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REPUBLIKA E KOSOVËS 

REPUBLIKA KOSOVA – REPUBLIC OF KOSOVO 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS 

APELACIONI SUD KOSOVO – COURT OF APPEALS 

 

AGJ.nr.12/2023 

Datë: 18.01.2023 

Prishtinë 

 

Në bazë të nenit 14, paragrafi 2 dhe nenit 24 të Ligjit për Gjykatat (nr.06/L-054) dhe neneve 17 

dhe 18 të Rregullores për Organizimin dhe Veprimtarinë e Brendshme të Gjykatave, Doracakut 

për Menaxhimin e Gjykatave Model dhe Planit Strategjik Operativ, Kryetari i Gjykatës së Apelit 

të Kosovës në Prishtinë, Valon Totaj, pas marrjes së mendimit të gjyqtarëve në kolegjiumin e 

mbajtur me datën 18.01.2023, vendosi miratimin e këtij:  

 

 

PLANI VJETOR I PUNËS SË GJYQTARËVE DHE 

ADMINISTRATËS SË GJYKATËS SË APELIT TË KOSOVËS 

NË PRISHTINË PËR VITIN 2023 
 

 

Neni 1 

Me organizimin e punës së gjyqtarëve dhe administratës së Gjykatës, udhëheq Kryetari i Gjykatës.  

 

 

Neni 2 

Të gjitha funksionet gjyqësore të Gjykatës së Apelit të Kosovës, të përcaktuara me ligj, si 

kompetencë e kësaj gjykate do të ushtrohen brenda pesë (5) Departamenteve të Gjykatës së Apelit 

dhe Divizionit të Gjykatës së Apelit të Kosovës në Mitrovicë, që janë organizuar sipas Ligjit për 

Gjykatat si në vijim:  
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1. Departamenti i Përgjithshëm; 

2. Departamenti për Krime të Rënda; 

3. Departamenti për Çështje Administrative; 

4. Departamenti për të Mitur dhe 

5. Departamenti Special. 

Në krye të çdo depratamenti do të caktohet një gjyqtar përgjegjës, si kryesues që do të organizojë 

dhe menaxhojë punën e atij departamenti. 

 

 

Neni 3 

Për shkak të specifikave të punëve në Departamentin e Përgjithshëm, e me qëllim të organizimit 

më të mirë të punëve dhe për zgjedhjen më efikase të lëndëve, në kuadër të Departamentit të 

Përgjithshëm janë të organizuara tri (3) Divizione dhe atë: 

1. Divizioni Civil;  

2. Divizioni Penal dhe  

3. Divizioni për Kundërvajtje.  

Në krye të çdo Divizioni do të caktohet një gjyqtar përgjegjës që do të organizojë dhe menaxhojë 

punën e atij Divizioni.  

 

 

Neni 4 

4.1. Kryesuesit e Departamenteve do t’i raportojnë Kryetarit të Gjykatës për punën e  

Departamenteve të cilat i drejtojnë, së paku një herë në muaj. 

 

4.2. Gjyqtarët Përgjegjës të Divizioneve do t’i raportojnë Kryesuesit të Departamentit të 

Përgjithshëm për punën e Divizoineve të cilat i drejtojnë, një herë në tre muaj. 

 

4.3. Pjesë e raporteve të Kryesuesit të Departamentit të Përgjithshëm duhet të jenë raportet e 

gjyqtarëve përgjegjës të Divizioneve.  

 

4.4. Kryetari i Gjykatës, sipas nevojës, mund të kërkoj nga Kryesuesit e Departamenteve ose 

gjyqtarët përgjegjës të Divizioneve, që të paraqesin raporte mujore ose raporte për ecurinë e 

lëndëve të veçanta.  

 

Neni 5 

Në Gjykatën e Apelit të Kosovës do të punojnë 52 (pesëdhjetë e dy) gjyqtarë. 
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5.1. Në Gjykatën e Apelit e Kosovës në Prishtinë janë të sistemuar 48 (katërdhjetë e tetë) gjyqtarë.  

 

- Në Departamentin e Përgjithshëm, do të punojnë 34 (tridhjetë e katër) gjyqtarë; 

 

- Në Departamentin për Krime të Rënda, do të punojnë 9 (nëntë) gjyqtarë; 

 

- Në Departamentin Special, do të punojnë 8 (tetë) gjyqtarë; 

 

- Në Departamentin për të Mitur, do të punojnë 2 (dy) gjyqtarë dhe 

 

- Në Departamentin Administrativ, do të punojnë 4 (katër) gjyqtarë. 

 

5.2. Në Departamentin e Përgjithshëm – Divizioni Civil, do të punojnë gjyqtarët: 

1. Ardian Ajvazi; 

2. Arsim Hamzaj;  

3. Besnik Bislimaj;  

4. Besnik Feka;  

5. Bujar Muzaqi; 

6. Burim Shala; 

7. Enes Mehmeti;  

8. Fatmir Baloku; 

9. Faton Ademi; 

10. Frosina Sylejmani;  

11. Gani Avdiu;  

12. Gëzim Llulluni;  

13. Halide Reka;  

14. Hasan Shala;  

15. Hidajete Gashi – Alaj;  

16. Hunaida Pasuli;  

17. Kujtim Pasuli;  

18. Liridon Maloku; 

19. Lumni Sallauka;  

20. Makifete Saliuka;  

21. Malsor Kryeziu;  

22. Naim Meholli; 

23. Naime Ahmeti;  

24. Nehat Idrzi;  

25. Nora Bllaca – Dula; 

26. Rafet Haxhaj;  

27. Valon Totaj dhe 
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28. Ylber Shurdhiqi. 

 

5.3. Në Departamentin e Përgjithshëm – Divizioni Penal, do të punojnë gjyqtarët: 

1. Abdullah Ahmeti; 

2. Ferit Osmani; 

3. Kadrije Goga-Lubishtani 

4. Skender Çoçaj. 

5. Zyhdi Haziri 

6. Beqir Kalludra 

 

5.4. Në Departamentin e Përgjithshëm – Divizioni Kundërvajtje, do të punojë gjyqtarja: 

1. Azra Cakolli 

 

5.5. Në Departamentin për Krime të Rënda, do të punojnë gjyqtarët:  

1. Afërdita Bytyqi; 

2. Bashkim Hyseni; 

3. Burim Ademi; 

4. Hashim Çollaku; 

5. Kreshnik Radoniqi; 

6. Tomislav Petroviq; 

7. Tonka Berishaj;  

8. Vaton Durguti dhe 

9. Xhevdet Abazi; 

 

5.6. Në Departamentin për të Mitur, do të punojnë gjyqtarët: 

1. Beqir Kalludra dhe 

2. Kadrije Goga-Lubishtani 

 

5.7. Në Departamentin për Çështje Administrative, do të punojnë gjyqtarët: 

1. Delushe Halimi; 

2. Hajriz Hoti; 

3. Mehmet Ndrecaj dhe 

4. Ramiz Kuqi. 

 

5.8. Në Departamentin Special, do të punojnë gjyqtarët: 
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1. Afërdita Bytyqi; 

2. Bashkim Hyseni 

3. Burim Ademi; 

4. Ferit Osmani; 

5. Kreshnik Radoniqi; 

6. Nikola Kabashiq; 

7. Tomislav Petroviq dhe 

8. Vaton Durguti. 

 

5.9. Konform nenit 7 të Shtojcës së Rregullores për Organizimin e Brendshëm të Gjykatave, në 

Gjykatën e Apelit të Kosovës - Divizioni në Mitrovicë, në Departamentin e Përgjithshëm, 

Departamentin për Krime të Rënda si dhe Departamentin për të Mitur do të punojnë  4 (katër) 

gjyqtarë si vijon: 

1. Dragana Staniq; 

2. Branka Semenov; 

3. Lidija Vucuroviq dhe  

4. Nikola Kabashiq. 

 

 

Neni 6 

6.1. Për Kryesues të Departamenteve janë: 

1. Rafet Haxhaj - Departamenti i Përgjithshëm; 

2. Beqir Kalludra - Departamenti për të Mitur; 

3. Xhevdet Abazi – Departamenti për Krime të Rënda; 

4. Delushe Halimi - Departamenti për Çështje Administrative dhe 

5. Vaton Durguti - Departamenti Special.  

 

6.2. Gjyqtar përgjegjës për Divizionet e veçanta në kuadër të Departamentit të Përgjithshëm janë: 

1. Gani Avdiu - Divizioni civil; 

2. Ferit Osmani - Divizioni penal dhe  

3. Azra Cakolli - Divizioni për kundërvajtje.  

 

6.3. Gjyqtar përgjegjës për Divizionin e Gjykatës së Apelit në Mitrovicë është: 

1. Nikola Kabashiq. 
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PËRBËRJA E KOLEGJEVE 

 

 

Neni 7 

7.1. Marrja e vendimeve gjyqësore nga ana e gjyqtarëve në Departamente dhe Divizione të 

veçanta, do të bëhet në kolegje të përbëra prej tre gjyqtarësh, me përjashtim të rasteve të 

përcaktuara me ligj, kur vendimi merret nga gjyqtari individual. Në rastet e marrjes së 

vendimeve në kolegj, njëri prej anëtarëve do të jetë kryetar i kolegjit, ndërsa njëri nga dy 

anëtarët e tjerë do të jetë gjyqtar referues.  

 

7.2. Kur në një kolegj vendoset lidhur me lëndët e Departamentit të Përgjithshëm – Divizioni 

Penal, Departamentit për Krime të Rënda, Departamentit Special dhe Departamentit për të 

Mitur, gjyqtari i cili është i ngarkuar me lëndën në fjalë, është gjyqtar referues i lëndës, ndërsa 

anëtari i dytë është i caktuar si kryetar i kolegjit në fjalë. 

 

7.3. Për shkak të rrethanave të jashtëzakonshme, si pasojë e dorëheqjeve të ofruara të gjyqtarëve 

të Gjykatës së Apelit – Divizioni në Mitrovicë, me qëllim të sigurimit të vijimësisë së punës 

së Gjykatës së Apelit – Divizioni në Mitrovicë si dhe në mënyrë që palëve tu garantohet qasje 

dhe tretman i barabartë në respektimin e të Drejtave Themelore të Njeriut, deri në një vendim 

përkatës të Këshillit Gjyqësor të Kosovës në raport me situatën e krijuar, lëndët sipas 

Marrëveshjes së Brukselit që duhet të trajtohen në Gjykatën e Apelit – Divizioni në Mitrovicë, 

do të trajtohen nga kolegjet e rregullta, sipas këtij plani të punës, në Gjykatën e Apelit në 

Prishtinë. 

 

7.4. Konform nenit 7 Marrëveshjes së Brukselit dhe ankesit të Marrëveshjes së Drejtësisë, si dhe 

shtojcës për Organizimin e Brendshëm të Gjykatave, kolegjet në kuadër të Departamentit të 

Përgjithshëm, Departamentin për Krime të Rënda dhe Departamentin për të Mitur, të cilat 

veprojnë në kuadër të Gjykatës së Apelit në Prishtinë si dhe në Divizionin në Mitrovicë janë 

jo funksionale deri në ndryshimin e rrethanave përkatësisht deri në marrjen e një vendimi nga 

Këshilli Gjyqësor i Kosovës. 

 

7.5. Departamenti i Përgjithshëm – Divizioni Civil, ka 11 (njëmbëdhjetë) kolegje në përbërje prej 

gjyqtarëve si në vijim: 

Kolegji I-rë 

1. Gëzim Llulluni, kryetar i kolegjit; 

2. Liridon Maloku, anëtare dhe  

3. Naim Meholli, anëtare. 
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Gjyqtari Kujtim Pasuli do të jetë anëtar rezervë i këtij kolegji, në rast të përjashtimit ose mungesës 

së ndonjërit prej anëtarëve të rregullt.  

Kolegji i II-të: 

1. Kujtim Pasuli, kryetar i kolegjit; 

2. Makifete Saliuka, anëtare dhe 

3. Malsor Kryeziu, anëtar. 

Gjyqtari Nehat Idrizi do të jetë anëtar rezervë i këtij kolegji, në rast të përjashtimit ose mungesës 

së ndonjërit prej anëtarëve të rregullt.  

Kolegji i III-të: 

1. Nehat Idrizi, kryetar i kolegjit; 

2. Burim Shala, anëtar dhe 

3. Hunaida Pasuli, anëtare.  

Gjyqtari Naim Meholli do të jetë anëtar rezervë i këtij kolegji, në rast të përjashtimit ose mungesës 

së ndonjërit prej anëtarëve të rregullt. 

Kolegji i IV-të:   

1. Lumni Sallauka, kryetar i kolegjit; 

2. Hunaida Pasuli, anëtar dhe  

3. Ardian Ajvazi, anëtar.  

Gjyqtari Gani Avdiu do të jetë anëtar rezervë i këtij kolegji, në rast të përjashtimit ose mungesës 

së ndonjërit prej anëtarëve të rregullt.  

      Kolegji V-të: 

1. Gani Avdiu, kryetar i kolegjit;  

2. Faton Ademi, anëtar dhe  

3. Hidajete Gashi-Alaj, anëtare. 

Gjyqtari Rafet Haxhaj do të jetë anëtar rezervë i këtij kolegji, në rast të përjashtimit ose mungesës 

së ndonjërit prej anëtarëve të rregullt.  

Kolegji i VI-të 

1. Rafet Haxhaj, kryetar i kolegjit; 

2. Fatmir Baloku, anëtar dhe 

3. Naime Ahmeti, anëtare. 
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Gjyqtari Bujar Muzaqi do të jetë anëtar rezervë i këtij kolegji, në rast të përjashtimit ose mungesës 

së ndonjërit prej anëtarëve të rregullt.  

Kolegji i VII-të 

1. Bujar Muzaqi, kryetar i kolegjit; 

2. Enes Mehmeti, anëtar dhe 

3. Naime Ahmeti, anëtare. 

Gjyqtarja Halide Reka do të jetë anëtar rezervë i këtij kolegji, në rast të përjashtimit ose mungesës 

së ndonjërit prej anëtarëve të rregullt.  

Kolegji i VIII-të 

1. Nora Bllaca-Dula, kryetare i kolegjit; 

2. Halide Reka, anëtare dhe 

3. Ylber Shurdhiqi, anëtar.  

Gjyqtari Arsim Hamzaj do të jetë anëtar rezervë i këtij kolegji, në rast të përjashtimit ose mungesës 

së ndonjërit prej anëtarëve të rregullt.  

Kolegji i IX-të 

1. Arsim Hamzaj, kryetar i kolegjit; 

2. Frosina Sylejmani, anëtare dhe 

3. Besnik Feka, anëtar.  

Gjyqtari Besnik Bislimi do të jetë anëtar rezervë i këtij kolegji, në rast të përjashtimit ose mungesës 

së ndonjërit prej anëtarëve të rregullt.  

Kolegji i X-të 

1. Hasan Shala, kryetar i kolegjit; 

2. Gani Avdiu, anëtar; dhe 

3. Besnik Bislimaj, anëtar.  

Gjyqtari Gëzim Llulluni do të jetë anëtar rezervë i këtij kolegji, në rast të përjashtimit ose 

mungesës së ndonjërit prej anëtarëve të rregullt. 

Kolegji i XI-të 

1. Valon Totaj, kryetar i kolegjit; 

2. Lumni Sallauka, anëtar; dhe 

3. Bujar Muzaqi, anëtar.  
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Gjyqtari Kujtim Pasuli do të jetë anëtar rezervë i këtij kolegji, në rast të përjashtimit ose mungesës 

së ndonjërit prej anëtarëve të rregullt.  

7.6. Departamenti i Përgjithshëm – Divizioni Penal, ka 3 (tre) kolegje në përbërje prej gjyqtarëve 

si në vijim: 

Kolegji i I-rë: 

1. Abdullah Ahmeti, kryetar i kolegjit;  

2. Ferit Osmani, anëtar dhe  

3. Kadrije Goga-Lubishtani, anëtare. 

Gjyqtari Beqir Kalludra do të jetë anëtar rezervë e këtij kolegji, në rast të përjashtimit ose 

mungesës së ndonjërit prej anëtarëve të rregullt.  

Kolegji i II-të: 

1. Beqir Kalludra, kryetar i kolegjit;  

2. Zyhdi Haziri, anëtare dhe 

3. Skender Çoçaj, anëtar. 

Gjyqtari Abdullah Ahmeti do të jetë anëtar rezervë e këtij kolegji, në rast të përjashtimit ose 

mungesës së ndonjërit prej anëtarëve të rregullt.  

Kolegji i III-të: 

4. Zyhdi Haziri, kryetar i kolegjit;  

5. Abdullah Ahmeti, anëtare dhe 

6. Azra Cakolli, anëtare. 

Gjyqtari Skender Çoçaj do të jetë anëtar rezervë e këtij kolegji, në rast të përjashtimit ose mungesës 

së ndonjërit prej anëtarëve të rregullt. Ndërsa gjyqtarja Azra Cakolli do të jetë anëtare e këtij 

kolegji por nuk do të ngarkohet me lëndë nga ky divizion. 

7.6.1 Këto tre kolegje të Divizionit penal në përbërje të njejtë do të vendosin edhe sa i përket 

ankesave të paraqitura ndaj aktvendimeve të gjykatave themelore në lidhje me kërkesat për 

hudhjen e aktakuzës ose/dhe kundërshtimit të provave. Në raste të tilla, kryetari i kolegjit 

do të jetë gjyqtari referues. 

 

7.6.2 Gjyqtarët Beqir Kalludra dhe Kadrije Goga-Lubishtani do të pranojnë një numër më të 

vogël të lëndëve penale të Divizionit Penal, në proporcion me përqindjen e lëndëve që 

pranojnë nga Departamenti për të Mitur edhe lëndë ndaj madhorëve për vepra penale të 

caktuara të cilat dyshohet se janë kryer ndaj fëmijëve sipas Kodit të Drejtësisë për të Mitur, 
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nga Departamenti për Krime të Rënda, lidhur me veprat penale të kryerve madhor ndaj të 

miturve. 

 

7.6.3 Gjyqtari Beqir Kalludra ngarkohet me lëndë të paraburgimeve nga Departamenti i Krimeve 

të Rënda, sipas rradhës – kujdestarisë, ndërsa lirohet nga Departamenti i Përgjithshëm – 

Divizioni Penal. 

 

7.7. Departamenti i Përgjithshëm – Divizioni për Kundërvajtje, ka 1 (një) kolegj në përbërje prej 

gjyqtarëve si në vijim: 

Kolegji i I-rë: 

1. Azra Cakolli, kryetare e kolegjit;  

2. Ramiz Kuqi, anëtar; dhe  

3. Skender Çoçaj, anëtar. 

Gjyqtari Skender Çoçaj, do të jetë anëtar i këtij kolegji, por nuk do të ngarkohet me lëndë nga ky 

Divizion. Ndërsa gjyqtarja Delushe Halimi, do të jetë anëtare rezervë e këtij kolegji, në rast të 

përjashtimit ose mungesës së ndonjërit prej anëtarëve të rregullt, e cila gjithashtu nuk do të 

ngarkohet me lëndë nga ky Divizion.  

Në rastet kur nga ky kolegj përjashtohet kryetarja e kolegjit, me lëndë nga ky divizion do të 

ngarkohet gjytqari Ramiz Kuqi. 

7.8. Në Departamentin për Krime të Rënda do të organizohen 3 (tre) kolegje për shqyrtimin e 

ankesave kundër aktgjykimeve të gjykatës së shkallës së parë, si në vijim; 

Kolegji I-rë 

1. Xhevdet Abazi, kryetar i kolegjit; 

2. Afërdita Bytyqi, anëtare dhe 

3. Hashim Çollaku, anëtar. 

Gjyqtarja Tonka Berishaj do të jetë anëtare rezervë e këtij kolegji, në rast të përjashtimit ose 

mungesës së ndonjërit prej anëtarëve të rregullt.  

Kolegji II-të 

1. Tonka Berishaj, kryetare e kolegjit; 

2. Bashkim Hyseni, anëtar dhe 

3. Burim Ademi, anëtar. 

Gjyqtari Xhevdet Abazi do të jetë anëtar rezervë i këtij kolegji, në rast të përjashtimit ose mungesës 

së ndonjërit prej anëtarëve të rregullt.  
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Kolegji III-të 

1. Hashim Çollaku, kryetari i kolegjit; 

2. Vaton Durguti, anëtar dhe 

3. Kreshnik Radoniqi, anëtar. 

Gjyqtari Bashkim Hyseni do të jetë anëtar rezervë i këtij kolegji, në rast të përjashtimit ose 

mungesës së ndonjërit prej anëtarëve të rregullt. 

7.8.1. Në kolegjet e lartcekura, në ato raste kur gjyqtari i caktuar si Kryetari i kolegjit, është 

gjyqtar referues, atëherë anëtari vijues i kolegjit të caktuar, do të jetë Kryetar i kolegjit. 

 

7.8.2. Gjyqtarët e Departamentit Special do të ngarkohen me lëndë nga Departamenti për Krime 

të Rënda, konform nenit 42, paragrafi 3 të Ligjit për Gjykata, varësisht nga vëllimi i lëndëve 

në këto departamente. 

 

7.9. Në Departamentin Special të Gjykatës së Apelit do të organizohen 5 (pesë) kolegje për 

shqyrtimin e ankesave kundër aktgjykimeve të gjykatës së shkallës së parë, si në vijim; 

Kolegji I-rë  

1. Vaton Durguti, kryetar i kolegjit; 

2. Kreshnik Radoniqi, anëtar referues dhe 

3. Burim Ademi, anëtar. 

Gjyqtarja Afërdita Bytyqi do të jetë anëtare rezervë i këtij kolegji, në rast të përjashtimit ose 

mungesës së ndonjërit prej anëtarëve të rregullt 

Kolegji i II-të 

1. Kreshnik Radoniqi, kryetar i kolegjit; 

2. Vaton Durguti, anëtar referues dhe 

3. Afërdita Bytyqi, anëtare. 

Gjyqtari Bashkim Hyseni do të jetë anëtar rezervë i këtij kolegji, në rast të përjashtimit ose 

mungesës së ndonjërit prej anëtarëve të rregullt 

Kolegji i III-të 

1. Afërdita Bytyqi, kryetare e kolegjit; 

2. Burim Ademi, anëtar referues dhe 

3. Bashkim Hyseni, anëtar 

Gjyqtari Vaton Durguti do të jetë anëtar rezervë i këtij kolegji, në rast të përjashtimit ose mungesës 

së ndonjërit prej anëtarëve të rregullt 
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Kolegji i IV-të 

1. Burim Ademi, kryetar i kolegjit; 

2. Afërdita Bytyqi, anëtare referuese dhe 

3. Vaton Durguti, anëtar. 

Gjyqtari Kreshnik Radoniqi do të jetë anëtar rezervë i këtij kolegji, në rast të përjashtimit ose 

mungesës së ndonjërit prej anëtarëve të rregullt. 

Kolegji i V-të 

1. Bashkim Hyseni, kryetar i kolegjit; 

2. Vaton Durguti, anëtare referuese; 

3. Kreshnik Radoniqi, anëtar. 

Gjyqtari Burim Ademi do të jetë anëtar rezervë i këtij kolegji, në rast të përjashtimit ose mungesës 

së ndonjërit prej anëtarëve të rregullt. 

7.10. Në Departamentin për Çështje Administrative janë të organizuar 2 (dy) kolegje, në   

përbërje  prej gjyqtarëve: 

Kolegji I-rë 

1. Delushe Halimi, kryetare e kolegjit; 

2. Ramiz Kuqi, anëtar dhe 

3. Mehmet Ndrecaj, anëtar.  

Gjyqtari Hajriz Hoti do të jetë anëtar rezervë i këtij kolegji, në rast të përjashtimit ose mungesës 

së ndonjërit prej anëtarëve të rregullt.  

Kolegji II-të 

1. Ramiz Kuqi, kryetare e kolegjit; 

2. Delushe Halimi, anëtar dhe 

3. Hajriz Hoti, anëtar.  

Gjyqtari Mehmet Ndrecaj do të jetë anëtar rezervë i këtij kolegji, në rast të përjashtimit ose 

mungesës së ndonjërit prej anëtarëve të rregullt.  

Gjyqtarët Delushe Halimi, Hajriz Hoti dhe Mehmet Ndercaj, do të ngarkohen edhe me lëndë 

përmbarimore. 

7.11. Në Departamentin për të Mitur, është i organizuar 1 (një) kolegj, në përbërje prej 

gjyqtarëve: 

1. Beqir Kalludra, kryetar i kolegjit; 
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2. Kadrije Goga-Lubishtani, anëtar dhe  

3. Tonka Berishaj, anëtare. 

Gjyqtarja Tonka Berishaj do të jetë pjesë e këtij kolegji, por nuk do të ngarkohet me lëndë nga ky 

Departament. Ndërsa gjyqtarët Abdullah Ahmeti dhe Skender Çoçaj do të jenë anëtarë rezervë të 

këtij kolegji, në rast të përjashtimit ose mungesës së ndonjërit prej anëtarëve të rregullt. 

 

 

 

KOLEGJET QË DO TË VENDOSIN LIDHUR ME MASAT NGA 

KAPITULLI I X-të I KPPRK-së  

(Masat për sigurimin e pranisë së të pandehurit në procedurën penale) 

 

 

Neni 8 

8.1. Në kuadër Departamentit për Krime të Rënda, Departamentit të Përgjithshëm - Divizioni 

Penal dhe Departamentit për të Mitur, formohen kolegje të veçanta për vendosje lidhur me 

ankesat kundër aktvendimeve të gjykatave lidhur me masat për sigurimin e pranisë së të 

pandehurit nga Kapitulli X-të i KPP. 

 

Secili kolegj i formuar në kuptim të këtij neni do të jenë kujdestar nga një muaj dhe do t’i 

vendosin të gjitha çështjet që arrijnë në Gjykatë brenda atij muaji, që kanë të bëjnë me masat 

e Kapitullit X-të të KPP. 

 

8.2. Kujdestaria në vitin 2023 vazhdon sipas rotacionit të mbetur nga viti 2022.  

 

8.3. Për qëllime të zbatimit këtij neni, në Departamentin për Krime të Rënda, caktohen 4 (katër) 

kolegje, në përbërje si vijon:  

Kolegji i I-rë: 

1. Hashim Çollaku, kryetar i kolegjit; 

2. Xhevdet Abazi, anëtar; dhe 

3. Beqir Kalludra, anëtar. 

Gjyqtarja Tonka Berishaj, do të jetë anëtare rezervë i këtij kolegji, në rast të përjashtimit ose 

mungesës së ndonjërit prej anëtarëve të kolegjit.  

Kolegji i II-të: 

1. Tonka Berishaj, kryetare e kolegjit,  

2. Beqir Kalludra, anëtar; dhe  
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3. Xhevdet Abazi, anëtar.  

Gjyqtari Hashim Çollaku do të jetë anëtar rezervë i këtij kolegji, në rast të përjashtimit ose 

mungesës së ndonjërit prej anëtarëve të kolegjit. 

Kolegji i III-të: 

1. Beqir Kalludra, kryetar i kolegjit;  

2. Hashim Çollaku, anëtar; dhe  

3. Xhevdet Abazi, anëtar.  

Gjyqtarja Tonka Berishaj do të jetë anëtare rezervë e këtij kolegji, në rast të përjashtimit ose 

mungesës së ndonjërit prej anëtarëve të kolegjit.  

Kolegji i IV-të: 

1. Xhevdet Abazi, kryetar i kolegjit;  

2. Hashim Çollaku, anëtar; dhe  

3. Beqir Kalludra, anëtar.  

Gjyqtarja Kadrije Goga – Lubishtani do të jetë anëtare rezervë e këtij kolegji, në rast të përjashtimit 

ose mungesës së ndonjërit prej anëtarëve të kolegjit.  

8.4. Për qëllime të zbtimit të këtij neni, në Departamentin e Përgjithshëm - Divizioni penal, 

caktohen 5 (pesë) kolegje në përbërje si në vijim: 

Kolegji i I-rë: 

1. Abdullah Ahmeti, kryetar i kolegjit;  

2. Zyhdi Haziri, anëtar dhe  

3. Ferit Osmani, anëtar.  

Gjyqtari Skender Çoçaj do të jetë anëtar rezervë i këtij kolegji, në rast të përjashtimit ose mungesës 

së ndonjërit prej anëtarëve të kolegjit.  

Kolegji i II-të: 

1. Skender Çoçaj, kryetar i kolegjit;  

2. Kadrije Goga-Lubishtani, anëtar dhe  

3. Azra Cakolli, anëtar.  

Gjyqtari Abdullah Ahmeti do të jetë anëtar rezervë i këtij kolegji, në rast të përjashtimit ose 

mungesës së ndonjërit prej anëtarëve të kolegjit.  

 



 

15 
 

Kolegji III-të: 

1. Ferit Osmani, kryetar i kolegjit; 

2. Skender Çoçaj, anëtar dhe  

3. Zyhdi Haziri, anëtar. 

Gjyqtari Beqir Kalludra do të jetë anëtar rezervë i këtij kolegji, në rast të përjashtimit ose mungesës 

së ndonjërit prej anëtarëve të kolegjit. 

Kolegji IV-të: 

1. Kadrije Goga-Lubishtani, kryetare e kolegjit; 

2. Abdullah Ahemti, anëtar dhe 

3. Beqir Kalludra, anëtar. 

Gjyqtari Ferit Osmani do të jetë anëtar rezervë i këtij kolegji, në rast të përjashtimit ose mungesës 

së ndonjërit prej anëtarëve të kolegjit.  

Kolegji V-të: 

1. Zyhdi Haziri, kryetar i kolegjit; 

2. Ferit Osmani, anëtar dhe 

3. Abdullah Ahmeti, anëtar. 

Gjyqtarja Azra Cakolli do të jetë anëtare rezervë e këtij kolegji, në rast të përjashtimit ose 

mungesës së ndonjërit prej anëtarëve të kolegjit.  

8.5. Për qëllime të zbatimit të këtij neni, në Departamentin për të Mitur, caktohen 2 (dy) kolegje 

në përbërje si në vijim: 

Kolegji I-rë: 

1. Kadrije Goga-Lubishtani, kryetare e kolegjit; 

2. Tonka Berishaj, anëtare dhe 

3. Hashim Çollaku, anëtar. 

Gjyqtari Beqir Kalludra do të jetë anëtar rezervë i këtij kolegji, në rast të përjashtimit ose mungesës 

së ndonjërit prej anëtarëve të kolegjit.  

Kolegji II-të: 

1. Beqir Kalludra, kryetar i kolegjit; 

2. Hashim Çollaku, anëtar dhe  

3. Kadrije Goga-Lubishtani, anëtare. 
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Gjyqtari Abdullah Ahmeti do të jetë anëtar rezervë i këtij kolegji, në rast të përjashtimit ose 

mungesës së ndonjërit prej anëtarëve të kolegjit.  

8.6. Në lidhje me ankesat e paraqitura ndaj aktvendimeve të gjykatave themelore me të cilat është 

vendosur sipas kërkesave për hedhjen e aktakuzave apo/dhe kundërshtimit të provave në 

çështjet penale ndaj madhorëve për vepra penale të caktuara të cilat dyshohet se janë kryer ndaj 

fëmijëve sipas Kodit të Drejtësisë për të Mitur, do të vendos kolegji i gjyqtarëve në përbërje 

prej: 

 

1. Hashim Çollaku,  

2. Xhevdet Abazi dhe  

3. Ferit Osmani. 

Gjyqtari Zyhdi Haziri j do të jetë anëtar rezervë e këtij kolegji, në rast të përjashtimit ose mungesës 

së ndonjërit prej anëtarëve të kolegjit, mirëpo nuk do të ngarkohet me lëndë të tilla. 

Në raste të tilla, kryetari i kolegjit do të jetë gjyqtari referues, ndërsa ngarkesa me këto lëndë do të 

bëhet në mënyrë proporcionale, si dhe në bazë të rotacionit dhe ngarkesës prej 10 (dhjetë) lëndëve. 

Ndërsa sa i përket Departamentit për të Mitur, me të gjitha lëndët sipas këtij neni, do të ngarkohet 

gjyqtari Hashim Çollaku.  

8.7. Për qëllime të zbatimit të këtij neni, në Departamentin Special, caktohen 5 (pesë) kolegje në 

përbërje si në vijim: 

Kolegji i I-rë 

1. Vaton Durguti, kryetar i kolegjit; 

2. Ferit Osmani, anëtar; 

3. Kreshnik Radoniqi, anëtar. 

 

Kolegji i II-të 

1. Kreshnik Radoniqi kryetar i kolegjit; 

2. Ferit Osmani, anëtar dhe 

3. Burim Ademi, anëtar. 

 

Kolegji i III-të 

1. Burim Ademi, kryetar i kolegjit; 

2. Ferit Osmani, anëtar dhe 

3. Afërdita Bytyqi, anëtare. 
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Kolegji i IV-të 

1. Afërdita Bytyqi, kryetare e kolegjit; 

2. Ferit Osmani, anëtar dhe 

3. Bashkim Hyseni, anëtar. 

 

Kolegji i V-të 

1. Bashkim Hyseni, kryetar i kolegjit; 

2. Ferit Osmani, anëtar dhe 

3. Vaton Durguti, anëtar. 

8.8. Kolegjet e lartcekura të Departamentit Special, do të përbëhen nga Kryetari i Kolegjit i cili 

është kujdestar për atë muaj dhe në përbërje do të jenë gjyqtarët anëtarë, sipas këtij plani të 

punës. Këto kolegje sipas kujdestarisë, përveç lëndëve sipas ankesave kundër aktvendimeve të 

Gjykatave të shkallës së parë lidhur me masat për sigurimin e pranisë së të pandehurit nga 

Kapitulli X-të i KPPRK-së, do të jenë të ngarkuar edhe me lëndë sipas ankesave kundër 

aktvendimeve të gjykatave të shkallës së parë që kanë të bëjnë me kërkesat për hudhje të 

aktakuzës ose/dhe kundërshtim të provave, të cilat pranohen në Departamentin e Krimeve të 

Rënda dhe në Departamentin Special të kësaj Gjykate. 

 

8.9. Për shkak të rrethanave të jashtëzakonshme, si pasojë e dorëheqjeve të ofruara të gjyqtarëve 

të Gjykatës së Apelit – Divizioni në Mitrovicë, me qëllim të sigurimit të vijimësisë së punës 

së Gjykatës së Apelit – Divizioni në Mitrovicë si dhe në mënyrë që palëve tu garantohet qasje 

dhe tretman i barabartë në respektimin e të Drejtave Themelore të Njeriut, deri në një vendim 

përkatës të Këshillit Gjyqësor të Kosovës në raport me situatën e krijuar, në Divizionin e 

Gjykatës së Apelit në Mitrovicë, për qëllime të zbatimit të nenit 8, kolegjet janë jofunksionale 

dhe do të trajtohen nga kolegjet e rregullta, sipas këtij plani të punës, në Gjykatën e Apelit në 

Prishtinë. 

 

ORARI I MBAJTJES SË SEANCAVE 

 

 

Neni 9 

9.1.Seancat e kolegjeve që vendosin në çështje penale në procedurat për sigurimin e pranisë të 

pandehurve në procedurë dhe në procedurat tjera ku afatet e vendosjes janë të shkurtra, do të 

mbahen sipas nevojës për çdo ditë të punës. 

 

9.2. Ditët e mbajtjes së seancave të Kolegjit nga paragrafi 1 i këtij neni dhe koha e mbajtjes së tyre, 

do të caktohen nga gjyqtarët e ngarkuar me lëndë dhe do të publikohen në mënyrë të 

përshtatshme në ueb faqen e Gjykatës së Apelit. 
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Neni 10 

10.1. Sipas rregullores nr.08/2019 të KGJK, për përdorimin e sistemit për menaxhimin informativ 

të lëndëve – SMIL, ndarja e lëndëve në punë për secilin gjyqtar bëhet në mënyrë automatike 

sipas këtij sistemi, me përjashtim të lëndëve penale të paraburgimet dhe penale të ndryshme, 

të cilat caktohen në mënyrë maunale sipas rradhës.  

 

10.2. Referentët në ZML, regjistrojnë Iëndët dhe shkresat e pranuara në SMIL sipas kohës së 

arritjës me të gjitha të dhënat përkatëse për dokumente, për palë dhe pjesëmarrës, çështjen 

penale, civile, kundërvajtëse dhe të gjitha të dhënat tjera të cilat kërkohen nga sistemi. 

 

10.3. Të gjithë referentët në ZML janë pergjegjës për regjistrimin e shkresave të lëndeve 

pavarësisht departamentit. 

 

 

RRADHA E VENDOSJES SË LËNDËVE 

 

 

Neni 11 

11.1. Në parim lëndët vendosen sipas radhës së arritjes në gjykatë.  

 

11.2. Përjashtimisht nga kjo radhë, lëndët për të cilat me ligj janë caktuar afatet e vendosjes, do të 

vendosen brenda afateve ligjore. 

 

11.3. Lëndët që kanë prioritet për vendosje sipas ligjit, procedohen me përparësi nga lëndët tjera, 

por, gjithnjë duke e respektuar radhën e arritjes në gjykatë.  

 

11.4. Deri në funksionalizimin e plotë së sistemit SMIL, si datë e arritjes në gjykatë për lëndët 

civile dhe penale të rregullta llogaritet data kur në aktin e pranimit është vendosur vula me 

datën dhe kohën e arritjes, kurse për lëndët e natyrës urgjente penale llogaritet momenti kur 

lënda në fjalë është bartur në Gjykatën e Apelit përmes sistemit SMIL.   

 

11.5.Gjyqtarët do t’i vendosin lëndët edhe duke ju referuar strategjive të caktuara të miratuara në 

Këshillin Gjyqësor të Kosovës si dhe Opinioneve përkatëse të Komitetit të Etikës. 
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PRAKTIKA GJYQËSORE 

 

 

Neni 12 

12.1. Për përcjelljen dhe unifikimin e praktikës gjyqësore do të kujdesen: 

12.1.1. Në Departamentin e Përgjithshëm – Divizioni Civil: 

- Për kolegjet I deri III, gjyqtari Kujtim Pasuli, ndërsa në mungesë të tij, zëvendësuese do të 

jetë gjyqtarja Halide Reka; 

 

- Për kolegjet IV-VI, gjyqtarja Nehat Idrizi, ndërsa në mungesë të tij, zëvendësues do të jetë 

gjyqtari Arsim Hamzaj dhe  

 

- Për kolegjet VII-X, gjyqtari Lumni Sallauka, ndërsa në mungesë të tij, zëvendësues do të 

jetë gjyqtari Burim Shala. 

 

12.1.2. Në Departamentin e Përgjithshëm - Divizionin Penal: 

 

- Ferit Osmani ndërsa në mungesë të tij, zëvendësues do të jetë gjyqtari Abdullah Ahmeti. 

 

12.1.3. Në Departamentin për të Mitur: 

 

- Beqir Kalludra ndërsa në mungesë të tij, zëvendësues do të jetë gjyqtarja Kadrije Goga-

Lubishtani. 

 

12.1.4. Në Departamentin për Çështje Administrative: 

 

- Delushe Halimi, ndërsa në mungesë të saj, zëvendësues do të jetë gjyqtari Ramiz Kuqi. 

 

12.1.5. Në Departamentin Special: 

 

- Afërdita Bytyqi, ndërsa në mungesë të tij, zëvendësues do të jetë gjyqtari Bashkim Hyseni. 

 

12.1.6. Në Departamentin për Krime të Rënda,  

 

- Hashim Çollaku, ndërsa në mungesë të tij, zëvendësues do të jetë gjyqtarja Tonka Berishaj. 

 

12.1.7. Gjyqtarët përgjegës për përcjelljen dhe unifikimin e praktikës gjyqësore, si dhe 

zëvendësuesit e tyre do të mbajnë takime të rregullta dhe të vazhdueshme së paku një herë 
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në 3 (tre) muaj, ndërsa për të gjitha këto takime do të njoftohet edhe kryetari i Gjykatës së 

Apelit të Kosovës. 

 

12.1.8. Për shkak të rrethanave të jashtëzakonshme, si pasojë e dorëheqjeve të ofruara të gjyqtarëve 

të Gjykatës së Apelit – Divizioni në Mitrovicë, me qëllim të sigurimit të vijimësisë së punës 

së Gjykatës së Apelit – Divizioni në Mitrovicë si dhe në mënyrë që palëve tu garantohet 

qasje dhe tretman i barabartë në respektimin e të Drejtave Themelore të Njeriut, deri në një 

vendim përkatës të Këshillit Gjyqësor të Kosovës në raport me situatën e krijuar, në 

Divizionin e Gjykatës së Apelit në Mitrovicë, përcjelljen e praktikës gjyqësore do ta 

kryejnë gjyqtarët përgjegjës për përcjelljen dhe unifikimin e praktikës gjyqësore, në 

Gjykatën e Apelit në Prishtinë, sipas këtij plani të punës. 

 

12.1.9. Vendimet gjyqësore do të ekspedohen vetëm pasi që ta kenë kaluar verifikimin nga gjyqtari 

i autorizuar për përcjelljen dhe unifikimin e praktikës gjyqësore. 

 

SHPALLJA E VENDIMEVE GJYQËSORE 

 

 

Neni 13 

13.1.Të gjitha vendimet përfundimtare të Gjykatës, do të shpallen në vebsajtin e kësaj gjykate, në 

përputhje me udhëzimin administrativ të KGJK nr.04/2019, të datës 31.12.2019, si dhe 

plotësimin dhe ndryshimin e udhëzimit administrativ për publikimin e aktgjykimeve të 

përpunuara. 

 

13.2.Zyrtarët ligjor apo bashkëpunëtorët profesional të cilën punojnë në zyrtarët e gjyqtarëve janë 

përgjegjës për anonimizimin e vendimeve, të cilat më pastaj do të dërgohen, tek zyra për 

informim apo zyrtari përgjegjës i caktuar nga kryetari i gjykatës, i cili është përgjegjës për 

publikimin e këtyre vendimeve në vebsajtin e Gjykatës së Apelit të Kosovës. 

 

 

ZYRA PËR INFORMIM 

 

 

Neni 14 

Zyra për Informim ka për qëllim rritjen e transparencës për punën e gjykatës dhe përmirësimit të 

komunikimit me palët, publikun dhe mediat dhe në këtë mënyrë rritjen e besimit të publikut në 

punën e Gjykatës. Zyra për informim publik në bashkëpunim dhe koordinim me Kryetarin e 

Gjykatës do të jetë përgjegjës për: 
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- Publikimin e orarit të seancave publike që mbahen në Gjykatën e Apelit, duke përfshirë datën 

dhe orën e mbajtjes së seancës, vendin e mbajtjes, objektin e gjykimit, të cilat do të bëhen 

përmes pajisjeve elektronike të instaluara brenda gjykatë; 

- Mundësimi dhe organizimi i pjesëmarrjes së mediave (duke përfshirë edhe video dhe audio 

incizimet dhe fotografimet) në seanca të caktuara, kur ato nuk janë të ndaluara për publikun, 

ose kur nuk janë ndaluar me vendim të arsyetuar të gjykatës, në përputhje me Rregulloren e 

miratuar nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës; 

- Dhënia e informatave me shkrim ose gojarisht palëve, lidhur me statusin e lëndëve, duke 

përfshirë edhe komunikimin përmes postës elektronike apo në mënyra tjera të përshtatshme; 

- Publikon materiale në vebsajtin e gjykatës dhe mënyrë të tjera të përshtatshme Raportet 

periodike të punës së gjykatës në përgjithësi dhe njofton mediat dhe publikun për rrjedhën e 

procedurës në çështje të caktuara për të cilat ka interesim të medias dhe publikut, në 

bashkëpunim me gjyqtarin e çështjes; 

- Në bashkëpunim me personin e caktuar nga IT, mirëmban dhe freskon vebsajtin e gjykatës dhe 

llogarinë në Facebook; 

- Publikon informatorin e Gjykatës së paku dy herë në vit. 

 

 

ORGANIZIMI DHE NDARJA E PUNËVE ADMINISTRATIVE 

 

 

Neni 15 

Organizimi dhe ndarja e punëve administrative do të rregullohet me një Plan të veçantë të  

punës që do të jetë në përputhje me Planin Strategjik Operativ të Gjykatës.  

Menaxhimi i punës administrative, teknike dhe të sigurimit do të bëhet nga Administratori i 

Gjykatës apo edhe zëvendës administratori i gjykatës. 

 

 

 

Neni 16 

Secili Kolegj, do të ketë së paku një bashkëpunëtor profesional-zyrtar ligjor dhe do t’i ndihmoj 

kolegjit në caktimin, përgatitjen e seancave të kolegjit, hartimin e procesverbaleve dhe hartimin e 

projektvendimeve të kolegjit nën mbikëqyrjen e gjyqtarit raportues. 

 

 

Neni 17 

Për aftësimin e praktikantëve do të kujdeset Kryetari i Gjykatës, i cili do të hartoj një Plan për 

aftësimin e praktikantëve dhe do të kujdeset për sistemimin e tyre në departamente të caktuara, në 

përputhje me Planin. 



 

22 
 

DISPOZITAT PËRFUNDIMTARE 

 

 

Neni 18 

Ky vendim mund të ndryshohet dhe plotësohet nga Kryetari i Gjykatës së Apelit, varësisht nga 

nevoja për organizimin më të mirë të punëve, zgjidhjen më efikase të lëndëve dhe në rast të 

ndryshimit të strukturës së gjyqtarëve.  

 

 

 

Neni 19 

Nga një kopje e këtij vendimi do t’ju dorëzohet, në mënyrë elektronike dhe fizike të gjithë 

gjyqtarëve të Gjykatës së Apelit, Administratorit të Gjykatës dhe Shefit të Zyrës për menaxhimin 

e lëndëve dhe njëherit edhe nga një kopje Këshillit Gjyqësor të Kosovës dhe Gjykatës Supreme të 

Kosovës.   

Ekstrakte të këtij vendimi do t’ju jepen punëtorëve të administratës të cilët kanë obligim për 

zbatimin e detyrave konkrete nga ky Plan.  

 

 

 

 

 

 

Prishtinë, më 18 janar 2023                                            Kryetarit të Gjykatës së Apelit 

                                                                                                              Valon Totaj 

 

 

 

 

Nga një kopje t’iu dorëzohet: 

 

 Këshillit Gjyqësor të Kosovës, 

 Kryetarit të Gjykatës Supreme të Kosovës, 

 Administratorit të Gjykatës së Apelit të Kosovës, 

 Shefit të Zyrës për menaxhimin e lëndëve të Gjykatës së Apelit të Kosovës. 


