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Abstrakti 

         Gjykata Supreme, përmes këtij raporti sjell një pasqyrim të punës së saj njëvjeçare, duke 

përfshirë të dhëna për numrin e lëndëve të përfunduara, llojin e tyre, pastaj për mendimet 

juridike të marra këtë vit, buletinin e praktikës gjyqësore, për aktivitetet e organizuara nga 

gjykata, takimet dhe vizitat e rëndësishme të kryetarit, emërimet e gjyqtarëve të rinj etj.. 

Po ashtu, për herë të parë, Gjykata Supreme, publikon biografitë e ish-kryetarëve të saj, si një 

dëshmi e traditës gjyqësore, dhe një shenjë respekti për kontributin e secilit prej tyre, në Gjykatë 

Supreme dhe në sistemin gjyqësor. 

 

 

 Pallati i Drejtësisë 
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Fjala hyrëse e kryetarit të Gjykatës Supreme 

 

I nderuar lexues, 

Është kënaqësi e veçantë, të paraqes para jush, Raportin Vjetor të Gjykatës Supreme për 
vitin 2018. Kjo, në radhë të parë për faktin se Gjykata Supreme ka përmbyllur këtë vit 
me sukses të plotë duke përfunduar të gjitha lëndët, me përjashtim të një numri fare 
simbolik, që janë trashëguar për vitin 2019. Kënaqësia është e veçantë edhe për faktin se 
viti 2018 shënon vitin e publikimeve të rëndësishme nga ana e gjykatës sonë, të cilat, 
jemi të bindur se do t’i kontribuojnë shoqërisë në përgjithësi dhe kolegëve në gjyqësor e 
komunitetit të juristëve, në veçanti.  

Përmes Raportit Vjetor 2018, janë prezantuar statistikat për lëndët e pranuara, atyre të 
kryera; seancat e përgjithshme të Gjykatës Supreme, në të cilat janë dhënë një numër i 
vendimeve juridike dhe qarkoreve me qëllim zbatimin unik të ligjeve; procesi i 
emërimit të gjyqtareve në këtë gjykatë; publikimet, me theks në publikimin e 
Udhëzuesit për Politikë Ndëshkimore në Kosovë; Buletinit të Gjykatës Supreme; 
prezantimet në konferenca; vizitat që i janë bërë gjykatës dhe çështje tjera me rëndësi 
për t’u evidentuar.  

Në këtë Raport, për herë të parë janë përmbledhur biografitë e të gjithë ish-kryetarëve të 
Gjykatës Supreme, që nga viti 1964 e deri më sot, me qëllim të kultivimit të traditës 
gjyqësore dhe ruajtjes së saj.  

Si Kryetar i Gjykatës Supreme, nuk mund të jem i kënaqur vetëm me arritjet e gjykatës 
që përfaqësoj, pasi jam i vetëdijshëm për perceptimin e publikut ndaj gjyqësorit në 
përgjithësi, për numrin e lëndëve të grumbulluara në gjykatat themelore dhe zvarritjet 
që ndodhin për arsye objektive. Por, në anën tjetër, që nga fillimi i vitit 2018, kemi marrë 
përsipër të angazhohemi maksimalisht në përmirësim të politikës ndëshkimore në 
Kosovë, në mënyrë që të shmangim drejtësinë selektive, të sigurojmë trajtim të 
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barabartë para ligjit për secilin qytetar dhe të ndikojmë njëkohësisht në përmirësimin e 
imazhit të gjyqësorit në publik. 

Për fund,  dua të falënderoj kolegët e mi, stafin e Gjykatës Supreme, miqtë 
ndërkombëtarë që na mbështetën gjatë vitit 2018, me theks, Ambasadën Amerikane në 
Kosovë, organizatat USAID, UNDP, OSBE, të cilat nuk kursyen ndihmën e tyre 
profesionale e financiare ndaj Gjykatës Supreme. 

 

Enver Peci 

Kryetar 

Gjykata Supreme e Republikës së Kosovës 
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Ish kryetarët e Gjykatës Supreme 1964-2018 

Me qëllim të ruajtjes dhe kultivimit të traditës gjyqësore, si dhe prezantimin e saj në 

shërbim të gjeneratave të tanishme dhe atyre që do vijnë, Gjykata Supreme, ka 

mbledhur biografitë dhe fotografitë e personaliteteve që kanë shërbyer kryetarë të 

Gjykatës Supreme të Kosovës, nga viti 1964 e tutje. 

 Në mungesë të dhënash, disa biografi nuk përmbajnë fakte të detajuara, por, si 

përmbledhje, konsiderojmë se e arrijnë qëllimin.  

 

Pallati i Drejtësisë, Objekti “E”, Gjykata Supreme 
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RAMADAN VRANIQI: 1923 - 2000 

Kryetar i Gjykatës Supreme 1964 – 1975 

 

Ramadan Vraniqi u lind në vitin 1923 në 
fshatin Vraniq të Komunës së Suharekës 
(Therandë).  
Ai u rrit dhe jetoi me familjen e tij ne 
Prizren ku kreu edhe shkollën fillore. 
Shkollën e mesme e përfundoi në 
Normalen "Sami Frashëri" në Prishtinë, 
derisa studimet në Fakultetin Juridik në 
Beograd, nga ku u veçua si student 
shembullor, por edhe udhëhoqi 
organizatën studentore të Fakultetit 
Juridik të Beogradit.  
Vraniqi ka pasur një karrierë të bujshme, 
duke filluar me Lëvizjen 
Nacionalçlirimtare, në sferën politike,  
juridike e diplomatike. Me fillimin e 
celulave të para të nacionalçlirimtares,  
 
 
 

Ramadani fillimisht ishte bërë pjesë në Komitetin e Rinisë Komuniste në Kosovë dhe 

nga viti 1941, mori pjesë aktive në Lëvizjen Antifashiste Nacionalçlirimtare të Kosovës. 

Menjëherë pas luftës udhëhoqi detyra të rëndësishme si: Kryetar i Rinisë Antifashiste, 

anëtarë i Këshillit Ekzekutiv të Kosovës, Kryetar i Gjykatës Komunale të Prishtinës, 

Kryetar i Komunës së Prishtinës, Kryetari i Gjykatës Supreme të Kosovës, anëtarë i 

Gjykatës Kushtetuese të Jugosllavisë, e deri si ambasador në Ankara. 

Ramadan Vraniqi u shqua sidomos në organet e gjyqësisë si Kryetar i Gjykatës Supreme 

të Kosovës dhe anëtar i Gjykatës Kushtetuese të Jugosllavisë. Në vitin 1964 kur u 

themelua Gjykata Supreme e Kosovës. Ramadan Vraniqi u zgjodh në postin e kryetarit 

të parë të këtij institucioni në të cilën qëndroi gati një decenie. 

Gjatë ushtrimit të funksionit të Kryetarit të Gjykatës Supreme të Kosovës, z. Vraniqi dha 

një kontribut të veçantë për forcimin e ligjshmërisë në punë të organeve të judikaturës 

për mbrojtjen e vlerave universale njerëzore, organizimin dhe funksionimin e këtyre 
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organeve, e veçanërisht ripërtëritjen e kuadrit dhe plotësimin e tyre me juristë shqiptar. 

Personalisht, në cilësinë e Kryetarit, u angazhua që postet e kryetarëve të shumicës së 

gjykatave komunale dhe të qarkut t'i zënë juristët shqiptarë, plotësime të cilat i ka bërë 

edhe në vetë Gjykatën Supreme të Kosovës.  Në këtë periudhë, vlen të përmendet 

kontributi i tij në vënien e gjuhës shqipe si një ndër gjuhet zyrtare në punë në gjykatat e 

Kosovës në përgjithësi dhe në procedimin e çështjeve gjyqësore në veçanti, dhe si 

rezultat dhënien e të gjitha vendimeve në gjuhën amtare të palëve. 

Një kontribut tjetër që duhet veçuar është edhe aktiviteti i tij në periudhën e 

diskutimeve kushtetuese të vitit 1968-69 ku me shumë juristë tjerë kosovarë u angazhua 

për përmirësimin e pozitës së Kosovës në pikëpamje juridike dhe politike me të gjitha 

njësit tjera të Jugosllavisë. Po ashtu veçohet angazhimi i tij në përmirësimin e pozitës 

materiale të kuadrove të organeve të judikaturës; aktivitetin në sferën e përgatitjes së 

legjislacionit penal, si një nga hartuesit e Ligjit Penal të Kosovës të vitit 1977. Më pas si 

kryetar i Komisionit të Judikaturës ka kontribuar në aftësimin e shumë gjeneratave të 

juristëve kosovarë me njohuri praktike dhe teorike nga e drejta penale, lëndë të cilën e  

ligjëronte edhe në Fakultetin Juridik të Prishtinës.   

Në vitin 1975 mori detyrën e ambasadorit në Turqi, nga e cila u pushua një vit para 

përfundimit të mandatit pasi ishte ndër ambasadorët e rrallë që kishte hapur dyert e 

ambasadës Jugosllave për shqiptarët e mërguar në Turqi. Megjithatë, përkundër kësaj, 

falë angazhimit të tij është krijuar kontakti i përhershëm me bashkatdhetarët të Turqi; 

janë krijuar disa shoqata dhe klube, të gjitha këto me qëllim zhvillimin e vetëdijes, 

kontakteve dhe informimit për prejardhjen, i begatuar me aktivitete kulturore, 

arsimore, politike, tregtare dhe ekonomike mes Kosovës dhe Turqisë. 

Pas përfundimit të misionit të ambasadorit, Ramadan Vraniqi u zgjodh gjyqtar në 

Gjykatën Kushtetuese të Jugosllavisë, nga e cila detyrë ka dalë në pension. Pas 

pensionimit, ishte ndër themeluesit dhe kryetar i Shoqatës së Veteranëve të Luftës 

Antifashiste Nacionalçlirimtare të Kosovës. 

Punën si jurist, Ramadan Vraniqi nuk e ndërpreu edhe gjatë periudhës së Administratës 

së OKB-së në Kosovë, duke u emëruar anëtar i Bordit të Ankesave për Media të 

Misionit të OSBE-së, ku punoi deri në çastet e fundit të jetës së tij (vitin 2000). 
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RIZA FAZLIU:  1930-1990 

Kryetar i Gjykatës Supreme: 1975 – 1985 

 

Riza Fazliu, i lindur në Llapashticë të 
Medvegjës, nga prindërit Sali dhe Mihane 
Fazliu, bëri një jetë fëmijërore në disa 
vendbanime, në Kamenicë dhe Gjilan. Pas 
një pune prej disa vitesh në punë të 
brendshme në Gjilan dhe në Prishtinë, 
Riza Fazliu, karrierën e punës së tij si jurist 
e vijon në Prishtinë. Pas punës prej dy 
dekadash në Gjilan dhe Prishtinë, Riza 
Fazliu zgjidhet nga Kuvendi i Kosovës 
gjyqtar i Gjyqit të Qarkut të Prishtinës. Pas 
një pune profesionalisht të suksesshme, si 
gjyqtar hetues, për një mandat 4-vjeçar, 
Riza Fazliu zgjidhet në detyra të tjera si 
zv.prokuror i Prokurorisë Krahinore, 
pastaj kryetar i Gjyqit të Qarkut në 
Prishtinë dhe gjyqtar i Gjyqit Suprem të 
Federatës jugosllave në Beograd.  
 
 

Mbi një dekadë, Riza Fazliu zgjidhet në postin e kryetarit të Gjyqit Suprem në Prishtinë, 

kur edhe shkarkohet kinse për udhëheqjen e një politike të gabuar dhe nacionaliste.Riza 

Fazliu konsiderohej nga kolegët e tij dhe opinioni i gjerë i juristëve të Kosovës, si njëri 

ndër penalistët më të shquar dhe të spikatur të gjyqësisë kosovare, në gjysmën e dytë të 

shekullit të kaluar. Në qëndrim i qetë, i matur, i logjikshëm, i arsyeshëm dhe mbi të 

gjitha i mprehtë nga mendja dhe vizionar, konciz, lakonik, analist dhe kritik, Riza 

Fazliun e bëjnë, pa dyshim, personalitet publik dhe të përmasave të gjera, në kohën kur 

jetoi dhe veproi.- 
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PJETER KOLA: 1939 - 2001  

Kryetar i Gjykatës Supreme: 1985 - 1988 

Pjetër (Anton) Kola u lind në Pejë, me 26 

qershor 1939. Shkollën fillore dhe të mesme i përfundoi në Pejë, ndërkaq diplomoi në 

Fakultetin Juridik në Beograd. Provimin e Jurisprudencës e kreu në Prishtinë. Ka 

punuar në gjyqësi deri në vitin 1974. Prej vitit 1974 vazhdoi punën në sistemin 

prokurorial. Nga viti 1985 deri në vitin 1988 ishte kryetar i Gjykatës Supreme të 

Kosovës. Në vitin 1991 u vendos me familje në Opati të Kroacisë, vend ku ushtroi 

profesionin e avokatit deri në vdekje. Vdiq me 5 tetor 2001 në Opati. Pas vetes la gruan 

dhe tri vajza. 
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TADEJ RODOQI: 1928 - 2007  

Kryetar i Gjykatës Supreme: 1989  

 

 

 
Tadej Rodiqi lindi më 28 tetor 1928 në 
Prizren. Pasi kreu gjimnazin dhe shkollën 
e lartë pedagogjike, fillimisht punoi si 
mësues në Glloboqicë, e më pas u emërua 
Drejtor i Gjimnazit të Ulët në Podujevë. 
Më 1957 Tadej Roqiqi u diplomua në 
Fakultetin Juridik.  
Punoi në administratën Komunale në 
Prizren për t'u zgjedhur më pas gjyqtar i 
Gjykatës. Më 1967 zgjidhet gjyqtar në 
Gjykatën e Qarkut të Prishtinës, duke u 
avancuar më vonë në Gjykatën Supreme, 
ku ishte edhe udhëheqës i degës penale të 
gjykatës. 

Më 1989 Kuvendi i Kosovës e zgjedh Tadej Rodiqin Kryetar të Gjykatës Supreme të 

Kosovës - por masat e ndërmarra nga Republika e Serbisë, si rezultat i ndryshimeve të 

dhunshme kushtetuese, suprimuan Gjykatën dhe të gjitha organet e pushtetit të asaj 

kohe në Kosovë, duke pamundësuar ushtrimin e funksionit të Kryetarit të Gjykatës 

Supreme. 

Nga viti 1992 deri 1999, Tadej Rodiqi zgjidhet dhe ushtron funksionin e kryetarit të  

Komisionit Zgjedhor të Republikës së Kosovës. Më 1999, Rodiqi ishte edhe në Paris si 

anëtar i delegacionit të ekspertëve për marrëveshjen e Rambujesë. Më 12 qershor 1999 ai 

angazhohet në Komisionin e Përkohshëm të UNMIK-ut për emërimin e gjyqtarëve dhe 

të prokurorëve emergjentë, për t'u caktuar më vonë anëtar i Komisionit Gjyqësor, e më 

vonë edhe anëtar e nënkryetar i Këshillit Gjyqësor dhe Prokurorial të Kosovës, duke 

dhënë kontribut të çmuar për krijimin e sistemit gjyqësor të Kosovës deri në vdekje. 

Ndërroi jetë me 27 qershor 2007 në moshën 79 vjeçare. 
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REXHEP HAXHIMUSA: 1942   

Kryetar i Gjykatës Supreme:  1999 – 2010 

 

 

Rexhep Haxhimusa, ka lindur me 
23.04.1942 në Ferizaj, ku edhe ka 
përfunduar shkollimin fillorë dhe të 
mesëm. 
 Ka diplomuar në Fakultetin Juridik të 
Universitetit te Beogradit me 10 shtator të 
vitit 1966. 
Pas përfundimit te studimeve, në vitin 
1966 Rexhep Haxhimusa punësohet si 
praktikant ne Prokurorinë Komunale te 
Ferizajt, kurse një vit më vonë, emërohet 
zëvendës-prokuror publik komunal në 
Ferizaj, detyrë të cilën e ushtron deri në 
vitin 1969. 

 

Në fund të vitit 1969 zgjidhet Kryetar në Gjykatën Komunale dhe e kryen këtë funksion 

deri në vitin 1979. Më pas në vitin 1979 zgjidhet gjyqtar në Gjykatën Supreme të 

Kosovës, ku punon deri në vitin 1981. 

 Pas vitit 1981, Rexhep Haxhimusa bënë një shkëputje nga gjyqësori duke u orientuar në 

pozita të qeverisjes lokale. Nga viti 1981 - 1985 kryen, së pari  funksionin e Kryetarit të 

Këshillit Ekzekutiv Komunal në Ferizaj; Kryetarit të Komitetit Komunal dhe detyrën e 

Kryetarit të Kuvendit Komunal. Nga viti 1985 deri më 1989 emërohet dhe ushtron 

detyrën e Drejtorit të KEK-ut, Distribucioni në Ferizaj. Më pas në janar të vitit 1990 deri 

në suspendimin e Kuvendit të Kosovës, punoi në detyrën e Sekretarit të Qeverisë së 

Kosovës. Pas janarit të vitit 1990 deri më 1999 ushtron profesionin e avokatit. 

Mbarimi i luftës në Kosovës dhe fillimi i instalimit të administratës ndërkombëtare, 

UNMIK e gjen Rexhep Haxhimusën të rreshtuar në vijën e parë të ndërtimit të 

institucioneve të gjyqësorit, fillimisht me funksionalizimin e "Gjyqësorit Emergjent", ku 
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edhe emërohet Kryetar i Gjykatës së Instancës së Fundit të Apelacionit, për t’u zgjedhur 

më vonë më 15 shtator të vitit 1999 edhe si Kryetar i Gjykatës Supreme të Kosovës. 

Pas marrjes së detyrës së Kryetarit të Gjykatës Supreme, Rexhep Haxhimusa u 

angazhua për vënien sa më të shpejtë në funksion të sistemit të drejtësisë, në të gjitha 

instancat, për të nisur më pas me angazhimet në ndryshimin e strukturës gjyqësore dhe 

reformimin e saj, proces i cili është finalizuar me nxjerrjen e kornizës së re ligjore, duke 

përcaktuar strukturën e re të gjykatave, përmirësimin e bazës materiale për gjyqtarë dhe 

fuqizimin e pavarësisë së gjyqësorit në vend. 

Krahas detyrës në Gjykatën Supreme, Rexhep Haxhimusa njëkohësisht ka ushtruar 

funksionin e Kryetarit të Këshillit Gjyqësor të Kosovës dhe të Kryetarit të Komisionit 

për provimin e jurisprudencës, duke ndihmuar në ngritjen e kuadrove të reja dhe 

shtimin në vazhdimësi të numrit të kuadrit  të specializuar në gjyqësorin e Kosovës.   

Rexhep Haxhimusa ka botuar një numër artikujsh, si: 

E drejta Penale dhe Procedura Penale, botuar në Buletinin e Praktikës Gjyqësore; 

Krimi i organizuar dhe Format e Tij në Kosovës, mbajtur në Konferencën rajonale të 

Gjyqësorit në Kosovë;  

Ligji i procedurës penale në raport me standardet ndërkombëtare për të drejtat e njeriut, 

botuar në revistën "Kosovo Laë Revieë";  

Sistemi Gjyqësor i Kosovës dhe nevoja për reformimin e tij, botuar në revistën "Studime 

Juridike” në Kosovës. 

 Funksionet në Gjykatën Supreme, Këshillin Gjyqësor të Kosovës dhe Komisionin e 

Jurisprudencës, Rexhep Haxhimusa i ushtroi deri me daljen në pension në vitin 2010.  
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FEJZULLAH HASANI: 1960  

Kryetar i Gjykatës Supreme:  2010-2017  

 

 

Prof. Dr. Fejzullah Hasani ka qenë kryetar 
i Gjykatës Supreme të Kosovës deri në 
janar 2017. Hasani ka diplomuar në 
Fakultetin Juridik të Universitetit të 
Prishtinës në vitin 1984 si dhe ka marrë 
gradën shkencore magjistër i shkencave 
juridike, me temën "Vepra penale, vrasja 
në afekt", në vitin 2001. Në vitin 2009 ka 
marrë titullin doktor i shkencave juridike 
me temën "Konstatimi i gabuar ose jo i 
plotë i gjendjes faktike në gjyqësinë penale 
kosovare". Në vitin 1988 është emëruar 
gjykatës në Gjykatën Komunale në 
Kamenicë, ku ka ushtruar detyrën e 
gjyqtarit deri në vitin 1992. 

Nga viti 1992-1999 ai  ka punuar si avokat në komunën e Kamenicës. Pas luftës në 

Kosovë dhe me fillimin e funksionalizimit të gjyqësorit,  nga viti 2000 - 2003 është 

emëruar dhe ka ushtruar detyrën e kryetarit të Gjykatës Komunale në Kamenicë. Nga 

viti 2002 deri më 2003, ka qenë gjyqtar i deleguar në Gjykatën e Qarkut në Gjilan, dhe 

më pas nga viti 2003 është emëruar gjyqtar i Gjykatës Supreme të Kosovës. Në 

periudhën 2009 - 2010 ka ushtruar funksionin e zëvendës kryetarit të Gjykatës Supreme, 

derisa më 16 Shkurt 2010, nga  Presidenti i Republikës është dekretuar kryetar i 

Gjykatës Supreme të Kosovës. Sipas detyrës zyrtare, po nga viti 2010, z. Hasani ka 

ushtruar edhe detyrën e kryetarit të bordit të Institutit Gjyqësor të Kosovës dhe atë të 

kryetarit të Komisionit për Provimin e Jurisprudencës. Z. Hasani është profesor në 

universitetin "AAB" në Prishtinë dhe në universitetin ”Kadri Zeka”, në Gjilan. Është 

edhe ligjërues dhe trajnues i gjyqtarëve dhe prokurorëve në Institutin Gjyqësor të 

Kosovës. Ai ka marrë pjesë në trajnime në fusha të ndryshme të drejtësisë brenda dhe 

jashtë vendit, përfshirë  disa vizita studimore në shtete të ndryshme të SHBA-ve. Po 

ashtu,  është anëtar i bordit të Institutit për Diplomaci Kulturore (ICD), me seli në 

Berlin. Publikimet e Hasani janë: "Dashja eventuale te veprat penale kundër trafikut 

publik"; "Ekspertiza në procedurën penale"; "Seanca publike në gjykatën e shkallës së 
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dytë"; "Krimi i organizuar-karakteristika e krimit të organizuar"; "Përgjegjësia penale te 

veprat penale kundër sigurisë së trafikut publik, me vështrim të veçantë përgjegjësia 

penale e personit përgjegjës"; "Roli i gjyqtarit të procedurës paraprake në caktimin e 

paraburgimit"; "Veçoritë e procedurës penale ndaj të miturve"; "Raportet në mes të 

veprës penale të keqpërdorimit të detyrës zyrtare dhe veprës penale marrja e ryshfetit"; 

"Masat e fshehta dhe teknikat e vëzhgimit"; Bashkautor i  modulit 8 për arsimimin ligjor 

për gjyqtarët dhe prokurorët e rinj, dhe Bashkautor i Komentarit të Kodit Penal të 

Kosovës, 2013. 
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Statistikat e përgjithshme 

Gjykata Supreme e ka përmbyllur me sukses vitin 2018, duke përfunduar 1.271 lëndë, 

nga gjithsej 1.371, sa ishin në punë.  

Të pakryera rezultojnë vetëm 100 sosh, ndërkohë që të pranuara gjatë vitit 2018 kanë 

qenë 1.151 lëndë. Kjo dëshmon se gjyqtarët e Gjykatës Supreme kanë përfunduar 120 

lëndë më shumë se që janë pranuar gjatë vitit 2018. 

 

 

Edhe këtë vit, lloji më i madh i lëndëve të pranuara është ai për revizion, me 429 lëndë 

të pranuara dhe me 395 të kryera, ndërkohë që në punë kanë qenë gjithsej 457 sosh. Pas 

tyre vijnë kërkesat për mbrojtje të ligjshmërisë “PML”, me 344 lëndë të pranuara, 458 të 

kryera dhe 466 lëndë, gjithsej në punë. Pastaj vijnë kërkesat për zbutje të dënimit 

“PZD”, ku të pranuara rezultojnë 167, të kryera 204, duke mos lënë asnjë lëndë të tillë, 

të pakryer, nga gjithsej 204 sa ishin në punë.  

 

1% 

99% 

Përqindja e lëndëve të kryera 
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Lloji më i madh i lëndëve të pranuara, përkatësisht të kryera 

Për dallim nga vitet paraprake, këtë vit, është shënuar një ngritje e numrit të Kërkesave 

për Rishqyrtim të Jashtëzakonshëm Juridik “ARJ”, duke u pranuar 81 lëndë të tilla dhe 

duke u zgjidhur 86 prej 90 lëndëve sa kanë qenë në punë. 

 

Numri i lëndëve të pranuara, të kryera dhe atyre të pakryera, në formë tabelare 

Sa i përket Kolegjit të Apelit, si degë e Gjykatës Supreme, e cila shqyrton vendimet e 

Komisionit të Kërkesave Pronësore të Kosovës, gjatë vitit 2018 janë kryer 108 

aktgjykime lidhur me ankesat, ndërkohë që të pazgjidhura rezultojnë 143 lëndë. 
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Ngjarjet e shënuara 

 

 

 

 

 

Një varg ngjarjesh, 

takimesh, konferencash e 

angazhimesh e kanë 

përcjell Gjykatën 

Supreme dhe kryetarin e 

saj, Enver Peci, gjatë vitit 

2018. 

Përveç përkushtimit të 

gjyqtarëve për të 

përfunduar lëndët 

gjyqësore, duke lënë të 

trashëguara për vitin 2019 

një numër simbolik të 

tyre, nuk ka munguar 

kontributi edhe në 

angazhimin rreth 

unifikimit të praktikës 

gjyqësore. 

Gjykata Supreme, vitin 

2018 e nisi me miratimin e 

një dokumenti shumë të 

rëndësishëm, siç ishte 

Udhëzuesi për Politikë 

Ndëshkimore në Kosovë, 

i cili dokument është 

hartuar nga ekspertë të 

fushave përkatëse dhe me 

mbështetjen e Ambasadës 

Amerikane në Kosovë. 
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Udhëzuesi për Politikë Ndëshkimore në Kosovë 

Qëllimi i këtij Udhëzuesi për Politikën Ndëshkimore është që të ofrojë një elaborim më 

të detajuar të dispozitave ekzistuese të legjislacionit penal në fuqi, sa i përket matjes së 

dënimeve, duke trajtuar kështu, përmes sqarimit, edhe problemet praktike, të cilat 

përmendën shpeshherë si pengesë dhe mungesë e një qasje uniforme në Kosovë. 

Udhëzuesi për nga qëllimi dhe përmbajtja nuk paraqet udhëzim, ligjërisht të 

detyrueshëm, dhe nuk përcakton dispozita detyruese gjatë caktimit të dënimit.  

Gjykata Supreme ka marrë përsipër angazhimin në nxjerrjen e këtij Udhëzuesi dhe 

miratimin e tij, si e drejtë e saj ligjore, në kuadër të unifikimit të praktikës gjyqësore, 

bazuar edhe në vendimet e Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Kosovës, referuar 

vendimeve të Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut, lidhur me çështjen e 

mungesës së konsistencës në vendimmarrje nga gjykatat e rregullta, dhe në linjë edhe 

me Rekomandimin e Komitetit të Ministrave të Këshillit të Evropës mbi konsistencën në 

matjen e dënimeve. Ky udhëzues do të jetë një pikë referimi për të gjithë gjyqtarët, 

prokurorët, juristët, e posaçërisht për profesionistët e rinj që ia mësyjnë sistemit të 

drejtësisë.  

 
 
Foto nga promovimi i Udhëzuesit për Politikë Ndëshkimore në Kosovë   (2 mars 2018) 
 

Udhëzuesi për Politikën Ndëshkimore në Kosovë, është i publikuar në ueb-faqen 

zyrtare të Gjykatës Supreme. 
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Komisioni Konsultativ për Politikë Ndëshkimore 

 

Foto nga takimi i Komisionit Konsultativ për Politikë Ndëshkimore  

Me qëllim të krijimit të një pasqyre rreth politikës ndëshkimore në vend dhe 

planifikimit të hapave në implementimin e Udhëzuesit të Gjykatës Supreme, për 

Politikën Ndëshkimore, me vendim të kryetarit të Gjykatës Supreme, është themeluar 

Komisionit Konsultativ për Politikë Ndëshkimore, i cili përbëhet nga;  

Enver Peci, kryesues i Komisionit, dhe anëtarët; Aleksandër Lumezi, kryeprokuror i 

Shtetit, Afërdita Bytyçi, kryetare e Gjykatës Themelore, Prishtinë, Mejreme Memaj, 

gjyqtare, Gjykata e Apelit, Valon Kurtaj, drejtor, Akademia e Drejtësisë, Agim Maliqi, 

gjyqtar, Gjykata Supreme dhe Osman Havolli, kryetar, Oda e Avokatëve të Kosovës.  

Në kuadër të këtij komisioni është hartuar një Qarkore pёr implementimin e Udhëzuesit 

për Politikën Ndёshkimore, e cila nuk është obliguese, por orientuese në kuptim të 

implementimit të Udhëzuesit për Politikën Ndëshkimore.  

 Puna e këtij komisioni është mbështetur nga Ambasada Amerikane në Kosovë dhe 

UNDP. 
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Tryezë diskutimi e Komisionit për Politikë Ndëshkimore me kryetarë të 

gjykatave dhe kryeprokurorë 

Nën drejtimin e kryetarit të Gjykatës Supreme të Kosovës, Enver Peci, njëherësh kryetar 

i Komisionit për Politikë Ndëshkimore, në nëntor të vitit 2018, është mbajtur tryezë 

diskutimi me anëtarët e këtij Komisioni, kryetarët e gjykatave, mbikëqyrësit e degëve të 

këtyre gjykatave, kryeprokurorët, përfaqësues nga Ambasada Amerikane dhe 

përfaqësues të shoqërisë civile. 

Ky Komision do të dal me analiza dhe rezultate konkrete rreth matjes dhe caktimit të 

dënimeve. Në takim, është theksuar fakti se ka një pabarazi të hapur, sa i përket 

shqiptimit të dënimeve ndaj kryesve të veprave penale, në rrethana dhe vepra të 

ngjashme.  

 

Foto nga prezantimi i ekspertit të Ambasadës Amerikane, Constantine Soupios, lidhur me aplikimin e Udhëzuesit 

për Politikë Ndëshkimore 

Udhëzuesi për Politikë Ndëshkimore është i publikuar në ueb-faqen e gjykatës, tek 

moduli: Raportet, nën-moduli - Raportet Strategjike. 
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Komisioni për Politikë Ndëshkimore-vizitë studimore në Londër 

 

Kryetari i Gjykatës Supreme, Enver Peci, njëherësh kryesues i Komisionit për Politikë 

Ndëshkimore në Kosovë, dhe anëtarët e tjerë të këtij komisioni, bashkë me përfaqësues 

të Ambasadës Amerikane dhe asaj Britanike në Kosovë, në nëntor të vitit 2018, kanë 

qëndruar në një vizitë tre ditore në Mbretërinë e Bashkuar.  

Delegacioni nga Kosova ka vizituar Gjykatën më të madhe penale në Mbretërinë e 

Bashkuar, “Old Bailey”, Gjykatën Supreme të Mbretërisë së Bashkuar dhe Këshillin 

Britanik për Politikë Ndëshkimore, ku kanë marrë përvoja nga sistemi anglez, sa I 

përket politikës ndëshkimore, që aplikohet në këtë vend.  

Kjo vizitë, është mbështetur nga Zyra e UNDP-së në Kosovë. 

 

Foto nga vizita e Komisionit Konsulttativ për Politikë Ndëshkimore në Londër (nëntor 2018) 
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Publikimi i përmbledhjes së vendimeve të GjEDNj-së 

Kryetari i Gjykatës Supreme, Enver Peci, ka marrë pjesë në evenimentin e publikimit të 

përmbledhjes së vendimeve të Gjykatës Evropiane për të Drejta të Njeriut, i cili u mbajt 

gjatë verës, në ambientet e Bibliotekës Kombëtare të Kosovës. Me këtë rast, kryetari, ka 

mbajtur një fjalim para të pranishmëve, duke e cilësuar shumë të rëndësishëm 

publikimin e përmbledhjes së vendimeve të Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut, 

në fushën e të drejtave pronësore, në gjuhën shqipe dhe në atë serbe. 

 

Foto nga promovimi i përmbledhjes së vendimeve të GjEDNj-së (31 korrik 2018) 

Kryetari Peci, në këtë promovim, potencoi përkushtimin e tij për të zhvilluar në mënyrë 

efektive unifikimin e praktikave gjyqësore.  
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Ky publikim u mundësua nga Programi 
për të Drejtat Pronësore i USAID dhe do të 
shërbejnë si një udhërrëfyes efektiv për 
gjyqësorin dhe ligjvënësit, por edhe për 
publikun e gjerë që janë të angazhuar në 
zbatimin dhe garantimin e të drejtave dhe 
lirive të njeriut në Kosovë. 
 
Përmbledhja e 144 vendimeve kyçe të 
GJEDNj-së në fushën e të drejtave 
pronësore është publikuar për herë të parë 
në gjuhën shqipe dhe në atë serbe si për 
gjykatat ashtu edhe për institucionet tjera 
relevante në Kosovë. 
Kjo përmbledhje është publikuar edhe në 
ueb-faqen e Gjykatës Supreme, tek moduli 
Raportet.  
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Konferenca vjetore e Prokurorëve  

Janari i vitit 2018 ka mbledhur bashkë krerët më të lartë të sistemit gjyqësor dhe atij 

prokurorial, në Konferencën vjetore të Prokurorëve, me ç’rast, kryetari i Gjykatës 

Supreme, Enver Peci, ka mbajtur fjalim para të pranishmëve duke theksuar rëndësinë e 

këtij organizimi. Ai ka nënvizuar nevojën e bashkëpunimit të institucioneve relevante, 

pasi, sipas tij, zhvillimi i një hetimi të plotë e profesional nënkupton kryerjen e 

veprimeve të rregullta procedurale që kanë të bëjnë me marrjen dhe dokumentimin e 

provave, zbatimin e teknikave speciale hetimore, hartimin e akteve procedurale të 

vlefshme dhe të përdorshme në gjykim, argumentimin e saktë dhe të mjaftueshëm ligjor 

të çështjes, marrjen në mbrojtje të dëshmitarëve dhe viktimave të krimit, sekuestrimin 

dhe konfiskimin e pasurive, etj..  

 

Foto nga pjesëmarrja e kryetarit në Konferencën Vjetore të Prokurorëve (janar 2018) 

Ky proces, sipas tij, finalizohet me përgatitjen e dosjes dhe dërgimin e çështjes në 

gjykatë. Sa më e plotë dhe sa më e rregullt të jetë dosja, aq më të lehtë e ka edhe gjykata 

marrjen e një vendimi të drejtë, të bazuar në prova e në ligj. Por, në rast së cilësia e 

hetimit nuk është në nivelin e duhur, atëherë edhe cilësia e gjykimit si dhe rezultatet që 

vijnë nga ky proces nuk do të jenë në nivelin e dëshirueshëm. 
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Forumi i pestë rajonal mbi Sundimin e Ligjit në Evropën Juglindore 

Me ftesë të AIRE Centre dhe Civil Rights Defenders, kryetari i Gjykatës Supreme të 

Republikës së Kosovës, Enver Peci, i shoqëruar nga gjyqtari Agim Maliqi, në mars të 

vitit 2018 kanë marrë pjesë në Forumin e pestë rajonal mbi Sundimin e Ligjit në 

Evropën Juglindore, i cili është mbajtur në Shkup të Maqedonisë. 

Synim i këtij Forumi ishte promovimi dhe zbatimi i Konventës Evropiane për të Drejtat 

e Njeriut në nivel kombëtar, inkurajimi i bashkëpunimit rajonal në zhvillimin e 

vazhdueshëm të sundimit të ligjit dhe të drejtave të njeriut, dhe përkrahja e procesit të 

integrimit të rajonit në BE. 

 

Foto nga pjesëmarrja e kryetarit Enver Peci, në Forumin e pestë rajonal mbi Sundimin e Ligjit në Evropën Juglindore 

Përveç nga Kosova, ky forum kishte mbledhur rreth vetës, edhe pjesëmarrës nga 

Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, Kroacia, Maqedonia, Mali i Zi dhe Serbia, duke 

përfshirë përfaqësues të gjykatave supreme dhe gjykatave kushtetuese të vendeve të 

rajonit, kryesues të këshillave gjyqësore, drejtues të akademive dhe institucioneve 

trajnuese gjyqësore, agjentë qeveritarë pranë Gjykatës së Strasburgut dhe përfaqësues të 

OJQ-ve e ekspertë të njohur lokal të fushës. Nuk kanë munguar as gjykatësit nga rajoni, 

të cilët punojnë në Gjykatën Evropiane për të Drejtat e Njeriut. 
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Konferenca Rajonale ËINPRO III IPA 2015 

Me 21 mars të vitit 2018, Tirana ka mbledhur bashkë përfaqësues të lartë nga sistemi i 

drejtësisë së vendeve të rajonit, përfshirë Tiranën, Bosnje-Hercegovinën, Maqedoninë, 

Serbinë, Malin e Zi dhe Kosovën.  

 

Kryetari i Gjykatës Supreme, Enver Peci, 
gjatë kësaj konference, ka prezantuar para 
të pranishmëve sfidat në lidhje me 
menaxhimin e luftëtarëve të huaj, të kthyer 
në Kosovë, duke qartësuar para të 
pranishmëve, hapat që janë ndërmarrë nga 
institucionet e vendit. Ai vuri theksin tek 
strategjitë e miratuara kundër terrorizmit 
dhe për parandalimin e ekstremizmit të 
dhunshëm, duke bërë me dije se falë 
hapave të ndërmarrë, Kosova ka arritur të 
menaxhoi me këtë problematikë, dhe 
aktualisht, nuk ka raste të reja të bashkimit 
në luftërat e huaja.  
Gjatë konferencës, ekspertë nga Britania e 
Madhe dhe nga vende tjera perëndimore, 
kanë prezantuar dhe diskutuar edhe për 
mbrojtjen e dëshmitarëve, me theks në 
mbrojtjen e fëmijëve-dëshmitarë, 
programet trajnuese për gjyqtarë dhe 
prokurorë, për cilësinë e provës dhe 
nxitjen etj.. 
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“Roli i sistemit gjyqësor në mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve në 

Kosovë” 

Me rastin e 1 Qershorit, Ditës Ndërkombëtare të Fëmijëve, kryetari i Gjykatës Supreme, 

Enver Peci, ka mbajtur një fjalim para studentëve të Kolegjit AAB, me temën “Roli i 

sistemit gjyqësor në mbrojtje të të drejtave të fëmijëve në Kosovë”. Me këtë rast, kryetari 

ka theksuar para të pranishmëve, se nga eksperienca si gjyqtar, rastet gjyqësore më të 

rëndat, i kujton ato me fëmijë, qofshin në cilësinë e dëshmitarit, viktimës apo të 

akuzuarit. Sipas tij, është e dhimbshme kur fëmijët duhet të përballen me ambientet e 

‘ftohta’ të gjykatoreve, me frikën nga gjyqtari, prokurori.  

 Në këtë tryezë, studentët u njoftuan me mekanizmat institucional që zbatohen në 

Kosovë për mbrojtjen e fëmijëve.  

 

Tryezë diskutimi me studentë, me rastin e 1 qershorit, Ditës së Fëmijëve 
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“Ankesa kushtetuese dhe zhvillimet e fundit në praktikën gjyqësore të 

GJEDNJ-së” 

Nën organizimin e Fondacionit Gjerman për Bashkëpunim Ligjor Ndërkombëtar (IRZ), 

kryetari i Gjykatës Supreme të Kosovës, Enver Peci, kryetarja e Gjykatës Kushtetuese të 

Kosovës, Arta Rama – Hajrizi, të shoqëruar nga gjyqtarët e të dyja gjykatave dhe nga 

bashkëpunëtorët profesional, në tetor të vitit 2018 kanë marrë pjesë në punëtorinë me 

temën “Ankesa kushtetuese dhe zhvillimet e fundit në praktikën gjyqësore të GJEDNJ-

së”, e cila u mbajt në Selanik të Greqisë. 

 

Foto nga punëtoria në Selanik të Greqisë (tetor 2018) 

Gjatë punëtorisë, eksperti gjerman, Prof.Dr. Jan Bergmann, kryetar i trupit gjykues në 

Gjykatën e Lartë Administrative të Baden – Ëurttemberg dhe profesor i të Drejtës 

Publike, Kushtetuese dhe Evropiane në Universitetin e Shtutgardit, ka trajtuar temat 

kryesore të diskutimit; Dogmatika evropiane për të Drejta të Njeriut; Burimet e të 

Drejtave të Njeriut në Evropë; Karta Evropiane për të Drejta Themelore; Skema e 

Vlerësimit që Zbatohet për Liritë dhe të Drejtat Gjyqësore; Skema e Vlerësimit që 

zbatohet për të Drejtat e Barazisë, Kërkesat për Pranueshmërinë e një ankese  

kushtetuese; Rastet e Fundit të Gjykatës Evropiane për të Drejta të Njeriut përfshirë të 

drejtën për jetën; ndalimi i torturës, e drejta për liri dhe siguri, e drejta për respektimin e 

jetës private dhe familjare, liria e mendimit, ndërgjegjes dhe e fesë, liria e shprehjes, 

ndalimi i diskriminimit etj..   
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“Karta e të Drejtave Themelore të Bashkimit Evropian dhe Praktika 

Gjyqësore e Gjykatës Evropiane të Drejtësisë” 

Gjyqtarët e Gjykatës Supreme dhe kolegët e tyre nga Gjykata Kushtetuese, me 

mbështetje të IRZ-së, në nëntor të vitit 2018 janë bashkuar sërish për të marrë pjesë në 

punëtorinë dy ditore, me temë “Karta e të Drejtave Themelore të Bashkimit Evropian 

dhe Praktika Gjyqësore e Gjykatës Evropiane të Drejtësisë”, e cila u mbajt në Prishtinë. 

Bashkë me profesorin Jan Bergmann, gjyqtarët e të dy gjykatave, kanë diskutuar për një 

varg temash, si: Qytetaria e Bashkimit Evropian dhe Karta e të Drejtave Themelore; 

Rëndësia e Kartës së të Drejtave Themelore për integrimin evropian, Potenciali social 

shpërthyes i të drejtave themelore evropiane, Praktika gjyqësore e Gjykatës Evropiane 

të Drejtësisë. Me mbështetjen e IRZ-së, organizimi i punëtorive mes Gjykatës Supreme 

dhe asaj Kushtetuese po shënon vitin e katërt dhe pritet të vazhdojë tutje. 

 

 

Foto nga punëtoria mes gjyqtarëve të Gjykatës Supreme dhe gjyqtarëve të Gjykatës Kushtetuese (nëntor 2018) 
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“Java për të drejtat e viktimave të krimit” 

Në “Javën për të drejtat e viktimave të krimit”, të organizuar nga Prokuroria e Shtetit, 

organizim që ka mbledhur rreth vetës krerët më të lartë të shtetit, me fjalë rasti është 

paraqitur edhe kryetari i Gjykatës Supreme, Enver Peci, i cili para të pranishmëve 

theksoi nevojën e mbrojtjes për viktimat dhe shqiptimin e dënimeve meritore për 

shkelësit e të drejtave të njeriut. 

 

Foto nga konferenca “Java për të drejtat e viktimave të krimit” (tetor 2018) 

Sipas kryetarit, duhet riafirmuar e drejta e secilit për të jetuar i lirë nga dhuna. Gjatë 

kësaj konference ai kishte theksuar nevojën që shteti të siguroi mbrojtje, strehim e 

risocializim për viktimat e krimit, duke garantuar trajtim me përgjegjësi të këtyre 

rasteve nga Gjykata Supreme. 
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Ceremonia e 220 vjetorit të gjyqësorit të Malit të Zi 

 – Me ftesë të kryetares së Gjykatës Supreme të Malit të Zi, Vesna Medenica, kryetari i 

Gjykatës Supreme të Kosovës, Enver Peci, ka marrë pjesë në ceremoninë e shënimit të 

220 vjetorit të Gjyqësorit të Malit të Zi, e cila u mbajt më 30 tetor, në Budva të Malit të 

Zi. 

 

Foto nga pjesëmarrja e kryetarit në Budva (tetor 2018) 

Ne mesin e të ftuarve, pjesëmarrës në këtë ceremoni kanë qenë krerët e gjykatave 

supreme nga vendet e rajonit dhe me gjerë. 
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Konferenca Rajonale “Qasja në drejtësi e viktimave të dhunës në familje 

dhe dhunës në baza gjinore’’ 

Kryetari i Gjykatës Supreme, Enver Peci, ka qenë pjesëmarrës i konferencës rajonale 

“Qasja në drejtësi e viktimave të dhunës në familje dhe dhunës në baza gjinore’’, duke 

dhënë kontributin e tij si panelist në një nga panelet e kësaj konference, të organizuar 

nga Ministria e Drejtësisë.  

Sipas kreut të Supremes, zbatimi i Konventës së Stambollit për gjyqësorin, përfshinë 

ashpërsimin e politikës ndëshkimore në rastet e dhunës në familje, posaçërisht rasteve 

që përfundojnë me vrasje. 

 

 

Foto nga në Konferenca Rajonale “Qasja në drejtësi e viktimave të dhunës në familje dhe dhunës në baza gjinore’’, 

(dhjetor 2018). 
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Konferenca e VIII Vjetore, Gjyqësore 

Këshilli Gjyqësor i Kosovës (KGjK) ka mbajtur Konferencën e Tetë Vjetore me temën: 

‘’Për një gjyqësor të pavarur, efikas, transparent dhe llogaridhënës’’. 

 

Foto nga fjalimi i kryetarit, gjatë konferencës së VIII Gjyqësore  

Në fjalën e tij të rastit, Kryetari i Gjykatës Supreme të Kosovës, Enver Peci, theksoi, mes 

tjerash, se gjyqësori e ka dhënë kontributin e vet në zgjidhjen e lëndëve që kishin të 

bëjnë me liberalizimin e vizave duke i vendosur këto lëndë si lëndë me prioritet. 

Në këtë konferencë, kreu i Supremes, ka bërë thirrje që të mbështetet stafi i gjykatave 

duke iu krijuar alternativa për t’i motivuar deri në realizim të të drejtave të tyre si 

shërbyes civil. 

Ndryshe, në vazhdën e shumë takimeve tjera, vlen të përmenden takimet e kryetarit me 

udhëheqës të organizatave ndërkombëtare në Kosovë, posaçërisht me ata nga USAID 

dhe UNDP, të cilët kanë dhënë dhe vazhdojnë të japin mbështetje të pakursyer për 

Gjykatën Supreme.  
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Forca e Sigurisë së Kosovës ndan mirënjohje për kryetarin Enver Peci 

Kryetari i Gjykatës Supreme, Enver Peci, në fund të dhjetorit 2018, ka marrë pjesë në 

"Konferencën e Nënoficerëve të FSK-së", ku ka mbajtur një fjalë rasti për sistemin e 

drejtësisë në Kosovë.  Me këtë rast, kreut të Supremes i është ndarë mirënjohje për 

kontributin e dhënë në mbështetje të FSK-së dhe angazhimin në këtë konferencë.  
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Vizitë e delegacionit nga gjyqësori në Shqipëri  

Në maj të vitit 2018, Gjykatën Supreme e ka vizituar një delegacion nga Gjykata e 

Rrethit-Lezhë, i kryesuar nga kryetarja e kësaj gjykate, Ornela Naqellari.  

Ata u pritën nga kryetari Enver Peci, i cili, mes tjerash, i njoftoi mysafirët me 

angazhimet e gjykatës, në dhënien e qëndrimeve parimore dhe mendimeve juridike si 

dhe me shqyrtimin e lëndëve. 

 

Foto nga vizita e delegacionit shqiptar në Gjykatë Supreme (maj 2018) 

Kryetarja Naqellari, mes tjerash është interesuar për rolin e Gjykatës Supreme në 

unifikimin e praktikës gjyqësore, për reformën në sistemin gjyqësor të Kosovës dhe 

çështje tjera me interes në shkëmbimin e përvojave mes dy sistemeve të drejtësisë. 
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Studentët në Gjykatë 

 Me mbështetjen e Qendrës për Avokim për Kulturë Demokratike (ACDC), studentë të 

komunitetit serbë nga veriu i Mitrovicës, në shtator të vitit 2018 kanë vizituar Gjykatën 

Supreme. Ata janë pritur nga kryetari i gjykatës, Enver Peci dhe gjyqtarja e degës civile, 

Jelena Krivokapic. Kreu i Supremes, i njoftoi studentët me kompetencat e Gjykatës 

Supreme duke vënë në pah gjithashtu se gjykata që ai drejton, aktualisht është duke 

punuar në lëndë që janë pranuar para tre muajve. 

 

Foto nga vizita e studentëve në Gjykatë Supreme (25 shtator 2018) 

Studentët shtruan pyetje të ndryshme me theks në përkthimin e aktgjykimeve në gjuhën 

serbe, për lëndët e DHPGJS, mënyrën e vendosjes në Gjykatë Supreme etj.. 
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Praktikantë nga gjykata dhe prokuroria në Mitrovicë, vizitojnë Gjykatën 

Supreme 

Mbi tridhjetë praktikantë, shqiptarë e serbë të Gjykatës dhe Prokurorisë Themelore në 
Mitrovicë, dhe degës së gjykatës në Vushtrri, kanë vizituar Gjykatën Supreme, në 
nëntor të vitit 2018. 
Në këtë takim, kryetari i Gjykatës Supreme, Enver Peci, përveç që foli për organizimin e 
pushtetit gjyqësor në vend, sqaroi para praktikantëve, në detaje, për kompetencën 
lëndore të Gjykatës Supreme dhe mënyrën e vendosjes në instancën e fundit gjyqësore. 

Kreu i Supremes potencoi para vizitorëve edhe kompetencën më të rëndësishme të 

Gjykatës Supreme, atë të përcaktimit të mendimeve juridike dhe qëndrimeve parimore, 

të cilat merren nga Gjykata Supreme me qëllim të zbatimit unik të ligjeve në gjykatat e 

vendit. 

 

Foto nga vizita e praktikantëve në Gjykatë Supreme 

Kjo vizitë u realizua me mbështetjen e OSBE-së në Kosovë.  
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Seancat e Përgjithshme të Gjykatës Supreme 

Bazuar në nenin 23 të Ligjit Për Gjykatat, NR. 03/L-199, Gjykata Supreme mund të 

thërrasë një Seancë të përgjithshme për nxjerrjen e vendimeve që promovojnë zbatimin 

unik të ligjeve. Në këtë drejtim, Gjykata Supreme gjatë vitit 2018 ka mbajtur dy seanca 

të përgjithshme. Në seancën e dytë, është votuar për një mendim juridik, ndërkaq 

kërkesat tjera janë cilësuar të papranueshme, sipas ligjit.  

 

Foto nga mbajtja e Seancës së Përgjithshme të Gjykatës Supreme (26 korrik 2018) 

Gjatë kësaj seance, ishte diskutuar edhe për ndryshimin e Ligjit për Dhomën e Posaçme.  

Kryetari i DhPGjS, Sahit Sylejmani, kishte sqaruar se seanca e fundit me gjyqtarë të 

EULEX-it ka qenë me 6 qershor dhe se më nuk është vendosur asnjë lëndë. Në diskutim 

me Agjencinë Kosovare të Privatizimit, kjo Dhomë kishte marrë premtim që të 

pezullohet procesi i shitjes, në mënyrë që të mos dëmtohen palët në procese gjyqësore. 

Pas kësaj seance, kryetari i Gjykatës Supreme, Enver Peci, duke parë zvarritjet në 

miratim të Ligjit të Ri për DhPGjS, i kishte propozuar Këshillit Gjyqësor që të 

procedohet tutje me vendosje të lëndëve nga ana e DhPGjS, pasi me këto vonesa po 

shkeleshin të drejtat e palëve në kontest. 

 

 

 

 



41 
 

Seancat gjyqësore të Gjykatës Supreme 

Gjykata Supreme, gjatë vitit 2018 ka gjykuar në disa raste në shkallë të tretë, duke 

mbajtur kështu seanca publike.  

 

Kolegji gjyqësor, gati për seancën gjyqësore ( 27 prill 2018) 

Rastet kur Gjykata Supreme gjykon në shkallë të tretë, janë kur Gjykata e Apelit e 

ndryshon aktgjykimin lirues të Gjykatës Themelore dhe e zëvendëson me aktgjykim 

dënues për të akuzuarin, dhe kur me aktgjykimin e gjykatës themelore ose Gjykatës së 

Apelit, të akuzuarit i është shqiptuar dënim maksimal ose me burg të përjetshëm. 

 

Foto nga një seancë publike, në sallën e gjykimeve të Gjykatës Supreme 
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Emërimet e gjyqtarëve  

Gjykata Supreme aktualisht ka në përbërje të saj, gjashtëmbëdhjetë (16) gjyqtarë, 

përfshirë kryetarin.  

Gjyqtarë në degën penale janë; Nesrin Lushta, Emine Mustafa, Valdete Daka, Agim 

Maliqi dhe Rasim Rasimi, ndërsa në degën civile janë; Emine Kaçiku, Gyltene 

Sylejmani, Shukri Sylejmani, Erdogan Haxhibeqiri, Muhamet Rexha, Isa Kelmendi dhe 

Jelena Krivokapiq. Në degën administrative është gjyqtari Nebojša Boričić. Ndërkaq, në 

Kolegjin e Apelit, i cili shqyrton lëndët e Agjencisë Kosovare të Pronës, janë dy gjyqtarë: 

Beshir Islami dhe Ragip Namani. 

Gjatë vitit 2018, pjesë e Gjykatës Supreme janë bërë katër gjyqtarë të rinj, tre nga 

komuniteti shqiptarë, Agim Maliqi, Rasim Rasimi, Ragip Namani dhe një nga 

komuniteti serbë, gjyqtarja Jelena Krivokapiq. 
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Buletini i Praktikës Gjyqësore  

Gjykata Supreme e Kosovës ka përgatitur Buletinin e Praktikës Gjyqësore për vitin 

2018, që njëherësh shënon vëllimin e katërt të tij. 

 

Foto nga promovimi i Buletinit të Gjykatës Supreme (1 dhjetor 2018)  

Buletini i praktikës gjyqësore të Gjykatës Supreme është botuar në dy gjuhë- në gjuhën 

shqipe dhe në atë serbe.   

Për këtë Buletin janë përzgjedhur 1 mendim juridik dhe 42 vendime, prej të cilave 18 

janë vendime penale, 21 vendime civile dhe 3 vendime administrative. Brenda çdo 

fushe rastet janë të ndara në nënkategori, në të drejtën materiale dhe atë të procedurës 

dhe në lëmine penale, edhe të drejtësisë për të mitur. 

Mendimet juridike dhe vendimet gjyqësore janë edituar dhe standardizuar sipas 

politikave redaktuese të Bordit editorial të Gjykatës Supreme të Kosovës. Emrat e 

palëve të përfshira nuk janë cekur dhe janë përdorur vetëm inicialet.  

Publikimin e këtij buletini, e ka mbështetur Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në 

Evropë - Misioni në Kosovë (OSBE).  
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Statistikat në formë tabelare, për periudhën 01.01.2018 – 31.12.2018 

 Raport vjetor i punës: 

01.01.2018-31.12.2018 

Të 

pakryera  

Të 

pranuara  

Gjithsej 

në punë  

Të 

kryera 

Te 

pakryera 

            

Ankesa penale për 

shkallën e tretë ”PA” 
1 4 5 5 0 

Kërkesë për mbrojtjen e 

ligjshmërisë “PML” 
122 344 466 458 8 

Kërkesë për zbutje të 

dënimit “PZD” 
37 167 204 204 0 

Revizion “Rev” “Rev II" 28 429 457 395 62 

Mbrojtje e ligjshmërisë 

“CML” 
7 51 58 48 10 

Përsëritje e procedurës 

civile “CPP” 
1 3 4 3 1 

Civile të ndryshme “CN” 1 8 9 8 1 

Revizione ekonomike     

“E.Rev” 
8 44 52 39 13 

Mbrojtje e ligjshmërisë 

“EML” 
0 0 0 0 0 

Përsëritje e procedurës 

administrative “APP” 
0 1 1 0 1 

Mbrojtje e ligjshmërisë 

administrative “AML” 
1 2 3 3 0 

A.Rev. 0 0 0 0 0 

ARJ 9 81 90 86 4 

Ankesa administrative 

“AA” 
0 2 2 2 0 

Mbrojtje e ligjshmërisë 

kundërvajtje "PMLK" 
4 5 9 9 0 

Ankesa për paraburgime 

"PN.II" 
1 10 11 11 0 

Penale, Ndihmë Juridike 

Ndërkombëtare "PNJD" 
0 0 0 0 0 

Gjithsej 220 1151 1371 1271 100 
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Adresa:  

Gjykata Supreme e Republikës së Kosovës 

Tel: + 381 (0)38 200 18 779/      038  200 18 775/     038 200 18 458 

Emailadresa: GjykataSupreme@rks-gov.net 

Pallati i Drejtësisë, Prishtina e Re 

 

mailto:GjykataSupreme@rks-gov.net

