar t'i
bartin.
Duke parë neglizhencën e gjykatësve për sa i përket bartjes së uniformave gjatë gjykimit, kryetari
i Gjykatës Supreme, në muajin mars 2010, ka nxjerrë një urdhëresë administrative, me të cilën
urdhëron që të gjithë gjykatësit t'i bartin uniformat gjatë gjykimit. Por, me gjithë këtë urdhëresë,
disa nga gjykatësit nuk janë të pajisur me uniforma adekuate.
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Shih ANEKSIN 4, tabela 7.
Në gjykimin P.nr.1254/08 në Gjilan, të mbajtur nga kolegji i EULEX-it, anëtari i këtij kolegji – gjykatësi i Gjykatës

së Qarkut të Gjilanit, kishte veshur uniformën. Ky gjykatës në gjykimet e tij nuk e përdor uniformën asnjëherë. Në
Gjykatën e Qarkut të Prishtinës, në gjykimet e mbajtura nga kolegji i EULEX-it: P.nr.281/07, i mabjtur më 15.02.2010;
P.nr.86/07, i mbajtur më 02.03.2010 etj., gjykatësit vendorë që ishin anëtarë të këtij kolegji, kishin veshur uniformën,
edhe pse ata në gjykimet e veta asnjëherë nuk i përdorin uniformat.

Urdhëresë Agj.nr.99/2010, datë 04.03.2010.
Gjykatësit e emëruar për herë të parë pas vitit 2006, nuk janë furnizuar me uniformat përkatëse.
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Përfundim: Urdhëresa administrative për përdorimin e veshjes së uniformave gjatë gjykimit, duhet
të zbatohet në tërësi, kurse Sekretariati i Këshillit Gjyqësor të Kosovës duhet t'i pajisë të gjithë
gjykatësit me uniforma adekuate. Bartja e uniformës gjatë gjykimit i dallon gjykatësit dhe
prokurorët nga pjesëmarrësit e tjerë dhe i bënë ata më autoritativë dhe më seriozë gjatë gjykimit.



Përfshirë vetëm tremujori i parë i vitit 2010
Raporti i SKGJK-së për punën e gjykatave të rregullta për vitin 2009:  http://www.kgjk-

ks.org/repository/docs/RAPORTI_PERGJITHSHEM_VJETOR_2009__SH.pdf
Raporti i SKGJK-së për punën e gjykatave të rregullta për vitin 2008:  http://www.kgjk-

ks.org/repository/docs/Raport_statistik_2008_shqip_opt.pdf

115

116

117

RRJETI BALLKANIK I GAZETARISË HULUMTUESE

42

III.  MOSEKZEKUTIMI I LËNDËVE

Krahas problemeve dhe parregullsive që shfaqen gjatë gjykimit, një nga problemet e mëdha në
gjyqësorin e Kosovës mbetet ekzekutimi i lëndëve pasi vendimet gjyqësore të marrin formën e
prerë. Domethënë, krahas grumbullimit të lëndëve të pazgjidhura, problem i gjykatave të Kosovës
është se, edhe kur merren vendime për lëndë të cilave u vjen radha, ato vendime ekzekutohen
vetëm në 10-13 %.

Gjatë vitit 2009, nga 117,176 lëndë, janë ekzekutuar 15,117 vendime gjyqësore (11,467 civile
dhe 3,650 penale), kurse numri i vendimeve të paekzekutuara në fund të vitit 2009 ishte 102,059
vendime (95,306 civile dhe 6,753 penale). Kjo do të thotë që në vitin 2009, nga të gjitha
vendimet e paekzekutuara, janë ekzekutuar vetëm 13% e tyre. Në fund të vitit 2008 nga 95,634
vendime të plotfuqishme (85,449 civile dhe 10,185 penale), që kanë pasur në punë gjykatat,
kishin mbetur pa u ekzekutuar 82,195 vendime (74,679 civile dhe 7,516 penale), që do të thotë
që vetëm afro 11 % të lëndëve në 2008 janë ekzekutuar. Kjo do të thotë që nga gjendja në vitin
2008, në 2009 ka pasur përmirësim vetëm për afro 2% në ekzekutimin e lëndëve sipas
përqindjes, që është një rritje shumë e ulët, po të krahasohet me numrin e vendimeve që kanë
mbetur të paekzekutuara që është në rritje.
Sipas kësaj, shihet qartë që numri më i madh i lëndëve të paekzekutuara janë vendime civile,
shumica e të cilave janë vendime me dokument autentik, pra vendime që kanë të bëjnë me
ekzekutimin e borxheve për debitorët e kompanive, siç janë PTK, KEK, Ujësjellësi, Pastrimi etj..

Rritja e numrit të lëndëve të paekzekutuara gjatë viteve 2008, 2009 dhe tremujorit të parë të vitit 2010
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Gjykatat Komunale të : Prishtinës, Pejës, Prizrenit, Gjilanit, Gjakovës, Ferizajt, Vushtrrisë, Podujevës, Lipjanit,
Deçanit, Klinës dhe Istogut.

Koment i një gjykatësi nga tryeza e BIRN-it,  organizuar më 18.05.2010.
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Nga hulumtimi që ka bërë ekipi monitorues i BIRN-it në gjykatat e monitoruara, rreth ekzekutimit
të vendimeve civile, del se 67 % e kreditorëve për vendimet me dokument autentik, janë
kompanitë publike. Kreditori më i madh i vendimeve me dokument autentik është Posta dhe
Telekomi i Kosovës; 31 % të lëndëve me dokument autentik të paekzekutuara janë të kësaj
kompanie. Pra, për të gjithë klientët e papërgjegjshëm të telefonisë në Kosovë, të cilët nuk i
paguajnë shërbimet e kësaj kompanie, pasojat për ekzekutimin e këtyre borxhlinjve i bartin
gjykatat.
Arsyet e mosekzekutimit të këtyre vendimeve për një kohë sa më të shkurtër, janë se gjykatat
komunale ballafaqohen me mungesë të gjykatësve për ekzekutim. Për shkak të kësaj, në shumë
gjykata ekzekutimin e lëndëve e bëjnë zyrtarët e ekzekutimit pranë këtyre gjykatave, por numri i
tyre është i vogël në raport me numrin e lëndëve të paekzekutuara. Një justifikim tjetër që e
përdorin gjykatat për ekzekutimin e ulët të lëndëve sidomos në rastet civile, është edhe mungesa
e veturave të mjaftueshme për të dalë në terren. Po gjykatësit, gjithashtu, kritikojnë vetë
kompanitë publike për të cilat thonë që gjykatat e Kosovës i kanë shndërruar në 'inkasantë të
kompanive publike. U theksua që, megjithëse kompania publike, në këtë rast PTK, mund të
kushtëzojë klientin që të paguajë borxhin para se t'i bëjë rilidhjen ose një lidhje tjetër telefonike
(gjë që do t'ua lehtësonte punën ekzekutuesve të lëndës), ato shpesh rilidhin lidhjen telefonike,
sepse kanë interes të tërheqin të ardhurat nga një lidhje apo 'klient' i ri, pa marrë parasysh nëse e
ka paguar klienti apo jo borxhin në të kaluarën.
Ndërkaq, lëndët penale të paekzekutuara, sipas zyrtarëve të gjykatave, zakonisht mbeten në atë
gjendje për shkak të mungesës së adresave të sakta për të pandehurit (një temë që e kemi trajtuar
në këtë raport) dhe për shkak se të pandehurit gjenden jashtë vendit.
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IV.  JOTRANSPARENCA E GJYKATAVE

Përveç mospublikimit të orarit të gjykimeve, gjykatat vazhdojnë të jenë edhe me tutje
institucionet më të mbyllura për sa i përket informimit të publikut rreth veprimtarisë gjyqësore. Në
asnjë nga gjykatat e Kosovës nuk ka zyrtar për informim ose faqe interneti, sa kohë që vetë
gjykatësit hezitojnë të japin informacione për çështje të ndryshme, duke iu referuar Kodit të etikës
së gjykatësve se nuk ju lejohet të japin informacione.
Edhe pse ekipi monitorues i BIRN-it pati qasje në monitorimin e gjykimeve, në disa nga gjykatat e
monitoruara kanë hasur në vështirësi rreth marrjes së informacioneve për sa u përket të dhënave
statistikore, si: marrja e raporteve për numrin e lëndëve të zgjidhura, e raporteve për shqiptimin e
llojit të dënimeve etj.. Edhe pse të gjitha këto informacione nuk zbulojnë konfidencialitetin e
lëndëve a të palëve në procedurë, të shumtën e rasteve gjykatat nuk kanë qenë të gatshme t'i japin
ato. Problemet më të mëdha për sa i përket marrjes së këtyre informacioneve, i kemi pasur në
gjykatat komunale të Prishtinës, Klinës dhe Gjakovës, në të cilat gjykata është shumë vështirë të
merresh informacione për numrin e lëndëve të zgjidhura e të pazgjidhura.
Ekipi i monitoruesve të BIRN-it nuk ka mundur të marrë informacion për numrin dhe procedimin e
lëndëve, sidomos në Gjykatën komunale të Prishtinës. Po kjo mund të thuhet edhe për Gjykatën
komunale të Klinës. Ndërkaq, në Gjykatën komunale të Gjakovës, informacionet e vetme që kemi
marrë, janë statistikat për ekzekutimin e lëndëve dhe statistikat për numrin e lëndëve të
përgjithshme, por jo edhe për numrin e lëndëve të zgjidhura, nga secili gjykatës veç e veç, dhe për
shqiptimin e llojit të dënimeve, siç i kemi marrë në disa nga gjykatat e tjera të monitoruara ;
poashtu edhe në Gjykatën komunale të Deçanit, BIRN nuk ka mundur të marrë informacione për
numrin e lëndëve të zgjidhura nga secili gjykatës veç e veç dhe kështu na është pamundësuar që
në këto gjykata të bëjmë dallimin në mes numrit të lëndëve të zgjidhura nga secili gjykatës veç e
veç. Numrin e lëndëve të zgjidhura nga secili gjyqtar veç e veç dhe llojet e dënimeve të shqiptuara
nga të gjitha gjykatat, nuk kemi mundur t'i marrim as në KGJK. Mirëpo, duke ditur se disa gjykata,
pa marrë parasysh ngarkesën, arrijnë t'i japin këto të dhëna, kurse disa jo, mund të përfundojmë
që e tërë çështja bie mbi kryetarin e gjykatës, d.m.th. varet nga fakti se sa është i interesuar ai që të
ushtrojë disiplinë mbi gjykatësit e gjykatës së tij/saj, në mënyrë që të bëjnë raportimin e lëndëve,
që është çështje obligimi e detyrimi të punës, dhe jo çështje dëshire.
Rasti më eklatant i jotransparencës së gjykatave, ka ndodhur kur një gjykatës i Gjykatës së Qarkut
të Prishtinës, i cili ishte anëtar i trupit gjykues – gjykatës profesional në gjykimin për lëndën me
numër P.nr.333/08, mbajtur më 24.02.2010, pa asnjë arsye urdhëroi largimin e monitoruesit të
BIRN-it nga salla ku mbahej gjykimi. Gjykimi mbahej për çështjen penale “Vrasje” dhe ishte i
hapur për publikun, e në mesin e pjesëmarrësve të tjerë kishte edhe përfaqësues të medieve.
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Megjithëse monitoruesi i BIRN-it pati kërkuar nga kryetari i trupit gjykues arsyen e largimit, nuk
mori asnjë përgjigje. Për këtë rast, ai në fillim ka njoftuar kryetarin e Gjykatës së Qarkut të
Prishtinës, nga i cili po ashtu nuk ka marrë ndonjë shpjegim për largimin e tij nga gjykimi. Më
pastaj BIRN ka bërë një ankesë drejtuar Këshillit Gjyqësor të Kosovës, por as KGJK nuk e ka
shqyrtuar këtë rast deri tash.
Këto sjellje ndodhin me gjithë faktin që monitoruesit e BIRN-it nuk hyjnë për të ndjekur gjykime
vetëm si qytetarë të rëndomtë, por ata janë edhe të akredituar nga KGJK për monitorimin,
përkatësisht, ndjekjen e seancave gjyqësore.
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V.  PROCESI I EMËRIMIT DHE RIEMËRIMIT TË GJYKATËSVE
DHE PROKURORËVE

Procesi i emërimit dhe riemërimit të gjykatësve dhe prokurorëve është dashur të kishte filluar
qysh para dy vjetësh dhe deri tash të kishte përfunduar në tërësi, por ky proces ka filluar mezi në
muajin shkurt 2009. Gjatë këtij procesi, kandidatët për gjykatës dhe prokuror fillimisht iu
nënshtruan testit të etikës. Megjithëse kalimi i testit të etikës është ndër parakushtet e procesit të
emërimit dhe riemërimit, më se 200 gjykatës e prokurorë nuk arritën ta kalonin me sukses këtë
test dhe kështu atyre iu pamundësua automatikisht vazhdimi i procedurave të mëtutjeshme për
emërime dhe riemërime.
Këta gjykatës dhe prokurorë, duke marrë parasysh që nuk kanë arritur të kalojnë testin e etikës,
konsiderohen si jo të denjë moralisht për të ushtruar funksionin e gjykatësit a prokurorit. Nga
mbajtja e atij testi ka kaluar një vit dhe edhe më tutje vazhdojnë të ndajnë drejtësi ata gjykatës, në
mesin e të cilëve ka pasur të tillë që ka shqiptuar dënime me burgim afatgjatë deri 36 vjet heqje
lirie. Sa kohë që edhe nga gjykatësit e prokurorët që kanë kaluar këtë test, ka pasur të tillë që janë
nën hetime për afera korruptive, prandaj për ata mbetet të shihet nëse do të rizgjidhen përsëri
gjykatës a prokurorë.
Gjatë fazës së parë të procesit të emërimit dhe riemërimit, janë emëruar gjykatësit për Gjykatën
Supreme dhe prokurorët në Prokurorinë Publike dhe Speciale. Gjatë kësaj faze vetëm në
Prokurorinë Speciale janë emëruar aq prokurorë sa është numri i parashikuar i prokurorëve në këtë
prokurori, kurse në Prokurorinë Publike dhe në Gjykatën Supreme të Kosovës ende nuk janë
emëruar të gjithë gjykatësit dhe prokurorët - sa është numri i parashikuar. Për fazën e dytë, kur
janë paraparë të zgjidhen gjykatësit dhe prokurorët për gjykatat dhe prokuroritë e qarkut, kanë
përfunduar intervistat dhe pritet vetëm emërimi i tyre. Faza e tretë, gjatë së cilës është parashikuar
të përzgjidhen gjykatësit dhe prokurorët për gjykatat dhe prokuroritë komunale, nuk ka filluar
ende. Gjithë procesi i emërimit dhe riemërimit parashihet të përfundojë në fund të këtij viti.
Mirëpo, duke parë ngecjet gjatë gjithë procesit të deritashëm, është vështirë të besohet që ky
proces do të përfundojë brenda këtij afati. Por mbetet shqetësues fakti që gjykatësit dhe prokurorët
që nuk e kanë kaluar provimin e etikës, si kriter themelor për t'i vazhduar fazat e tjera të emërimit si
gjykatës a prokurorë, edhe pas një viti të mosplotësimit të këtij kriteri, vazhdojnë të ndajnë
drejtësinë.
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Testi për provimin e etikës është mbajtur në dy grupe, njëri më 26 prill 2009 dhe tjetri më 23 maj 2009; këtij
provimi iu nënshtruan 870 kandidatë.

Shih debatin për testin e etikës së gjykatësve dhe prokurorëve në:
http://www.jetanekosove.com/advCms/#id=1310,6481422

Në kohën kur u shkrua ky raport, faza e tretë nuk kishte filluar ende, intervistimi i kandidatëve për këtë fazë është
paraparë të fillojë nga mesi i muajit maj.
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Ligji mbi gjykatat është në procedurën e miratimit në Kuvendin e Kosovës. Ky ligj ka arritur në Kuvend më 1 mars,
kurse leximi i parë i tij në Kuvend është bërë më 14 prill 2010. Tani është kthyer në Komisionin për Legjislacion dhe
Gjyqësi për amendamentim dhe ndryshim.
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Sido qoftë, me gjithë tejzgjatjen e këtij procesi, pas hyrjes në fuqi të ligjit mbi gjykatat, do të
ketë ndryshime në strukturën dhe shtrirjen e gjykatave në Kosovë. Ligji i ri për gjykatat parasheh
shtrirjen e gjykatave sipas kësaj strukture: Gjykatat themelore (shtatë gjykata themelore në shtatë
qendrat e mëdha, dhe degët e tyre), Gjykata e Apelit dhe Gjykata Supreme. Pra, edhe pas
përfundimit të procesit të emërimit dhe riemërimit, me hyrjen në fuqi të ligjit, do të ketë
ndryshime në strukturën e gjyqësorit. Gjykatësit që janë emëruar dhe që do të emërohen tash,
emërohen për gjykatat komunale, të qarkut dhe supreme, kurse me ligjin e ri parashikohen gjykata
themelore, Gjykata e Apelit dhe Gjykata Supreme.

124



P.sh. në Prokurorinë komunale të Gjilanit nuk ka zyrë te vetën asnjë prokuror; nga dy prokurorë e më shumë janë
vendosur në një zyrë, përfshirë edhe personelin administrativ.

Shih reportazhin për kushtet e gjykatësve dhe prokurorëve, transmetuar në “Jeta në Kosovë”:
http://www.jetanekosove.com/advCms/#id=1274,9055982

Shih reportazhin për sigurinë e gjykatësve dhe prokurorëve, transmetuar në “Jeta në Kosovë”:
http://www.jetanekosove.com/advCms/#id=1274,9218503
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VI.  KUSHTET E PUNËS PËR GJYKATËST DHE PROKURORËT

Edhe pse gjyqësia në Kosovë konsiderohet nga sistemet më të dobëta, më jo-efikase dhe më të
korruptuara, duhet të përmendet fakti që gjykatësve dhe prokurorëve nuk u përmbushen as kushtet
minimale për punë. Mungesa e objekteve, zyrave, veturave, hapësirës për vendosjen e lëndëve,
mungesa e kompjuterëve, nganjëherë edhe mungesa e letrës për shtypësit, janë vetëm disa nga
pengesat me të cilat ballafaqohen çdo ditë gjykatësit dhe prokurorët.

Përderisa zyrtarët e institucioneve të tjera janë të akomoduar në objekte me standarde
ndërkombëtare, në disa nga prokuroritë e Kosovës asnjë prokuror nuk ka as zyrë të vetën. Pra,
zyrtarët prej të cilëve pritet të zbulojnë e të luftojnë krimin, dhe të zhvillojnë veprimtari hetimore,
këto punë i ushtrojnë në një hapësirë të përbashkët me stafin administrativ, me të cilët janë të
vendosur në një zyrë. Gjatë marrjes në pyetje të të dyshuarve nga prokurori, punëtorët e tjerë që
punojnë në të njëjtën zyrë me prokurorin, duhet të dalin e të presin në korridor për kohën sa të
merret pala në pyetje, ose prokurorët të pandehurin duhet ta marrin në pyetje në prani të të
tjerëve.

Përveç kushteve të papërshtatshme të akomodimit, një shqetësim tjetër në gjyqësorin kosovar
mbetet siguria e gjykatësve dhe prokurorëve, të cilët vazhdojnë të kërcënohen e të sulmohen
nga ana e palëve. Deri më tash asgjë nuk është bërë në këtë drejtim dhe për disa nga rastet e
sulmit ndaj gjykatësve e prokurorëve, as që ka vazhduar procedura për zbulimin e kryerësve.
Shqetësues është fakti që, përveçqë nuk u ofrohet siguri adekuate gjykatësve dhe prokurorëve, as
në rastet kur bëhen sulmet a kërcënimet ndaj tyre, organet kompetente nuk reagojnë fare.

Sa për ilustrim po marrim si shembull rastin e një gjykatëseje të Gjykatës komunale të Prishtinës,
e cila gjatë vitit 2006, pasi kishte vendosur rreth një kontesti pronësor, jashtë objektit të gjykatës
ishte sulmuar nga disa persona “të panjohur”, që i kishin shkaktuar lëndime të rënda trupore,
kurse ndaj kryerësve që e patën sulmuar, në këtë rast zyrtarin shtetëror, nuk ka filluar kurrfarë
procedure.

E njëjta gjykatëse, pasi kishte marrë vendimin për një lëndë tjetër, sipas të cilit një gazetë ditore
obligohej t'i bënte kompensim dëmi punëtorit të lënduar në shtypshkronjë, ajo u sulmua me
shkrime kundër saj për 8 ditë rresht në faqen e parë të gazetës dhe me 15 shkrime të botuara në
gazetë nga 13 prill deri më 13 maj 2010, pa iu dhënë mundësia që të botonte prononcimin apo
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Vendimi i kësaj gjykatëseje për kontestin në fjalë, ishte vërtetuar edhe në dy shkallët e tjera gjatë procedurës së
ankimimit. Përveç etiketimit dhe prishjes së imazhit të gjykatëses, asaj nuk iu ofrua as më e vogla mbrojtje a përkrahje
nga ana e institucioneve të vendit. Bordi i Këshillit të Medieve të Shkruara të Kosovës, ku Gjykatësja Makifete
Saliuka, bëri ankesën e saj lidhur me gazetën ditore “Kosova Sot”, vendosi në favor të saj duke thënë: “Gjyqtarja
Makifete Saliuka, i dërgoi gazetës “Kosova Sot”, më 26 prill 2010, një reagim duke dhënë shpjegimet e saja për këtë
kontest gjyqësor, mirëpo gazeta atë reagim nuk e botoi deri në ditët e sotme, me çka ka shkelur kapitullin e 4-t të Kodit
të Mediave të Shkruara, që ka të bëjë me të drejtën për t`u përgjigjur në të mirë të informimit të plotë. Gjithashtu
Këshilli konstatoi se në disa pjesë është shkelur edhe kapitulli 2 i Kodit që ka të bëjë me raportimin e së vërtetës, pasi
që nuk i është dhënë fjala edhe palës tjetër. Në fund u konstatua se në këtë rast ka elemente të konfliktit të interesit pasi
që punëtori i aksidentuar ka qenë në marrëdhënie pune në këtë kompani.”.

Në gjykimin e monitoruar në Gjykatën e Qarkut të Gjilanit me numër të lëndës P.nr.132/08, në seancën e datës
07.10.2010, derisa prokurori i çështjes jepte fjalën përfundimtare, u sulmua fizikisht nga i akuzuari, i cili në atë kohë
akuzohej për “vrasje të rëndë”. Ky sulm u bë në praninë e trupit gjykues dhe mbi 60 personave të pranishëm në sallë,
dhe prokurorit iu shkaktuan lëndime trupore.

Sipas nenit 28 të projektligjit për gjykata: Paga e kryetarit të Gjykatës Supreme është e barazvlefshme me pagën e
Kryeministrit; Paga e gjykatësve të Gjykatës Supreme është e barazvlefshme me pagën e ministrave të Qeverisë; Paga
e kryetarit të Gjykatës së Apelit është e barazvlefshme me pagën e gjykatësve të Gjykatës Supreme/pagën e ministrave;
Paga e gjykatësve të Gjykatës së Apelit është 90% e pagës së Kryetarit të Gjykatës së Apelit/pagës së ministrave;  Paga
e kryetarit të Gjykatës Themelore është e barazvlefshme me atë të gjykatësve të Gjykatës së Apelit;  Paga e gjykatësve
të Gjykatës Themelore është e barazvlefshme me jo më pak se 70% e pagës së Kryetarit të Gjykatës Themelore.

Shih reportazhin për kushtet e gjykatësve dhe prokurorëve, transmetuar në “Jeta në Kosovë”, ku një prokuror
deklaroi se me atë pagë nuk mund t'ia dalë deri në fund të muajit:
http://www.jetanekosove.com/advCms/#id=1274,9055982

Shih reportazhin e transmetuar në “Jeta në Kosovë“: http://www.jetanekosove.com/advCms/#id=1274,9565668
Më gjerësisht shih reportazhin për pagat e gjykatësve, transmetuar në “Jeta në Kosovë”:

http://www.jetanekosove.com/advCms/#id=1274,11154695
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demantin e saj.
Përveç sulmeve dhe kërcënimeve jashtë orarit të punës, gjykatësit dhe prokurorët kërcënohen dhe
sulmohen edhe brenda objektit ku punojnë.
Për sa u përket pagave të gjykatësve, edhe pse pushteti gjyqësor njihet si pushtet i barabartë me
pushtetin legjislativ dhe ekzekutiv, as që mund të flitet për një barazim të këtyre pushteteve të
pavarura. Pagat e gjykatësve dhe prokurorëve janë shumë më të vogla se ato të zyrtarëve të
pushtetit ekzekutiv dhe legjislativ. Edhe pse me projektligjin për gjykatat, i cili pritet të hyjë në fuqi
në janar 2011, parashihet një barazim i përafërt i pagave të gjykatësve me ato të ministrave të
qeverisë, neni që rregullon kompensimin e gjykatësve, parashikohet të hyjë në fuqi gjatë vitit
2013, pra veçanërisht nga ligji në tërësi, i cili, sikur u theksua, pritet të hyjë në fuqi në vitin 2011.
Me pagat që aktualisht marrin gjykatësit dhe prokurorët, është e pamundur të pritet një jetë e
dinjitetshme e tyre. Ka raste kur gjykatësit që janë emëruar si gjykatës të Gjykatës Supreme, pas
llogaritjeve se me pagën që do të merrnin, as shpenzimet e rrugës nuk mund t'i mbulonin, janë
detyruar të japin dorëheqje nga pozita e gjykatësit në Gjykatën Supreme, ndonëse një post i tillë
duhet të jetë pozita më e avancuar dhe më e privilegjuar për çdo gjykatës. Gjithashtu, edhe
gjykatësit që janë duke punuar aktualisht, kanë deklaruar që, nëse nuk do t'u rriten pagat, do të
japin dorëheqje.
Lartësia e pagave aktuale për kryetarët dhe gjykatësit e gjykatave të rregullta është si vijon:
Kryetar i Gjykatës Supreme të Kosovës merr 644 euro, kurse ekuivalenti i tij në Malin e Zi merr
1700 euro, në Shqipëri 1800 dollarë, në Serbi 2000 euro. Pagat e rajonit janë në proporcion të
njëjtë edhe ndaj pagave të kosvarëve: gjykatësi i Gjykatës Supreme të Kosovës merr rrogë 600
euro, Kryetar i Gjykatës Ekonomike dhe ai i Gjykatës së Qarkut e kanë rrogën 558 euro, gjykatësi i
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Gjykatës Ekonomike dhe ai i asaj të Qarkut e kanë rrogën 515 euro, kryetari i gjykatës komunale
merr 472 euro dhe gjykatësi i gjykatave komunale merr 429 euro. Me paga të tilla nuk mund të
pritet përkushtim i madh ndaj profesionit, përkundrazi porosia që jep pushteti me alokimin e
këtyre fondeve për gjykatës e prokuror, është se ky është profesion për të dështuarit.
Është më se e qartë që rritja e rrogave nuk bëhet për shkak të mungesës së vullnetit politik dhe
sepse nuk i jepet prioritet gjyqësorit dhe jo aq shumë si pasojë e 'ngarkesës buxhetore', me se
arsyetohen edhe disa parlamentarë, po edhe qeveritarë që kundërshtojnë rritjen e pagave të
gjyqësorit .
Derisa ngarkesë të madhe për buxhetin e Kosovës mund të shkaktojë rritja e rrogave për arsimin
(ku janë të punësuar afro 32,000), për shëndetësinë (13,000 të punësuar), për policinë (afro
8000 të punësuar) – në sektorin e gjyqësisë e prokurorisë bëhet fjalë për gjithsej më pak se 300
gjykatës dhe prokuror. Sipas kësaj, del se në rastin më të mirë, sikur të gjithë 300 gjykatësve e
prokurorëve t'u shtoheshin rrogat për 500 euro, nuk do t'i kushtonte shtetit të Kosovës më shumë
se 2 milionë euro në vit.
Sikur vetëm 2 milionë euro në vit nga ato që i jepen Ministrisë së Transportit (e cila në vitin 2009
pati buxhetin 160 milionë), të dedikoheshin për gjyqësorin, atëherë prokurorët e gjykatësit nuk do
të mund të arsyetoheshin që gjyqësori është i dobët për shkak të rrogave të ulëta.



Hulumtimi i këtij rasti është bërë në muajin tetor 2009 dhe të dhënat e paraqitura për këtë raport kanë të bëjnë për
atë periudhë.

Në këtë gjykatë zyrtarisht janë tre gjykatës, mirëpo në kohën e hulumtimit, njëri nga gjykatësitë gjendej në pushim
mjekësor për një kohë të gjatë.

Shih reportazhin e transmetuar në “Jeta në Kosovë”, që bën fjalë për nepotizmin në gjykatë:
http://www.jetanekosove.com/advCms/#id=1274,11681300

Koment nga tryeza e rrumbullakët e organizuar nga BIRN më 18.05.2010.
Shih reportazhin për konfliktin e interesit,  transmetuar në “Jeta në Kosovë”:

http://www.jetanekosove.com/advCms/#id=1274,6485299
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VII.  NEPOTIZMI, KONFLIKTI I INTERESIT DHE KEQPËRDORIMI I
DETYRËS ZYRTARE NË GJYKATAT DHE PROKURORITË E

KOSOVËS

Përveç me zvarritje dhe parregullsi në procesin gjyqësor, gjyqësori kosovar vazhdon të
ballafaqohet me shkelje ligjore serioze nga vetë gjykatësit dhe prokurorët, duke filluar që nga
nepotizmi në gjykata, konflikti i interesit dhe keqpërdorimi i detyrës zyrtare nga vetë krerët e këtyre
institucioneve. Këto raste BIRN i ka hulumtuar dhe për to ka përgatitur reportazhe televizive. Më
poshtë janë disa nga rastet e hulumtuara nga BIRN.
Megjithëse nuk e monitoron Gjykatën komunale të Malishevës, BIRN ka hulumtuar funksionimin
e kësaj gjykate, e cila kishte vetëm dy gjykatës. Dy gjykatësit e kësaj gjykate janë mik e dhëndër,
që do të thotë se procesi gjyqësor eventual për çdo anëtar të familjes së gjykatësve të kësaj
gjykate që mund të bjerë në konflikt me ligjin, nuk do të jetë i vështirë, për shkak se cilido gjykatës
që do ta ketë lëndën për shqyrtim, do të jenë familjar ose në miqësi me të. Kryetari U.D. i kësaj
gjykate, përveçqë është mik me gjykatësin tjetër, edhe shoferin e tij personal e ka vëlla.
Duke marrë parasysh lidhjet familjare në mes personelit të kësaj gjykate, vendimet gjyqësore të
marra nga këta gjykatës, nuk mund të jenë të paanshme. Ndaj kryetarit U.D. të gjykatës tashmë
është duke u zhvilluar procedurë gjyqësore për shkak të marrjes së vendimeve të kundërligjshme.
Edhe pse KGJK është e njoftuar për këtë rast, për ekipin monitorues të BIRN-it gjatë kohës së
hulumtimit, nuk ka dhënë asnjë prononcim, kurse në tryezën tashmë të përmendur të BIRN-it,
përfaqësuesi i KGJK-së, Vahid Limani, u shpreh se arsye pse gjykata ka funksionuar në atë kohë
vetëm me ata dy gjykatës, ishte se një gjykatës tjetër i asaj gjykate gjendej në pushim mjekësor.
Edhe pse punëtorët e gjykatave dhe prokurorive të Kosovës ankohen se kanë shumë punë dhe ka
mungesë të stafit, dy punonjës të Prokurorisë komunale të Gjilanit për disa vite rresht, përveç
punës së tyre të rregullt në prokurori, në të njëjtën kohë kanë qenë të emëruar edhe si gjyqtarë
porotë në Gjykatën komunale dhe në atë të Qarkut të Gjilanit, që përbën konflikt interesi. Pra, të
njëjtët persona, në të njëjtën kohë, ishin të angazhuar edhe në procesin e ndjekjes edhe në
procesin e gjykimit. Më saktësisht, njëri funksionon si referent në Prokurorinë komunale dhe, në të
njëjtën kohë është edhe gjyqtar porotë në Gjykatën komunale, kurse tjetri punon si përkthyes në
Prokurorinë komunale dhe gjyqtar porotë në Gjykatën e Qarkut të Gjilanit. Pra të njëjtit persona
punojnë edhe në procesin e ndjekjes edhe në procesin e gjykimit. Megjithëqë është konflikt
interesi të punosh në këto dy institucione brenda territorit të gjykatës dhe prokurorisë së njëjtë,
asnjëri nga eprorët e tyre nuk kishte ndërmarrë masa, përderisa edhe vetë zyrtarët e KGJK-së e
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Shih reportazhin:  http://www.jetanekosove.com/advCms/#id=1274,11681099.
Shih debatin e transmetuar në “Jeta në Kosovë”:  http://www.jetanekosove.com/advCms/#id=1310,6481422
Kjo informatë është siguruar nga burimet e BIRN-it.
Shih reportazhin e transmetuar në “Jeta në Kosovë”: http://www.jetanekosove.com/advCms/#id=1274,10621205
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pranojnë se këtu bëhet fjalë për konflikt interesi. Sido qoftë, pas transmetimit të reportazhit të
përgatitur nga ekipi monitorues i BIRN-it, njëri nga punonjësit e Prokurorisë komunale ka dhënë
dorëheqje nga pozita e gjyqtarit porotë në Gjykatën komunale të Gjilanit, kurse tjetri vazhdon të
punojë ende edhe në Prokurorinë komunale, edhe Gjykatën e Qarkut të Gjilanit. Kjo lë të kuptohet
që eprorët janë të predispozuar vetëm pjesërisht të respektojnë ligjin, edhe atëherë kur
parregullsitë, si konflikti i interesit, zbulohen në publik.
Sipas Kodit të Etikës së Gjykatësve dhe Gjyqtarëve Porotë, gjykatësi a gjyqtari porotë ka
veçanërisht përgjegjësitë vijuese: ... b) “të shmangë çdo lloj konflikti interesi të mundshëm të
bazuar në marrëdhëniet familjare ose shoqërore ose në marrëdhëniet e tjera profesionale ose
financiare”.
BIRN ka hulumtuar edhe rastin rreth një paraburgimi në Gjykatën e Qarkut të Prishtinë. Pasi kolegji
i kësaj gjykate në procedurë të rregullt gjyqësore, kishte vendosur për vazhdimin e paraburgimit
ndaj një të pandehuri, kryetari i Gjykatës së Qarkut të Prishtinës duke shfrytëzuar poziten e tij prej
superiori, me një vendim joligjor, të marrur jashtë procedurë së rregullt gjyqësore, kishte liruar të
pandehurin nga paraburgimi. Për këtë rast është diskutuar edhe gjatë një debati në emisionin
”Jeta në Kosovë” , dhe aty, nga ana e panelistëve të debatit, kryetari i Gjykatës së Qarkut të
Prishtinës u akuzua për keqpërdorime të detyrës zyrtare gjatë funksionit të tij si kryetar gjykate. Për
kryetarin e Gjykatës së Qarkut të Prishtinës kanë filluar hetimet për keqpërdorim të detyrës zyrtare,
dhe, pas gjetjeve për shkelje të detyrës zyrtare nga ana e Zyrës së Prokurorit Disiplinor, lënda ka
shkuar në Prokurorinë e Prizrenit për procedim të mëtutjeshëm.
Një rast i ngjashëm keqpërdorimi të detyrës zyrtare, është edhe ndërprerja e masës së
paraburgimit për njërin nga të akuzuarit e gjykimit me numër të lëndës P.nr.212/09 po në Gjykatën
e Qarkut të Prishtinës, të cilit kryetari i kësaj gjykate ia kishte ndërprerë paraburgimin, sa kohë që
katër të bashkakuzuarve të tjerë, për të njëjtën vepër penale, ua kishte vazhduar paraburgimin. Në
vendimin e ndërprerjes së paraburgimit shënohej: “...kanë pushuar kushtet e mbajtjes në
paraburgim”, por aty nuk jepeshin arsyet pse ishte hequr paraburgimi. Hulumtimi i BIRN-it nxjerr
në pah ndikimin e motrës së këtij të akuzuari tek kryetari i Gjykatës së Qarkut të Prishtinës për
lirimin e vëllait të saj nga paraburgimi. Pra, kryetari i kësaj gjykate, për shkak të lidhjeve me
avokatët, të akuzuarit i bëri favor duke e liruar nga paraburgimi, kurse bashkëkryerësve të tjerëve
ua vazhdoi paraburgimin, edhe pse të gjitha rrethanat e këtij rasti ishin të njëjta me të akuzuarit e
tjerë.
Përveç rasteve të keqpërdorimit të detyrës zyrtare të publikuara gjatë këtij viti, BIRN edhe në
raportin e vitit të kaluar kishte publikuar disa raste të korrupsionit në gjykata. Vlen të theksohet që
asnjë nga gjykatësit e implikuar në rastet e shkeljes së ligjit, të ndikimit të tyre në rastet në të cilat
ishin të përfshirë anëtarët e familjes, të kapur për mitë, nuk janë suspenduar as përjashtuar nga
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Shih reportazhin e transmetuar në “Jeta në Kosovë”: http://www.jetanekosove.com/advCms/#id=1274,11830657
Shih reportazhin e transmetuar në “Jeta në Kosovë”: http://www.jetanekosove.com/advCms/#id=1274,11825787
Shih reportazhin e transmetuar në “Jeta në Kosovë”: http://www.jetanekosove.com/advCms/#id=1277,11984065
Shih reportazhin e transmetuar në “Jeta në Kosovë”: http://www.jetanekosove.com/advCms/#id=1274,10795312.
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puna dhe as që janë dënuar nga ana e organeve kompetente. Në vazhdim janë disa raste të
publikuara kohë më parë, për disa prej të cilave ende nuk kanë përfunduar procedurat, sa kohë që
disa tashmë janë mbyllur:
- Publikimi i rastit për kryetarin e Gjykatës së Qarkut të Gjilanit në raportin vjetor të BIRN-it, 2009,
dhe transmetimi i reportazhit më 26 qershor 2008, sepse kishte tentuar të ndikonte në organet e
prokurorisë rreth një lënde që përfshinte mikun e tij të implikuar në trafikim të drogës. Ky rast
pasoi me fillimin e hetimeve ndaj tij nga Zyra e Prokurorit Disiplinor (ZPD), nga i cili qenë gjetur
shkelje. Mirëpo, në kohën kur duhej të dilte para Komisionit Disiplinor, kryetari i Gjykatës së
Qarkut të Gjilanit, pati dhënë dorëheqje nga gjyqësori kosovar, dorëheqjen e të cilit menjëherë e
aprovoi KGJK. Me aprovimin e dorëheqjes nga KGJK, ai është liruar nga përgjegjësia dhe tani
mund të ushtrojë funksione të tjera ligjore, si p.sh. avokat etj.. Kjo tregon që sistemi gjyqësor i
Kosovës, madje edhe KGJK, është më shumë i interesuar t'i akomodojë punonjësit e saj, kur del
në shesh qartë korruptimi i tyre, sesa është e interesuar t'i disiplinojë ata, për t'i bërë shembull për
të tjerët. Shembulli i kryetarit të Gjykatës së Qarkut të Gjilanit është një shenjë që, edhe nëse
zihesh në flagrancë, të jepet mundësia për të vazhduar karrierën në sistemin e drejtësisë në
Kosovë.
Njësoj ka përfunduar edhe rasti tjetër i publikuar në raportin e vitit të kaluar dhe i transmetuar më
29 maj 2008 , kur një gjykatëse e Gjykatës komunale të Prishtinës, së bashku me avokatin e
njërës palë në kontest, kishin falsifikuar një dokument mbi pronësinë e një banese. Zyra e
Prokurorit Disiplinor ka filluar dhe përfunduar hetimet për këtë gjykatëse, por çështja ka mbetur në
Zyrën e Komisionit Disiplinor pranë KGJK-së, të cilët parapëlqejnë ta lënë rastin 'të flejë', duke
mos marrë kështu asnjë vendim.
Reportazhi i transmetuar më 29 tetor 2008 dhe publikimi në raportin e BIRN-it për vitin e kaluar,
ka analizuar rastin e një gjykatëseje të Gjykatës së Qarkut të Prishtinës, që kishte marrë vendim për
një lëndë ende pa u paraqitur në gjykatë. Sipas hulumtimit dhe publikimit të BIRN-it, kësaj
gjykatëseje i ishin gjetur 100 euro brenda në lëndë. Edhe ndaj saj Zyra e Prokurorit Disiplinor i ka
kryer hetimet, por Komisioni Disiplinor as për këtë gjykatëse nuk ka vendosur ende.
Për të gjitha shkeljet apo të ashtuquajturat “sjellje të pahijshme”, nga gjykatësit dhe prokurorët,
kompetent për zhvillimin e hetimeve është Zyra e Prokurorit Disiplinor , e cila, pas hetimeve,
nëse gjen shkelje, përgatit raport dhe lëndën e dërgon në Komisionin Disiplinor pranë KGJK-së
për vendosje. Gjatë viteve 2001-2008 Komisionit Disiplinor i janë paraqitur 144 raste të sjelljes
së pahijshme apo kryekëput korruptive të gjykatësve dhe prokurorëve, nga të cilat komisioni ka
vendosur vetëm për 88 raste. Rastet e tjera janë në pritje për shqyrtim. Vetëm gjatë vitit 2009,
pranë kësaj zyre janë paraqitur 118 raste të sjelljeve, të komisioni disiplinor i cilëson si 'raste të
pahijshme të gjykatësve dhe prokurorëve.
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VIII.  PUBLIKIMI I RASTEVE TË MONITORUARA

Për të gjitha rastet e cekura më lart si dhe për raste të tjera, gjatë kohës së monitorimit, ekipi
monitorues ka përgatitur reportazhe, të cilat janë transmetuar në emisionin 'Jeta në Kosovë'. Gjatë
periudhës raportuese janë përgatitur dhe transmetuar 3 debate televizive dhe 25 reportazhe
hulumtuese në fushën e gjyqësisë, 3 nga reportazhet e transmetuara bëjnë fjalë për raste pozitive
në gjyqësi.

“Marrja e vendimeve jashë procedurës së rregullt gjyqësore nga kryetari i Gjykatës së Qarkut
të Prishtinës, transmetuar më 9 korrik 2009:
http://www.jetanekosove.com/advCms/#id=1274,11681099
“Konflikt interesi në prokurorinë dhe gjykatat në Gjilan, transmetuar më 9 korrik 2009:
http://www.jetanekosove.com/advCms/#id=1274,6485299
“Banesa e kontestuar”, transmetuar më 24 shtator 2009:
http://www.jetanekosove.com/advCms/#id=1274,6745653
“Nepotizmi në Gjykatën komunale të Malishevës”, transmetuar më 29 tetor 2009;
http://www.jetanekosove.com/advCms/#id=1274,11681300
“Gjobitja e avokatëve”, transmetuar më 14 janar 2010:
http://www.jetanekosove.com/advCms/#id=1274,8753734
“Ligji për mbrojtjen e dëshmitarëve”, transmetuar më 14 janar 2010:
http://www.jetanekosove.com/advCms/#id=1274,8753234
“Provimi i Jurisprudencës”, transmetuar më 14 janar 2010:
http://www.jetanekosove.com/advCms/#id=1274,8754462
“Mospërgatitja e prokurorëve për gjykim”, transmetuar më 21 janar 2010:
http://www.jetanekosove.com/advCms/#id=1274,8911515
“Kushtet e punës së prokurorëve dhe gjykatësve”, transmetuar më 28 janar 2010:
http://www.jetanekosove.com/advCms/#id=1274,9055982
“Siguria e gjykatësve dhe prokurorëve”, transmetuar më 4 shkurt 2010:
http://www.jetanekosove.com/advCms/#id=1274,9218503
“Gjykatat e Mitrovicës dy vjet në ekzil”, transmetuar më 11 shkurt 2010:
http://www.jetanekosove.com/advCms/#id=1274,9392456
“Tërheqja e gjykatësit nga Gjykata Supreme”, transmetuar më 18 shkurt 2010:
http://www.jetanekosove.com/advCms/#id=1274,9565668
Intervista me Hasan Pretenin, Kryesues i Agjencisë Kundër Korrupsion, transmetuar më 18
shkurt 2010: http://www.jetanekosove.com/advCms/#id=1278,9564545
“Mosekzekutimi i lëndëve në gjykata”, transmetuar më 25 shkurt 2010:

Reportazhet e përgatitura gjatë periudhës raportuese dhe të transmetuara në emisionin “Jeta në
Kosovë”:
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http://www.jetanekosove.com/advCms/#id=1274,9749097
“Mosfunksionimi i SIML-it”, transmetuar më 4 mars 2010:
http://www.jetanekosove.com/advCms/#id=1274,9927937
“Prokuroria e Qarkut e Prishtinës vetëm me 3 prokuror”, transmetuar më 11 mars 2010:
http://www.jetanekosove.com/advCms/#id=1274,10101444
“Llojet e dënimeve të shqiptuara nga gjykatat komunale”, transmetuar më 18 mars 2010:
http://www.jetanekosove.com/advCms/#id=1274,10273635
“Si mbrohen në liri personat e akuzuar”, transmetuar më 1 prill 2010:
http://www.jetanekosove.com/advCms/#id=1274,10621205
“Funksionimi i zyrës së Komisionit Disiplinor”, transmetuar më 8 prill 2010:
http://www.jetanekosove.com/advCms/#id=1274,10795312
“Publikmi i listës së të korruptuarve”, transmetuar më 22 prill 2010:
http://www.jetanekosove.com/advCms/#id=1274,11155168
“Projektligji për gjykata”, transmetuar më 22 prill 2010:
http://www.jetanekosove.com/advCms/#id=1274,11154695
“Mosrespektimi i vendimeve të gjykatës”, tansmetuar më 22 prill 2010:
http://www.jetanekosove.com/advCms/#id=1274,11154839

“Shpallja e orarit të pushimeve vjetore në Gjykatën komunale të Gjilanit” (kulmi i javës),
transmetuar më 20 gusht 2009: http://www.jetanekosove.com/advCms/#id=1277,6414669
“Rritja e efikasitetit të gjykatave” (kulmi i javës), transmetuar më 24 shtator 2009:
http://www.jetanekosove.com/advCms/#id=1277,6745897
“Digjitalizimi i arkivave në gjykata” (kulmi i javës), transmetuar më 14 tetor 2009:
http://www.jetanekosove.com/advCms/#id=1277,7099982

“Reformimi i sistemit gjyqësor”, transmetuar më 9 korrik 2009:
http://www.jetanekosove.com/advCms/#id=1310,6481422
“Procesi i emërimit dhe riemërimit të gjykatësve dhe prokurorëve”, transmetuar më 25 shkurt
2010: http://www.jetanekosove.com/advCms/#id=1310,9753723
“Niveli i korrupsionit në Kosovë”, transmetuar më 18 mars 2010:
http://www.jetanekosove.com/advCms/#id=1310,10271701

Kulmet e javës nga gjyqësia, të transmetuara në emisionin ”Jeta në Kosovë”:

Debatet nga gjyqësia, të transmetuara në emisionin “Jeta në Kosovë”:
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IX.  NDIKIMET E REPORTAZHEVE TË TRANSMETUARA

a) Pas transmetimit të reportazhit më dt. 09.07.2009 “Marrja e vendimeve jashë
procedurës së rregullt gjyqësore nga ana e kryetarit të Gjykatës së Qarkut të Prishtinës”, kanë
filluar hetimet ndaj kryetarit të kësaj gjykate, si i dyshuar i përfshirë në çështje korrupsioni.

b) Reportazhi tjetër, i transmetuar më 09.07.2009 “Konflikt interesi në institucionet e
drejtësisë” kur zyrtarët e Prokurorisë Publike komunale të Gjilanit në të njëjtën kohë punojnë edhe
në Gjykatën komunale dhe në atë të Qarkut të Gjilanit, pati ndikim të menjëhershëm, sepse njëra
nga punonjësit e kësaj prokurorie që punonte në të njëjtën kohë në dy institucionet e drejtësisë
(në prokurori dhe gjykatë), menjëherë pas transmetimit të reportazhit, dha dorëheqje nga gjykata
dhe tash punon vetëm në prokurori.

c) Pas transmetimit të reportazhit “Kushtet e punës së gjykatësve dhe prokurorëve”, më
28.01.2010, në të cilin është trajtuar edhe mungesa e veturave në gjykata, Këshilli Gjyqësor i
Kosovës ka dërguar një veturë-Xhip të ri në Gjykatën e Qarkut të Prizrenit, në vlerë 10 000 eurosh.
Kjo gjykatë disa herë më parë kishte bërë kërkesë për veturë në KGJK, por kërkesat e tyre nuk ishin
përfillur.

d) Reportazhi “Banesa kontestuese”, i transmetuar më 24.09.2009, për të cilën për dy vjet
nuk ishte caktuar asnjë seancë gjyqësore, pati ndikim, sepse më pas u caktuan seancat gjyqësore
për këtë kontest. Deri tash janë mbajtur disa seanca gjyqësore.

e) Provimi i jurisprudencës në Kosovë nuk ishte mbajtur tash e dy vjet (nga shkurti 2008),
për arsye se Komisioni për këtë provim nuk kishte mundur të formohej për shkak se Ministria e
Drejtësisë për këtë komision kishte propozuar kandidatë që nuk i plotësonin kushtet. Pas
transmetimit të reportazhit, më dt.14.01.2010 “Provimi i Jurisprudencës”, është formuar
komisioni dhe provimi për herë të parë pas më shumë se dy vjetësh është mbajtur më 29-30 mars
dhe 9-10 prill të këtij viti.

f) Menjëherë pas transmetimit të reportazhit, më 11.03.2010 “Prokuroria e Qarkut e
Prishtinës vetëm me 3 prokurorë”, në këtë prokurori është deleguar një prokuror nga Prokuroria
komunale në Ferizajt.

g) Prezantimi i të dhënave statistikore çdo javë në rubrikën 'Drejtësia në Kosovë', pati
ndikim, sepse kryetari i porsazgjedhur në Gjykatën Supreme të Kosovës, Fejzullah Hasani, më
04.03.2010, ka lëshuar Urdhëresën administrative, me të cilën i obligon të gjithë gjykatësit që,
gjatë gjykimeve, të veshin uniformat. Uniformat deri atëherë visheshin në raste të rralla.
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X.  REKOMANDIMET:

Rekomandimet për Parlamentin e Republikës së Kosovës

Rekomandimet për Qeverinë e Republikës së Kosovës

Rekomandime për Këshillin Gjyqësor

Komisioni Parlamentar për Legjislacion dhe Gjyqësi duhet të iniciojë nxjerrjen e legjislacionit në
fushën e drejtësisë si dhe të monitorojë zbatimin e tij.
Kuvendi i Kosovës duhet të angazhojë edhe shoqërinë civile dhe akademike në përmirësimin e
cilësisë së këtyre projekt-akteve.
Të monitorojë zbatimin e Planit të Partneritetit Evropian për Kosovën, pjesët që i referohen
drejtësisë dhe sistemit gjyqësor.
Të monitorojë zbatimin e legjislacionit nga fusha e drejtesise në Kosovë.
Të monitorojë zbatimin e standardeve të të drejtave të njeriut dhe zbatimin e Konventës Evropiane
për të Drejtat e Njeriut.
Kuvendi i Kosovës duhet ta miratojë sa më shpejt ligjin për Këshillin Gjyqësor.
Kuvendi i Kosovës duhet ta miratojë ligjin për Prokurorinë Publike.
Kuvendi i Kosovës duhet ta miratojë ligjin për Këshillin Prokurorial të Kosovës.

Qeveria e Republikës së Kosovës duhet të procedojë ligjin mbi detyrimet.
Qeveria duhet të amendamentojë ligjin për procedurën e përmbarimit.
Ministria e Punëve të Brendshme duhet të themelojë policinë gjyqësore.
Qeveria e Kosovës duhet të garantojë transparencë në përpilimin e legjislacionit.
Qeveria e Kosovës duhet të sigurojë buxhet më të madh në përputhje me kërkesat e KGJK-së.
Qeveria e Kosovës duhet ta rrisë nivelin e financimit të ndërtimit të hapësirave më të mira për punë
të gjykatave.
Qeveria e Kosovës duhet të sigurojë kushte për rritjen e sigurisë fizike të gjykatësve dhe
prokurorëve.
Qeveria e Kosovës duhet të sigurojë mjete për programin e mbrojtjes së dëshmitarëve.
Qeveria e Republikës së Kosovës duhet të koordinojë donacionet nga fusha e sundimit të ligjit.

Këshilli Gjyqësor duhet t'i detyrojë gjykatat që procedimin e lëndëve ta bëjnë në përputhje me
sistemin automatik të regjistrimit të lëndëve.
Trupi gjykues duhet ta njoftojë kryeprokurorin sa herë që prokurori i ngarkuar me lëndën, nuk i
ndjek seancat në rastet kur ai vepron në bazë të detyrës zyrtare.
Kryetari i gjykatës nuk duhet të lejojë diskrepancën midis normës së lëndëve të zgjidhura nga
secili gjykatës.
Këshilli Gjyqësor duhet të bëjë menaxhim më të mirë të statistikave, në veçanti me statistikat e
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llojeve të dënimeve të shqiptuara nga gjykatat.
Këshilli Gjyqësor duhet të sigurojë që administrimi i gjyqësorit në menaxhimin e burimeve
njerëzore, të bëhet në bazë të shpërndarjes së sistemit menaxherial në nivel gjykatash.
Këshilli Gjyqësor duhet të jetë më aktiv në procesin e përgatitjes së infrastrukturës ligjore në
përputhje me Kushtetutën e Kosovës dhe me rekomandimet e Këshillit të Evropës.
Këshilli Gjyqësor duhet të vendosë rregulla strikte që ndalojnë përdorimin e mjeteve të
komunikimit brenda objekteve të gjyqësorit, siç është përdorimi i celularëve.
Këshilli Gjyqësor duhet të sigurojë që gjykimet të mbahen në sallat e gjykimit dhe jo në zyret e
gjykatësve.
Gjykatat duhet të ofrojnë gjithmonë përkthim adekuat për palët në procedurë, si një nga parimet
kryesore në procedurë gjyqësore.
Këshilli Gjyqësor duhet të vendosë sistem të vënies së shpalljeve të orarit të gjykimeve;
Këshilli Gjyqësor duhet të harmonizojë mënyrën e informimit të opinionit publik të seancave
gjyqësore të EULEX-it dhe gjykatave vendore;
Këshilli Gjyqësor duhet të sigurojë respektimin e urdhresave administrative drejtuar gjykatave.

Gjykata Supreme duhet të vendosë rregulla dhe politika të përshtatshme të dënimeve.

Policia e Kosovës duhet të kujdeset që në rast të hetimit të një keqpërdorimi të detyrës zyrtare të
një gjykatësi me urdhër të prokurorit të përcjellë aktivitetet e tij/saj në lëndë të tjera të zgjidhura
apo pazgjidhura ende.
Policia e Kosovës duhet të themeloje Policinë Gjyqësore në kuadër të ligjit për Policinë.

Rivlerësimi i gjyqtarëve dhe prokurorëve duhet të jetë transparent dhe jo të jetë proces i vonuar
dhe i administruar me mangësi.
Donatorët duhet të vazhdojnë donacionet për sistemin gjyqësor, por duhet të insistojnë në
respektimin e afateve dhe përmbushjen e tyre dhe të obligimeve që dalin nga projektet.
Donatorët duhet të japin mbështetje në krijimin e infrastrukturës, psh në krijimin e dhomave për
dëshmitarët e mbrojtur.
Donatorët duhet të ndihmojnë në kalimin e të gjitha gjykatave ekzistuese në gjykatat model.
Të ndihmohet KGJK-ja në krijimin e resurseve humane.

Rekomandime për Gjykatën Supreme

Rekomandime për Policinë e Republikës së Kosovës:

Rekomandime për donatorët:
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LISTA E SHKURTESAVE TË PËRDORURA NË KËTË RAPORT

SHTOJCA

BIRN – Rrjeti Ballkanik i Gazetarisë Hulumtuese

KGJK – Këshilli Gjyqësor i Kosovës

SKGJK – Sekretariati i Këshillit Gjyqësor të Kosovës

EULEX – Misioni i Bashkimit Evropian për Sundimin e Ligjit

AER – Agjencioni Evropian për Rindërtim

SIML – Sistemi Informativ për Menaxhimin e Lëndëve

KPK – Kodi Penal i Kosovës

KPPK – Kodi i Procedurës Penale të Kosovës

LPK – Ligji Procedurës Kontestimore

GJQ – Gjykatë e Qarkut

GJK – Gjykatë Komunale

ANEKSI 1 – Të dhënat për zgjidhjen e lëndëve nga ana e gjykatësve veç e veç

ANEKSI 2 – Grafikonet për llojin e dënimeve të shqiptuara në gjykatat komunale

ANEKSI 3 – Tabelat me të dhënat e përgjithshme, të nxjerra nga pyetësorët për gjykata

ANEKSI 4 – Tabelat me të dhënat sipas komunave, të nxjerra nga pyetësorët për gjykata
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(Të dhënat janë vetëm për ato gjykata, të cilat kanë pasur gadishmëri për publikimin
e këtyre të dhënave)

LLOJET E DËNIMEVE TË SHQIPTUARA
NË GJYKATAT KOMUNALE

1. Llojet e dënimeve të shqiptuara në Gjykatën Komunale në Pejë gjatë vitit 2009:

Dënime me burg
Dënime me gjobe
Dënime me kusht
Dënime tjera
total

11
53
654
12
730

2. Llojet e dënimeve të shqiptuara në Gjykatën Komunale në Prizren gjatë vitit 2009:

Dënime me burg
Dënime me gjobe
Dënime me kusht
Dënime tjera
total

51
243
447
0
741
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3. Llojet e dënimeve të shqiptuara në Gjykatën Komunale në Gjilan gjatë vitit 2009:

Dënime me burg
Dënime me gjobe
Dënime me kusht
Dënime tjera
total

35
526
191
13
765

4. Llojet e dënimeve të shqiptuara në Gjykatën Komunale në Ferizaj gjatë vitit 2009:

Dënime me burg
Dënime me gjobe
Dënime me kusht
Dënime tjera
total

47
305
147
0
499
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5. Llojet e dënimeve të shqiptuara në Gjykatën Komunale në Deçan gjatë vitit 2009:

Dënime me burg
Dënime me gjobe
Dënime me kusht
Dënime tjera
total

49
115
87
0
251

6. Llojet e dënimeve të shqiptuara në Gjykatën Komunale në Vushtrri gjatë vitit 2009:

Dënime me burg
Dënime me gjobe
Dënime me kusht
Dënime tjera
total

29
44
64
7
144
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7 Llojet e dënimeve të shqiptuara në Gjykatën Komunale në Istog gjatë vitit 2009. :

Dënime me burg
Dënime me gjobe
Dënime me kusht
Dënime tjera
total

7
172
6
0
185

8 Llojet e dënimeve të shqiptuara në Gjykatën Komunale në Klinë gjatë vitit 2009. :

Dënime me burg
Dënime me gjobe
Dënime me kusht
Dënime tjera
total

0
111
16
0
127
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TABELAT ME TË DHËNAT E PYETËSORËVE
PËR GJYKATAT – STATISTIKAT E PËRGJITHSHME

Tabela 1

Tabela 2
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TABELAT ME TË DHËNAT E PYETËSORËVE
PËR GJYKATAT – STATISTIKAT SIPA KOMUNAVE
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