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FJALA E KRYETARIT

Gjykata Supreme e Kosovës, si instanca më e lartë gjyqësore në Kosovë, që ka juridiksion

në gjithë territorin e Republikës së Kosovës, duhet të shërbejë si model për gjykatat e
shkallëve më të ulëta, qoftë për trajtimin dhe zgjidhjen e çështjeve, po ashtu edhe për
kontributin që duhet të jap në unifikimin e praktikës gjyqësore.
Kjo gjykatë, e ka përmbyllur vitin 2021 me shkallë të efikasitetit në kryerjen e lëndëve,
prej 99.11 për qind. Lëndët në Gjykatë Supreme trajtohen dhe zgjidhen brenda afateve të
arsyeshme ligjore.
Këtë vit, planifikojmë që shkalla e këtij efikasiteti të rritet, për shkak se Gjykatës Supreme
i janë shtuar edhe tre gjyqtarë të rinj.
Por, përveç trajtimit dhe zgjidhjes së çështjeve, Gjykata Supreme e ka një kompetencë edhe
më të rëndësishme, siç është ajo e unifikimit të praktikës gjyqësore. Ndaj, fokusi kryesor
këtë vit do të jetë në drejtim të përmirësimit të kësaj praktike duke shtuar angazhimin e
gjyqtarëve të gjykatës në analizimin e kësaj praktike dhe sipas nevojës, nxjerrjen e
mendimeve juridike dhe udhëzuesve.
Në kuadër të zotimeve për rritjen e transparencës dhe llogaridhënies para publikut,
Gjykata Supreme këtë vit do të funksionalizojë përdorimin e sistemit informativ për
menaxhimin e lëndëve SMIL, i cili do të garantojë drejtësinë procedurale.
Po ashtu, gjykata do të vazhdojë me publikimin e aktgjykimeve dhe aktvendimeve në faqen
e saj zyrtare dhe do të bëjë publike punën dhe angazhimin e saj duke përditësuar
informacionet dhe duke bashkëpunuar me mediat dhe organizatat joqeveritare të
shoqërisë civile që monitorojnë sistemin e drejtësisë.
Ky dokument përmbledh planet dhe programin e punës për vitin 2022, duke u fokusuar
në caktimin e kolegjeve gjyqësore dhe punën e gjykatës rreth unifikimit të praktikës
gjyqësore.
Qëllimi i këtij dokumenti është të caktojë prioritetet e punës si dhe të adresojë
përgjegjësinë për çështjet e caktuara/ planet dhe agjendat e gjykatës.
Enver Peci
Kryetar i Gjykatës Supreme të Republikës së Kosovës
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PLANI I PUNËS
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I. Organizimi i punës në Gjykatën Supreme
Me organizimin e punës së gjyqtarëve dhe administratës së Gjykatës Supreme të
Republikës së Kosovës udhëheqë kryetari i gjykatës, Enver Peci. Në mungesë të kryetarit
me organizimin e punës së gjyqtarëve dhe administratës udhëheq nënkryetarja e gjykatës
Mejreme Mema. Me organizimin e punës së Dhomës së Posaçme të Gjykatës Supreme
udhëheq – gjyqtari mbikëqyrës Ilmi Bajrami.
Me menaxhimin e punëve administrative, teknike dhe sigurimin e objektit, merret
administratorja e Gjykatës, Ajna Gashi, ndërsa për DHPGJS, administratori Isuf Behluli.

II. Funksionet gjyqësore dhe udhëheqja e degëve të Gjykatës
Gjykata Supreme shqyrton dhe gjykon lëndët në kolegj me nga tre (3) gjyqtarë
profesionist, me përjashtim kur me ligj parashihet një numër më i madh i gjyqtarëve.
Në kuadër të Gjykatës Supreme funksionojnë degët gjyqësore:
Dega penale,
Dega civile,
Dega administrative, si dhe
Praktika gjyqësore.
Aktualisht, Gjykata Supreme e Republikës së Kosovës në përbërje të vet ka 18 gjyqtarë,
përfshirë kryetarin, të cilët do të punojnë në kuadër të degëve si vijon:

Dega penale
•
•
•
•
•

Mejreme Mema
Nesrin Lushta
Valdete Daka
Agim Maliqi
Rasim Rasimi

Në Degën penale, udhëheqëse caktohet gjyqtarja Mejreme Memaj, zëvendës, gjyqtari
Agim Maliqi.
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Në Degën Civile do të punojnë këta gjyqtarë:



Gjyqtari Shukri Sylejmani caktohet udhëheqës i degës civile-ekonomike, ndërsa

zëvendës, gjyqtari Erdogan Haxhibeqiri.

Në Degën administrative do të punojnë:

Nebojsha
Boricic

Ragip
Namani

Beshir Islami

Erdogan
Haxhibeqiri

Shukri
Sylejmani
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Në Degën administrative do të angazhohen edhe gjyqtarët tjerë të degës civile, sipas
nevojës, ndërkaq në rast të zgjedhjeve të jashtëzakonshme në vend, ankesat e pranuara
nga palët ndaj vendimeve të PZAP-së, do t’ju ndahen të gjithë gjyqtarëve të degës civile,
shkaku i afateve të shkurta ligjore për trajtimin e tyre.
Për degën administrative, udhëheqës caktohet gjyqtari Nebojsa Boricić, ndërsa zëvendës
gjyqtari, Ragip Namani.
Në Kolegjin e Apelit të Agjensionit Kosovar të Pronës, të Gjykatës Supreme do të
punojnë:
 Ragip Namani
 Nenad Lazic
 Beshir Islami dhe
 Jelena Krivokapić



Ankesat në shkallë të tretë i kryeson Kryetari i Gjykatës.

Udhëheqësit e degëve do t’i raportojnë kryetarit të gjykatës për punën e degëve gjyqësore,
së paku njëherë në tre (3) muaj. Pjesë e raporteve të udhëheqësve, duhet të jenë edhe
raportet e gjyqtarëve përgjegjës të degëve.
III. Përbërja e Kolegjeve
Të gjitha çështjet në Degën Penale të Gjykatës Supreme gjykohen nga trupi gjykues prej
tre (3) gjyqtarësh profesional, nga të cilët njëri duhet të jetë kryetar i trupit gjykues.
Të gjitha çështjet në Degën Civile gjykohen nga tre (3) gjyqtarë, përveç nëse me ligj
parashihet ndryshe. Kolegje prej tre gjyqtarësh parashihen edhe për degën administrative
dhe për lëndët në Kolegjin e Apelit.
Në çështjet ku palë janë të miturit, udhëheq gjyqtarja Nesrin Lushta.
Plani dhe orari vjetor i Dhomës së Posaçme të Gjykatës Supreme nuk është përfshirë në
këtë material.
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IV.

Ndarja e lëndëve

Ndarja e lëndëve në punë për secilin gjyqtarë bëhet në mënyrë proporcionale. Lëndët në
Gjykatë Supreme ende nuk kanë filluar të ndahen në mënyrë elektronike përmes Sistemit
për Menaxhimin e Lëndëve – SMIL, mirëpo, bazuar në planifikimet dhe objektivat e
caktuara, një gjë e tillë pritet të fillojë këtë vit. Në pamundësi teknike të kësaj ndarje,
aktualisht në Gjykatë Supreme për ndarjen e lëndëve aplikohet metoda e shortit, siç është
përcaktuar në Rregulloren për Veprimtarinë e Gjykatave. Përjashtim nga kjo rregull bëjnë
lëndët e natyrës urgjente, të cilat caktohen konform dispozitave të Rregullores së
lartpërmendur. Nëse gjyqtarit, të cilit i është caktuar lënda duhet përjashtuar nga arsyet e
ndryshme, kërkesa për përjashtim duhet të bëhet tek kryetari.

V.

Orari vjetor i punës së Gjyqtarëve të Gjykatës Supreme
Kryetari i Gjykatës Supreme Enver Peci, në bazë të Ligjit për Gjykatat e Rregullta

të Kosovës neni 25 par 7 , me datë 16 shkurt 2022 cakton ORARIN VJETOR TË
PUNËS TË GJYQTARËVE TË GJYKATËS SUPREME TË REPUBLIKËS SË
KOSOVËS PËR PERIUDHËN 01.03.2022 deri 31.12.2022.
DEGA PENALE
Kolegji i parë – në çështje penale me mjete të jashtëzakonshme juridike.
1.Valdete Daka, kryetare,
2. Agim Maliqi, anëtar dhe
3. Mejreme Memaj, anëtare.
Seancat e këtij kolegji mbahen të hënave
Kolegji i dytë – në çështje penale me mjete të jashtëzakonshme juridike.
1. Mejreme Memaj, kryetare,
2. Nesrin Lushta, anëtare dhe
3. Rasim Rasimi, anëtar
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Seancat e këtij kolegji mbahen të martave
Kolegji i parë për paraburgime
1. Nesrin Lushta, kryetare,
2. Valdete Daka, anëtare dhe
3. Rasim Rasimi, anëtar.
Kolegji i dytë për paraburgime
1. Valdete Daka, kryetare,
2. Agim Maliqi, anëtar dhe
3. Mejreme Memaj, anëtare.
Kolegji i parë është kujdestar në muajin tek.
Kolegji i dytë është kujdestar në muajt çift.


KOLEGJI PËR TË MITUR
1. Nesrin Lushta, kryetare,
2. Rasim Rasimi, anëtar dhe
3. Mejreme Memaj, anëtare.
Anëtarët e kolegjit rezervë për kolegjin e të treve në lëmin penale
1. Java e I-rë

Muhamet Rexha,

2. Java e II-të Shukri Sylejmani,
3. Java e III-të Zenel Leku,
4. Java e IV-të Erdogan Haxhibeqiri,
5. Java e V-të Nebojsa Boricic,
6. Java e VI -të Rrustem Thaçi,
7. Java e VII- të Fejzullah Rexhepi dhe
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8. Java e VIII-të Beshir Islami.



Dega civile
Kolegji i parë
1. Shukri Sylejmani, kryetar
2. Beshir Islami, anëtar
3. Nenad Lazić , anëtar
Kolegji i dytë
1. Erdogan Haxhibeqiri, kryetar
2. Fejzullah Rexhepi, anëtar
3. Zenel Leku, anëtar
Kolegji i tretë
1.

Muhamet Rexha, kryetar

2.

Jelena Krivokapic, anëtar

3.

Rrustem Thaçi, anëtar

Nëse ndonjëri nga gjyqtarët e çështjeve civile përjashtohet nga rasti, atëherë lënda
i ndahet në punë gjyqtarit sipas kësaj radhitje:
1. Erdogan Haxhibeqiri- Zenel Leku,
2. Shukri Sylejmani – Rrustem Thaçi,
3. Beshir Islami – Fejzullah Rexhepi
4. Jelena Krivokapic – Muhamet Rexha dhe
5. Nenad Lazić, sipas nevojës.
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DEGA ADMINISTRATIVE
Kolegji i parë
1. Nebojsa Boricic, kryetar,
2. Beshir Islami, anëtar dhe
3. Erdogan Haxhibeqiri, anëtar.
Kolegji i dytë
1. Ragip Namani, kryetar
2. Shukri Sylejmani, anëtar dhe
3. Zenel Leku, anëtar.

Kolegji i parë është kujdestar në muajin tek.
Kolegji i dytë është kujdestar në muajt çift.
Në kolegj vendosen të gjitha lëndët sipas mjeteve juridike të jashtëzakonshme dhe
lëndët tjera administrative nëse me këtë orar nuk është përcaktuar që të vendosen
në kolegj të veçantë.
Eventualisht nëse Kryetari i kolegjit në çështje administrative përjashtohet për
shkaqe procedurale, i njëjti zëvendësohet nga gjyqtari Beshir Islami.


Kolegji për vendosjen në shkallë të tretë (neni 26 par.1.3 të Ligjit për Gjykatat)
Kolegji i parë
1. Enver Peci, kryetar,
2. Mejreme Memaj, anëtare dhe
3. Rasim Rasimi, anëtar
Kolegji i dytë
1. Enver Peci, kryetar,
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2. Valdete Daka, anëtare dhe
3. Agim Maliqi, anëtar.
1.

Në mungesë të kryetarit të kolegjit të njëjtin e zëvendëson gjyqtarja Nesrin

Lushta.
2.

Në kolegj vendosen të gjitha lëndët sipas mjeteve juridike të

jashtëzakonshme dhe lëndët tjera penale nëse me këtë orar nuk është përcaktuar
që të vendosen në kolegj të veçantë.
3. Sipas nevojës me orar të veçantë, të cilin do ta merr Kryetari i Gjykatës, do të
plotësohen kolegjet për çdo rast konkret.
4. Eventualisht nëse gjyqtari i çështjeve penale për shkaqe ligjore përjashtohet
nga rasti, atëherë lënda i ndahet në punë gjyqtarit sipas kësaj radhitjeje:
1.Valdete Daka – Nesrin Lushta,
2. Rasim Rasimi – Agim Maliqi dhe
3. Mejreme Memaj – Agim Maliqi
* Nëse ndonjëri nga gjyqtarët mungon nga kolegji penal për ndonjë arsye, atë e
zëvendëson gjyqtari nga kolegji penal tjetër me radhitje të njëjte (p.sh. anëtarin e
3 (tretë) që mungon, e zëvendëson anëtari i 3 (tretë) i kolegjit tjetër e kështu
me radhë.
Gjyqtarët e ngarkuar me unifikimin e praktikës gjyqësore, janë të ngarkuar me
gjysmën normës. Me rastin e ndarjes së lëndëve gjyqtarët në fjalë nuk ngarkohen
me lëndë me radhë si gjithë gjyqtarët tjerë, por nëse ngarkohen një herë në rastin
tjetër të radhës së ndarjes së lëndëve nuk përfshihen me gjyqtarët tjerë.
Ky orar i punës do të aplikohet prej datës së aprovimit në Seancën e Përgjithshme
të Gjykatës Supreme.
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VI.

Seancat e përgjithshme të Gjykatës Supreme

Kryetari i gjykatës thërret seancë të përgjithshme konform kërkesave për mendime
juridike, qëndrimeve parimore apo nxjerrje të udhëzuesve të nevojshëm për unifikimin e
praktikës gjyqësore dhe qartësimin e dilemave sa i përket zbatimit të ligjit.
Kryetari i gjykatës thërret seancën vjetore të gjyqtarëve në fillim të vitit. Në këtë seancë
bëhet shqyrtimi i punës për vitin paraprak, funksionimi i gjykatës gjatë vitit të kaluar, plani
vjetor i punës së gjykatës për vitin e ri, dhe çështje tjera të përcaktuara nga kryetari i
gjykatës në konsultim me gjyqtarët.
Sipas nevojës, seancat mund të thirren në çdo kohë.
Pjesëmarrja në seancat e përgjithshme është e obligueshme ndërsa rendi i ditës
përcaktohet nga kryetari i gjykatës.
Asistentja e kryetarit, e mbështetë kryetarin në organizimin dhe mbarëvajtjen e seancave
të përgjithshme, i njoftojnë gjyqtarët, të paktën shtatëdhjetedy (72) orë para seancës,
furnizon gjyqtarët me materialet e rëndësishme të mbledhjes. Administratorja e gjykatës
mban procesverbalin për rrjedhën e mbledhjes, të cilat procesverbale paraprakisht iu
dorëzohen gjyqtarëve të gjykatës, për të paraqitur vërejtjet e tyre eventuale, pastaj
miratohen në seancën e radhës. Merr përsipër mbarëvajtjen e seancave dhe arkivon të
gjitha dokumentet e seancave në dosje të veçanta.
Kryetari i Gjykatës mund të thërras mbledhje të gjyqtarëve apo të stafit edhe për të
diskutuar lidhur me administrimin e gjykatës, për të shqyrtuar organizimin e punës,
rezultatet e arritura në gjykatë dhe për t'i trajtuar problemet dhe sfidat e punës.

VII.

Orari i Punës dhe Respektimi i Kodit të Mirësjelljes

Orari i punës në gjykatë fillon në ora 08:00 dhe zgjatë deri në ora 16:00, ndërsa pushimi
ditor shfrytëzohet nga ora 12:00 deri në ora 13:00, në rast pamundësie të shfrytëzimit të
pushimit brenda këtij orari, pushimi ditor mund të shfrytëzohet edhe jashtë këtij orari, por
vetëm për të njëjtën ditë.
Të gjithë të punësuarit në Gjykatën Supreme janë të obliguat që gjatë orarit të punës në
ushtrimin e pozitës zyrtare, të sillen në mënyrë korrekte, duke respektuar Kodin e
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Mirësjelljes për Personelin e Administratës Gjyqësore, njëkohësisht Kodin e Etikës
Profesionale për Gjyqtarë.
Veshja dhe paraqitja e të gjithë zyrtarëve të gjykatës, duhet të jenë serioze, për ta
përfaqësuar sa më denjësisht institucionin në pajtim me legjislacionin në fuqi.
Përdorimi apo aktivitetet e zyrtareve te gjykatës, përfshirë gjyqtarët në rrjetet sociale
duhet të jenë të përgjegjshme dhe të paraqiten në mënyrë korrekte, ndërsa vendosja e
fotografive dhe postimeve të ndryshme, duhet të jetë e kujdesshme në nivelin e paraqitjeve
korrekte.

VIII. Trupa për Menaxhimin e Krizave
Trupa Menaxhues i Krizave e Gjykatës Supreme, i themeluar sipas Planit të Veprimit të
Këshillit Gjyqësor të Kosovës për Menaxhimin e Krizave, bazuar në rekomandimet e
Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik të Kosovës (IKSHPK) pas situatës së krijuar nga
pandemia Covid 19, do të vazhdojë funksionin e saj edhe gjatë vitit 2022, varësisht prej
gjendjes së krijuar me pandeminë dhe do të jetë përgjegjëse që të sigurojë mbarëvajtjen e
punës së gjykatës, duke iu përshtatur rrethanave emergjente dhe në përputhshmëri me
vendimet e institucioneve relevante.
Trupa Menaxhuese e Krizave e gjykatës, përbëhet nga: Kryetari i Gjykatës – Udhëheqës i
Trupës Menaxhuese, Gjyqtarët e degëve gjyqësore dhe Administratori i Gjykatës
Trupa Menaxhues planifikon, organizon dhe siguron mbarëvajtjen e punës në Gjykatë,
përfshirë caktimin e llojit të shërbimeve të gjykatës, vëllimit të punës së gjyqtarëve dhe
stafit administrativ, orarin e punës, marrjen e masave mbrojtëse, dhe vendime të tjera në
pajtim me vendimet e KGJK-së.
Për më tepër Trupa Menaxhues i Gjykatës dorëzon raporte të rregullta në KGJK, duke
detajuar progresin e punës dhe sfidat me të cilat ballafaqohet gjykata gjatë punës.
Varësisht nga situata apo rrethanat e krijuara, Trupa Menaxhuese e Gjykatës koordinohet
me Trupën Menaxhues të KGJK jo më pak se një herë në muaj.
Trupa për Menaxhimin e Krizave i Gjykatës Supreme do të shërbejë edhe në raste dhe
situata të tjera emergjente, qofshin ato shëndetësore, katastrofa natyrore, kërcënime të
sigurisë apo rrethana të tjera të natyrave të ngjashme.

IX.

Zbatimi i programit TIK/SMIL
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Gjykata Supreme është në fazat e para të implementimit të Sistemit për Menaxhimin
Informativ të Lëndëve (TIK/SMIL). Me mbështetjen e zyrtarëve të teknologjisë informative
të Gjykatës Supreme pritet që lëndët të ngarkohen në këtë sistem dhe raportet e të gjithë
gjyqtarëve të nxjerrën vetëm përmes sistemit SMIL, përfshirë këtu edhe raportet e
përgjithshme të gjykatës.

X.

Transparenca dhe llogaridhënia

Me qëllim të rritjes së transparencës dhe llogaridhënies, Gjykata Supreme do të informojë
publikun rregullisht mbi punën dhe aktivitetet e saj.
Përveç komunikimit me publikun përmes komunikatave të lëshuara nga gjykata, faqja
zyrtare e gjykatës do të vazhdojë të shërbejë si dritarja kryesore për ofrimin e të gjitha
përgjigjeve për opinionin, përfshirë publikimin e aktgjykimeve dhe aktvendimeve,
publikimin e mendimeve juridike, udhëzuesve dhe dokumenteve tjera relevante të
gjykatës. Edhe faqja zyrtare e Gjykatës në rrjetin social facebook do të shërbejë për të rritur
transparencën dhe llogaridhënien para publikut, duke publikuar aktivitetet e gjykatës,
vendosjen për rastet me interes apo nxjerrjen e dokumenteve me rëndësi.

XI.

Administrata Gjyqësore

Me menaxhimin e punëve administrative, teknike dhe sigurimit të objekteve, do të
administroi administratorja e Gjykatës Supreme, Ajna Gashi.
Administratorja menaxhon dhe mbikëqyrë funksionet administrative të gjykatës në
mënyrë autonome, në bashkëpunim me kryetarin e gjykatës dhe në koordinim me
sekretariatin e Këshillit Gjyqësor të Kosovës (KGJK).
Në mungesë të administratores së gjykatës, detyrën e saj e ushtron përkohësisht zyrtarja
e lartë ligjore, Vjollca Cenaj, përveç nëse udhëzohet ndryshe nga Kryetari i gjykatës.
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Programi për analizimin e
praktikës gjyqësore, për
vitin 2022
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I.

Prioritetet e Degëve Gjyqësore dhe Rekomandimet për vitin 2022

1.1. Dega penale

Prioritetet e degës penale
Prioritet i Degës penale, krahas kryerjes së lëndëve gjyqësore, do të jetë analizimi i
praktikës gjyqësore, në veçanti, tek lëndët që kanë të bëjnë me veprat penale kundër
detyrës zyrtare (korrupsioni), lëndët që kanë të bëjnë me dhunën në familje dhe te vrasjet
e rënda.
Këto analiza do t’i bëjnë gjyqtarët nga dega penale.
Përzgjedhja e këtyre lëndëve do të jetë përgjegjësi e degës penale, por duhet të përfshijë
lëndët që kanë në shqyrtim dhe lëndë tjera që përbëjnë interes në identifikimin e
problematikave të praktikës gjyqësore në Kosovë.
Dega penale, përkundër faktit që kryen lëndët në afate të arsyeshme, brenda një
mesatareje prej 3 muajsh, duhet të identifikojë lëndët që rrezikojnë parashkrimin duke i
vendosur si lëndë me prioritet, në mënyrë që kthimi i tyre në rigjykim apo rivendosje të
mund të përfshijë përfundimin e rigjykimit.

Rekomandimet:
a) Pas analizave dhe nxjerrjes së konkluzioneve sa i përket unifikimit të praktikës
gjyqësore, dega penale, bashkërisht nxjerr rekomandime për dhënie të mendimeve
juridike apo nxjerrje të udhëzuesve përkitazi me gjetjet.
b) Krahas nxjerrjes së analizave për vendimet e caktuara si më lartë, Dega penale
analizon zbatimin e Udhëzuesit për Politikën Ndëshkimore dhe Udhëzuesin e veçantëkorrupsioni zyrtar dhe veprat penale kundër detyrës zyrtare si dhe Udhëzuesin e
Gjykatës Supreme, lidhur me cilësimin juridik dhe trajtimin e rasteve të Dhunës në
familje, sipas Kodit Penal të Republikës së Kosovës.

a) Identifikimi i lëndëve të cilat janë afër parashkrimit, trajtimi i tyre me prioritet.
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1.2. Dega civile
Prioritetet e Degës Civile
Dega civile, krahas përfundimit të lëndëve me kohë, prioritet do ta ketë, po ashtu,
analizimin e praktikës gjyqësore në degën civile, duke nxjerr raporte me shkrim për të
gjeturat, të cilat i dorëzohen kryetarit të gjykatës në periudha jo më të gjata se tre mujore.

Rekomandimet:
a) Pas analizave dhe nxjerrjes së konkluzioneve sa i përket unifikimit të praktikës
gjyqësore, dega civile, bashkërisht nxjerr rekomandime për dhënie të mendimeve
juridike apo nxjerrje të udhëzuesve përkitazi me gjetjet.
b) Krahas nxjerrjes së analizave për vendimet e caktuara si më lartë, Dega civile
identifikon çështje që mund të ndërlidhen me të drejtat e grave, ndarjen e pronës,
trashëgimisë dhe koordinon të dhënat me degën penale në analizimin e rasteve të
dhunës në familje.
1.3.

Dega administrative

Prioritetet e Degës Administrative
Edhe në degën administrative, krahas zgjidhjes së çështjeve, identifikohen problemet
praktike të punës së gjykatave të shkallëve më të ulëta dhe parashihet nevoja, që në raste
të caktuara të nxjerrët mendim juridik ose udhëzues për unifikimin e praktikës gjyqësore.

Rekomandimet
Sikurse degët tjera, edhe dega administrative, rekomandohet të përpilojë udhëzues, sipas
nevojës, për unifikim të praktikës gjyqësore në lëndët administrative.
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II.

Buletinet e praktikës gjyqësore të Gjykatës Supreme

Gjykata Supreme do të vazhdojë traditën e nxjerrjes së Buletineve të Praktikës Gjyqësore,
si një mjet shtesë për të ndihmuar në unifikimin e praktikës
gjyqësore, transparencës dhe qasjes në aktgjykimet e zgjedhura për botim.
Për shkaqe financiare dhe situatës me pandeminë, Gjykata Supreme vitet e fundit nuk ka
arritur të publikojë buletine, mirëpo këtë vit, ky është përcaktuar si një prej prioriteteve
të kësaj gjykate.
III.

Komisioni Konsultativ për Politikë Ndëshkimore

Komisioni këshillëdhënës për politikë ndëshkimore, i formuar në gusht të vitit 2018,
mision të veçantë ka zhvillimin dhe monitorimin e politikës ndëshkimore në vend.
Ky komision do të vazhdojë aktivitetet dhe angazhimin në unifikimin e politikës
ndëshkimore edhe gjatë këtij viti dhe do të përkrahet nga Ambasada e SHBA-së në Kosovë
dhe UNDP.
Gjatë vitit 2021, Komisioni ka funksionuar në përbërjen si në vijim:
1. Enver Peci, Kryetar i Gjykatës Supreme- Kryesues i Komisionit
2. Agron Qalaj, Prokuror në Zyrën e Kryeprokurorit të Shtetit deleguar nga
Kryeprokurori Aleksandër Lumezi- Anëtar1
3. Agim Maliqi, Gjyqtar në Gjykatën Supreme- anëtar
4. Burim Ademaj, Gjykata e Apelit,
5. Albina Shabani Rama, Kryetare e Gjykatës Themelore Prishtinë.2
6. Enver Fejzullahu, Drejtor i Akademisë së Drejtësisë- anëtar
7. Behar Ejupi, Kryetar i Odës së Avokatëve- anëtar.
Komisioni, gjatë punës së tij këtë vit, mund të shërbehet edhe me të dhënat, analizat,
rekomandimet e degës penale të gjykatës.
IV.

Bashkëpunimi me institucionet tjera

Gjykata Supreme ka bashkëpunim të mirëfilltë me Këshillin Gjyqësor të Kosovës, me
Ministrinë e Drejtësisë, Kuvendin e Republikës së Kosovës, Gjykatën Kushtetuese, Policinë
e Kosovës, me gjykatat e shkallëve më të ulëta dhe me të gjitha institucionet tjera që e
ndërlidh fushë-veprimtaria.
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Po ashtu, bashkëpunim të ngushtë ruan me Ambasadën Amerikane në Prishtinë, të cilët e
kanë asistuar Gjykatën Supreme në objektivat e saj dhe këtë gjë do të vazhdojnë ta bëjnë
edhe këtë vit, si dhe me organizatat jo qeveritare, vendore e ndërkombëtare me theks,
bashkëpunimi me USAID, UNDP, OSBE, ROLAG, IKD, BIRN, GLSP, CLARD etj..
Ky bashkëpunim do të konkretizohet edhe këtë vit me takime dhe agjenda që kanë si synim
të vetëm e të përbashkët sundimin e ligjit në vend, shqyrtimin me kohë të çështjeve
gjyqësore, politikën ndëshkimore, ngritjen e transparencës dhe llogaridhënies dhe
avancimin e sistemit gjyqësor në përgjithësi.
Krahas vizitave jashtë vendit, varësisht nga situata me pandeminë, kryetari i Gjykatës
Supreme planifikon të thërras në vizitë zyrtare delegacione të udhëhequra nga homologë
të tij në rajon dhe më gjerë.
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Përfundimi
Me qëllim të unifikimit të praktikës gjyqësore, kryetari i Gjykatës Supreme, ka planifikuar
që edhe gjyqtarët e Gjykatës Supreme të japin një kontribut shtesë, duke analizuar lëndët
që trajtojnë, të evidentojnë gjetjet që pasqyrojnë zbatim të gabuar të ligjit, aplikim të
ndryshëm të dispozitave ligjore, të cilat do t’ju shërbejnë për të adresuar problemet dhe
për të nxjerr udhëzues apo mendime juridike.
Ky plan dhe program mund të ndryshohet dhe plotësohet nga kryetari i gjykatës varësisht
nga nevojat për organizimin më efektiv të punëve, zgjidhjen më efikase të lëndëve dhe në
rast të ndryshimit të numrit të gjyqtarëve dhe strukturës së gjykatës.
Ky plan i punës dhe programi për zgjidhjen efikase të lëndëve, zbatohet nga 01 marsi 2022.
Obligohet Zyra për Informim, të publikoj këtë plan/program në ueb faqen e gjykatës.

Enver Peci
__________________________________________________
Datë: 16 shkurt 2021

Kryetar i Gjykatës Supreme

Me këtë plan do të njoftohet:
Këshilli Gjyqësor i Kosovës
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