
Albulena Haxhiu, 
Ministre, Ministria e Drejtësisë, 
Qeveria e Republikës së Kosovës 
Ndërtesa e Rilindjes, Prishtinë 

Letër Avokuese 

E nderuara Ministre Haxhiu, 

Fillimisht ju urojmë për emërimin tuaj në krye të ministrisë së Drejtësisë. Duke iu dëshiruar punë të 
mbarë, na lejoni që t’i ngrisim disa çështje të cilat Grupi për Ballkan i ka evidentuar, duke përfshirë fushat 
ku kërkohen intervenime me qëllim të përmirësimit të rendit dhe ligjit dhe qasjes gjithëpërfshirëse  
ndaj reformave.  

Grupi për Ballkan në mënyrë të vazhdueshme merret me proceset e reformave, analizon 
qeverisjen dhe performancën e të gjitha institucioneve të sundimit të ligjit. Më tej, rekomandimet tona 
adresojnë nevojat për ndryshime dhe rrugën se si të arrihet deri te funksionimi më i mirë i institucioneve të 
rendit dhe Ligjit si dhe rritja e qasjes së qytetarëve në drejtësi. 

Veprimet e institucioneve duhet të formësohen dhe së paku të marrin parasysh këto pika, si në vijim: 

1. Të gjitha reformat në gjyqësor por edhe institucionet tjera të sundimit të ligjit, duhet të lansohen
dhe vendosen në kuadër të Rishikimit Funksional të Sistemit të Sundimit të Ligjit (RFSSL). Sistemet
janë lodhur nga reformat e njëpasnjëshme dhe të pakordinuara, prandaj reformat gjithëpërfshirëse
duhet të bëhen vetëm në kuadër të një kornize. RFSSL duhet të udhëhiqet, ndërtohet dhe zbatohet
në nivel teknik, me mbështetje të pa rezervë politike dhe tërë qeverisë, por edhe Kuvendit.

2. Ministria e drejtësisë të marrë përsipër çdo iniciativë dhe rolin kryesor kordinues për të gjitha
iniciativat dhe programet e reja, përfshirë edhe ato të mbështetura nga BE-ja, SHBA-të dhe donator
të tjerë. Me ministrinë e drejtësisë në udhëheqje, nevojat e reformave dhe gjyqësorit të përcaktohen
me pronësi të plotë vendore por me kordinim maksimal e mbështetje të donatorëve.

3. Të mos insistohet në procesin e Vetingut, së paku për gjyqtar dhe prokurorë në këtë fazë.

4. Të lansohen programe të cilat kanë për qëllim rritjen e kapaciteteve administrative të institucioneve
të rendit dhe ligjit. Këshilli Gjyqësor dhe ai Prokurorial në këtë aspekt ngecin shumë.

5. Në kuadër të RFSSL-së të studiohen mirë kapacitetet e gjyqësorit dhe nevojat e tij për një afat 10
vjeçar.

6. Të lansohet Vlerësimi i Integritetit, përmes të cilit proces bëhet vlerësimi i performancës dhe
integritetit për gjykatësit dhe prokurorët. Në kuadër të këtij procesi të bëhet zhvendosja dhe largimi
i atyre të cilët janë të paaftë apo të pandërgjegjshëm për kryerjen e punës.

7. Të procedohen ligje për pensionim të parakohshëm për gjykatës, prokurorë, bashkëpunëtor
profesional administrativ,  (por dhe pjesëtarë të policisë).

8. Të rritet numri i prokurorëve dhe gjykatësve. Me procesin e Vlerësimit të Integritetit dhe
pensionimit të parakohshëm gradualisht arrihet balancimi i drejtë i nevojave të gjyqësorit (numrit të
tyre). Pasja e një numri më të madh të gjykatësve dhe prokurorëve gjatë viteve në vijim, do të
ndihmonte në zgjidhjen e lëndëve të vjetra dhe pastrimin e këtyre sistemeve shumë të ngarkuara.



9. Të rishikohet në tërësi procesi i performancës për gjykatës dhe prokurorë.

10. Të rishikohet statuti (i shërbyesit civil) për punonjësit e Administratës së gjyqësorit. Të gjithë
punonjësit e saj duhet të kalojnë nëpër një sistem rigoroz të vlerësimit dhe për ata që e kalojnë duhet
të dizajnohen programe konkrete për trajnime. Ky është segmenti më të cilët më së paku është
punuar deri më tani.

11. Të vendoset një sistem i angazhimit të praktikantëve me pagesë, nëpër gjykata dhe prokurori, për
profesionistët e rinjë.

Këto dhe shumë rekomandime të tjera dalin nga raportet e publikuara të Grupit për Ballkan, disa prej tyre 
janë: 

1. Kosova 2020: Agjenda sfiduese e qeverisë së re
2. Gjyqësori i Keq-Administruar i Kosovës
3. Një dekadë pas EULEX-it: Një qasje e re për përmirësimin e Gjyqësorit në Kosovë.
4. Dështimi i Gjyqësorit të Kosovës në komunikim me Publikun
0 

Duke llogaritur në vullnetin tuaj dhe Qeverisë së Kosovës, shpresojmë se qasja strukturore ndaj këtyre 
reformave do të sillte ndryshime thelbësore në Sistemin e drejtësisë në Kosovë. Si në të kaluarën, Grupi për 
Ballkan do të mbështesë dhe monitoroj reformat si dhe performancën e insitucioneve të drejtësisë në 
vazhdimësi.  

Sinqerisht, 
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