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Në kujtim të z. Esat SHALA, Ish-Kryetar i Gjykatës së Qarkut në Pejë, anëtar themelues i Konsorciumit të Gjykatave Model.

Gjykatat Model 

Gjykata Ekonomike 
Gjykata Komunale Ferizaj
Gjykata Komunale Gjakovë
Gjykata Komunale Gjilan
Gjykata Komunale Kamenicë
Gjykata e Qarkut Mitrovicë 
Gjykata e Qarkut Pejë 
Gjykata Komunale Prishtinë 
Gjykata Komunale Prizren 
Gjykata Komunale Skenderaj



Iniciativa e gjykatave model është themeluar me mbështetjen e Këshillit 
gjyqësor të Kosovës për të disenjuar dhe testuar reforma në veprimtarinë 
dhe administrimin e gjykatave me qëllim të përmirësimit të profesional-
izmit, transparencës dhe llogaridhënies. Këto reforma janë përfshirë në 
Doracakun për menaxhimin e gjykatave dhe procedurat e veprimit, mi-
ratuar nga Këshilli gjyqësor i Kosovës, në prill të vitit 2010. Përmes këtij 
Doracaku, në të gjitha gjykatat e Kosovës janë bartur praktikat më të mira 
në riorganizimin funksional të gjykatës, menaxhimin e lëndëve, komuniki-
min me publikun, qasjen në objekte dhe sigurinë e tyre.

Iniciativa për Gjykata Model ka filluar në dhjetor të vitit 2007 me gjashtë 
gjykata, me përbërje të ndryshme gjeografike dhe me juridiksion të ndry-
shëm. Në prill të vitit 2009, iniciativës së programit iu bashkëngjiten 
edhe katër gjykata tjera. Dhjetë gjykata tjera kanë përfituar nga Programi 
përmes iniciativës së Programit të gjykatave në Partneritet, rinovimit dhe 
aktiviteteve tjera për të vënë në jetë standardet e zgjedhura.

Iniciativa e Gjykatave Model është mundësuar nga Programi për 
Mbështetjen e Drejtësisë në Kosovë i USAID-it dhe zbatuar nga Qendra 
Kombëtare për Gjykatat Shtetërore (NCSC). 
 
John Ferry     Enver Peci
Shef i zyrës      Kryesues 
Programi për Mbështetjen    Këshilli Gjyqësor i Kosovës
e Drejtësisë-USAID     

P A R A T H Ë N J E
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ADMINISTRIMI 
I GJYKATËS NË 
PËRGJITHËSI
Përmes iniciativës së Gjykatave 
Model është bërë riorganizimi dhe 
administrimi funksional i gjykatës. Ky 
riorganizim u mundëson gjykatave 
t’u  ofrojnë qytetarëve shërbime më 
cilësore dhe transparente. Gjykatat 
Model tash ushtrojnë veprimtarinë 
përmes një ekipi të menaxherëve 
të përbërë nga kryetari i gjykatës, 
administratori dhe koordinatorë të 
Zyrës qendrore për menaxhimin e 
lëndëve, Zyrës për informim publik 
dhe zyrave tjera të ngjashme.

Lansimi i Doracakut për menaxhimin e gjykatave dhe procedurat e veprimit

Lansimi i Doracakut për menaxhimin e gjykatave dhe procedurat e veprimit
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Takimi informues për nëpunësit e Gjykatës Komunale në Ferizaj lidhur me organizimin e ri të gjykatë

Trajnimi mbi lidership për kryetarët dhe 
administratorët e gjykatave

Takimi informues për nëpunësit e Gjykatës Komu-
nale në Gjilan lidhur me organizimin e ri të gjykatë

Takimi informues për nëpunësit e Gjykatës së Qar-
kut në Pejë lidhur me organizimin e ri të gjykatë

Njoftim për publikun lidhur me riorganizimin dhe 
rinovimin e Gjykatës Komunale në Skenderaj 

Ekipi për përmirësimin e gjykatës së 
Gjykatës Komunale të Prizrenit 
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Gjykata Ekonomike, lëndët në punë Gjykata Komunale në Skenderaj, lëndët e arkivuara 

MENAXHIMI I 
LËNDËVE DHE 
REGJISTRAVE 
Përmes iniciativës së Gjykatave Model 
është prezantuar një proces modern i 
menaxhimit, i cili siguron mirëmbajtje 
të rregullt dhe brenda afateve kohore 
të të gjitha shkresave të lëndëve. Po 
ashtu janë prezantuar mbështjellësit 
e rinj të lëndëve të koduara me 
numra dhe ngjyra. Lëndët mbahen në 
Zyrën qendrore për menaxhimin e 
lëndëve, gjë që i mundëson nëpunësve 
t’i përcjellin afatet dhe t’u përgjigjen 
pyetjeve të palëve lidhur me statusin e 
lëndëve dhe në këtë mënyrë e lirojnë 
gjyqtarin nga punët administrative, 
duke lejuar atë të fokusohet në 
zgjidhjen e lëndëve.
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Sistemi i indeks kartelave dhe kartelat 
dalëse në Gjykatën Ekonomike dhe 
Gjykatën Komunale në Skenderaj

Zyra qendrore për menaxhimin e lëndëve në  
Gjykatën Komunale në Ferizaj

Zyra qendrore për menaxhimin e lëndëve në  
Gjykatën Komunale në Gjilan

Sistemi i indeks kartelave dhe kartelat dalëse në Gjykatën Ekonomike
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REDUKTIMI I 
LËNDËVE TË  
VJETRA DHE 
VONESAT
Arsyeja se pse gjykatat ekzistojnë 
është zgjidhja e lëndëve në kohë 
të arsyeshme. Përmes iniciativës 
së Gjykatave Model, gjykatat kanë 
miratuar plane për t’i zvogëluar 
vonesat në zgjidhjen e lëndëve dhe 
për të zvogëluar numrin e lëndëve të 
vjetra. Këto plane kanë frymëzuar një 
nismë të Këshillit Gjyqësor në vitin 
2010—atë për të parën dhe të vetmen 
Strategji shtetërore për zvogëlimin e 
lëndëve të vjetra. Përmes trajnimeve, 
planifikimit dhe punës ekipore, 
gjyqtarët në gjykatat model kanë 
arritur të kryejnë më shumë  
lëndë sesa kanë pranuar në  
lëmin penal dhe civil.

Grupi punues i Strategjisë shtetërore për zvogëlimin e lëndëve të vjetra 

Veprimet e Strategjisë shtetërore për zvogëlimin e lëndëve të vjetra sipas Institucionit 

Brenda

1 muaji 6 muajve 1 viti 2 viteve Totali

Këshilli Gjyqësor i Kosovës (KGJK) 7 10 2 19

KGJK: Departamenti Ligjor 1 9 5 15

KGJK: Sekretariati, Departamenti i Personelit 2 1 3

KGJK: Sekretariati, Departamenti i TI-së 1 1 2

KGJK: Sekretariati, Departamenti i Logjistikës 3 3 6

KGJK: Sekretariati, Departamenti i Statistikës 1 1

KGJK/SEKRETARIATI I KGJK, TOTALI 1 23 19 3 46

Gjykata: Zgjidhja e Menjëhershme 5 3 8

Gjykata: Lëndët Penale 3 4 7

Gjykata: Lëndët Civile 13 13

Gjykata: Lëndët e Ekzekutimit 3 4 7

Gjykata: Iniciativa e USAID/SEAD & KGJK 1 2 3

GJYKATAT, TOTALI 12 24 2 38

Gjykata Supreme 1 4 5

Trajnim 2 1 3

Ministria e Drejtësisë/Kuvendi i Kosovës 4 4

TOTALI 13 50 29 4 96
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Gjykata Ekonomike, mirëmbajtja e inventarëve elektronik të lëndëve
Gjykata Komunale Gjilan, rishikim i  
progresit në kryerjen e lëndëve 

Lëndët e vjetra 
Gjyqtarja e gjykatave model duke punuar në zbatimin e 
Strategjisë shtetërore për zvogëlimin e lëndëve të vjetra

Gjyqtari i gjykatave model duke punuar në zbatimin e 
Strategjisë shtetërore për zvogëlimin e lëndëve të vjetra
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BUXHETI  
DHE FINANCAT
Përmes iniciativës se Gjykatave 
Model, gjykatat kanë fituar më 
shumë përgjegjësi për parashtrimin 
e nevojave buxhetore të gjyqësorit 
dhe përgatitjen e buxhetit. Që nga 
viti 2009, gjykatat kanë parashtruar 
kërkesat e tyre për t’u përfshirë 
në propozimin e buxhetit vjetor 
për gjyqësorin. Iniciativa po ashtu 
ka punuar me Gjykatat Model dhe 
Sekretariatin e Këshillit Gjyqësor 
për furnizim me pajisje të reja, për të 
nxitur përgjegjshmërinë në përdorimin 
e dokumenteve dhe përdorimin 
më efikas të TI për menaxhimin më 
efektiv dhe më të mirë të lëndëve dhe 
për të ngritur në nivel mirëmbajtjen 
e lëndëve në Zyrën qendrore për 
menaxhimin e lëndëve. 

Postari i taksave gjyqësore i njëjtësuar në të gjitha gjykatat model
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Raftet, orenditë e sallës së gjykimit dhe kabinetet në Gjykatën e Qarkut në Pejë dhe Gjykatën e Qarkut në Mitrovicë 

Indeks kartelat, 
kartelat dalëse 
dhe ngjitësit 
e lëndëve me 
numra

Mbështjel-
lësit e rinj të 
lëndëve të 
koduara me 
numra dhe 
ngjyra

Vula automa-
tike duke u 
përdorur nga 
nëpunësit 
në Gjykatës 
Komunale 
në Skenderaj 
dhe Gjykatën 
e Qarkut në 
Mitrovicë
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KOMUNIKIMI I 
GJYKATAVE
Përmes iniciativë së Gjykatave 
Model, gjykatat kanë realizuar disa 
programe informuese për ngritjen e 
vetëdijesimit, ngritjen e njohurive, të 
kuptuarit dhe ndryshimin e qasjes në 
sistemin gjyqësor. Broshurat janë vënë 
në dispozicion. Këndet informuese 
janë krijuar. Gjykatat kanë lidhur 
bashkëpunim më shkollat fillore 
për t’i mësuar fëmijët e vegjël për 
sistemin gjyqësor dhe ligjet. Në ditën e 
drejtësisë (janar), ditën e kushtetutës 
(prill) dhe ditën evropiane të drejtësisë 
(tetor), gjykatat kanë hapur dyert e 
tyre për qytetarët dhe nxënësit për të 
diskutuar çështje lidhur me drejtësinë.

Gjykata Komunale në Ferizaj, deklarata e misionit

Shpërndarja e broshurave në fshat, Gjykata e Qarkut në Pejë
Broshura, “Ta njohësh  
gjykatën tendë”
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“Takoje gjyqtarin tënd”—Gjykata e Qarkut në Mitrovicë, Gjykata Komunale në Ferizaj dhe Gjykata Komunale në Kamenicë

Gjykata Komu-
nale në Prizren, 
Memorandumi 
i Mirëkuptimit 
më Fakultetin 
Juridik

Gjykata 
Komunale në 
Skenderaj, 
Seria e librave 
për ngjyrosje 
“Të mësojmë 
për gjyqësinë”

Simulim i seancës në Gjykatën Ekonomike (lart), Gjykatën Komunale në Gjakovë (djatht) 
dhe Gjykatën Komunale në Gjilan (majt)
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RINOVIMET
Iniciativa e Gjykatave Model ka 
rinovuar objektet e dhjetë gjykatave 
për të arritur standarde më të larta 
të transparencës, qasjes së publikut 
dhe funksionimin më efikas. Gjykatat 
Model dhe gjykatat partnere të cilat 
ndodhen në të njëjtin objekt kanë 
tani salla gjykimi moderne, Zyra 
qëndrore për menaxhimin e lëndëve, 
raftet e punuara veçanërisht dhe të 
përshtatura, kënde për informim, 
shenja dhe tabela informuese dhe 
hapësirë publike. Me shërbimet 
administrative në përdhesë dhe sallat 
e gjykimeve në katin e parë, gjyqtarët 
tani janë më të sigurt dhe ndërpriten 
më pak nga palët gjatë punës së tyre 
të përditshme. Gjykatat Model në 
Kosovë janë gjykatat më të pajisura 
dhe gjykatat me qasje më të lehtë  
në regjion.

Gjykata Komunale në Kamenicë

Gjykata Komunale në Skenderaj, pjesa e rinovuar dhe ulëset për publikun
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Gjykata Komunale në Ferizaj, Zyra qendrore për menaxhimin e lëndëve Gjykata Komunale në Kamenicë, Zyra qëndrore për menaxhimin e lëndëve

Gjykata 
Komunale në 
Gjakovë, Salla e 
gjykimit

Gjykata Komu-
nale në Prizren, 
Salla e Gjykimit

Gjykata Komu-
nale në Skend-
eraj, Këndi për 
informim 

Gjykata Komu-
nale në Gjilan, 
Tabela inform-
uese

Gjykata e Qarkut në Pejë,  
Tabela informuese 
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Takimet e konsorciumit të Gjykatave Model Takimet e konsorciumit të Gjykatave Model

Takimet e konsorciumit të Gjykatave Model

TAKIME  
DHE VIZITA
Iniciativa e Gjykatave Model është 
disenjuar dhe zbatuar nën udhëheqjen 
e konsorciumit të Gjykatave Model. 
Kryetarët dhe administratorët 
e gjykatave model janë takuar si 
konsorcium çdo gjashtë apo tetë javë 
për të marrë vendime për reforma që 
duhej testuar në gjykatat e tyre, për të 
rekomanduar praktika më të mira për 
t’u zbatuar në të gjitha gjykatat dhe 
për të diskutuar të arriturat dhe sfidat 
në këto reforma. Vizitat e ndërsjellta 
dhe shkëmbimi i informacioneve 
nga një gjykatë model të tjetra janë 
organizuar më qellim të ndihmës dhe 
lehtësimit të zbatimit të reformave. 
Përurime zyrtare janë organizuar 
në të gjitha ndërtesat e gjykatave të 
rinovuara në vitet 2009-2011.
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Ceremonia e përurimit të Gjykatave Model në Gjakovë Ceremonia e përurimit të Gjykatave Model në Prizren

Projekti i 
Librave për 
ngjyrosje, 
Ceremonia e 
nënshkrimit të 
Memorandumit 
të mirëkupti-
mit në Gjilan 

Vizita të 
ndërsjellta 
institucionale 
të Gjykatës 
Ekonomike dhe 
Gjykatës Ko-
munale Prizren 

Vizita të 
ndërsjellta 
institucionale 
të Gjykatës 
së Qarkut 
Mitrovicë 
dhe Gjykatës 
Komunale 
Skenderaj

Vizita të 
ndërsjellta 
institucionale 
të Gjykatës 
së Qarkut 
Mitrovicë 
dhe Gjykatës 
Komunale 
Skenderaj



Iniciativa e Gjykatave Model është mundësuar me mbështetjen e Programit për Mbështetjen e Drejtësisë, të financuar nga USAID-i. Stafi i Programit 
për Mbështetjen e Drejtësisë ka dhënë një kontribut të madh në mbështetjen e disenjimit, zbatimit dhe përhapjen e praktikave më të mira të cilat janë 
testuar përmes iniciativës së Gjykatave Model. Mirënjohje të posaçme për:

Albert Avdiu, Këshilltar Ligjor, për kontributin e tij në fushën e organizimit të përgjithshëm, burimeve njerëzore dhe etikës;

Enver Fejzullahu, Specialist i lartë për Administrimin e gjykatave dhe Koordinator i rinovimeve, për kontributin e tij në fushën e menaxhimit të lëndëve, 
rrjedhës së lëndëve, qasjes dhe sigurimit në gjykatë dhe rinovimit të objekteve të gjykatave;

Florije Manaj-Zogaj, Specialiste për Administrimin e gjykatave, për kontributin e saj në fushën e komunikimit dhe aktivitetet informuese me publikun;

Gazmend Mejzini, Specialist për Administrimin e gjykatave, për kontributin e tij në fushën e logjistikës dhe planifikimit buxhetor;

Violaine Autheman, Koordinatore e Gjykatave Model, për kontributin e saj në disenjimin dhe mbështetjen programatike të iniciatives së Gjykatave Model.



Gjykata Ekonomike
www.gjykata-ks.org/ekonomike
Suzana Sejdiu (Kryetare)
Nysret Arifi (Administrator)
Fitim Rexhepi (Koordinator për informim)

Gjykata Komunale Ferizaj 
www.gjykata-ks.org/ferizaj 
Bashkim Hyseni (Kryetar)
Sejdi Sadiku (Administrator)

Gjykata Komunale Gjakovë
www.gjykata-ks.org/gjakove 
Afijete Sada-Gllogjani (Kryetare)
Rudin Elezi (Administrator)

Gjykata Komunale Gjilan
www.gjykata-ks.org/gjilan 
Ramiz Azizi (Kryetar)
Shemsije Kadriu (Administratore)
Florja Bajrami (Koordinatore për informim)

Gjykata Komunale Kamenicë
www.gjykata-ks.org/kamenica 
Zijadin Spahiu (Kryetar)
Valbona Dervodelli (Administratore)

Gjykata e Qarkut Mitrovicë
www.gjykata-ks.org/mitrovice 
Xhevdet Abazi (Kryetar)
Lumnije Surdulli (Administratore)

Gjykata e Qarkut Pejë 
www.gjykata-ks.org/peje 
Salih Mekaj (Kryetar)
Muhamet Asanaj (Administrator)

Gjykata Komunale Prishtinë 
www.gjykata-ks.org/prishtine 
Makifete Saliuka (U.D. Kryetar)
Naser Hoxha (Administrator)

Gjykata Komunale Prizren
www.gjykata-ks.org/prizren 
Hezër Duja (Kryetar)
Nexhibe Bala (Administratore)

Gjykata Komunale Skenderaj 
www.gjykata-ks.org/skenderaj 
Isa Shala (Kryetar)
Rrahim Gashi (Administrator)
Shaban Hajra (Koordinator për informim)

Këshilli Gjyqësor i Kosovës
www.kgjk-ks.org 
Enver Peci (Kryesues)
Aishe Qorraj-Berisha (Zëdhënëse)

Për më shumë informacione për Gjykata Model:
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