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GJA.nr.75 /19  

28 shkurt 2019 

 

RAPORTI I RREGULLT I PUNËS SË GJYKATËS THEMELORE NË FERIZAJ 

(Periudha 1 janar deri me 31 dhjetor 2018) 

  

Bazuar në nenin 24 paragrafi 3 të Ligjit për Këshillin Gjyqësor të Kosovës nr. 03/L-223, Kryetari i 

Gjykatës Themelore në Ferizaj, paraqet raportin e rregullt të punës për periudhën 1 janar  deri më 

31 dhjetor 2018.   

 

Gjykata Themelore në Ferizaj në fillim të vitit 2018, ka hartuar dhe aprovuar planin vjetor të punës 

së gjykatës, si dhe programin për avancim të efikasitetit të punës së gjykatës, me qëllim të adresimit 

më efikas dhe në funksion të trajtimit dhe zgjidhjes sa më shpejt dhe në kohë të justifikueshme të 

çështjeve gjyqësore, të cilat konsiderojmë se janë zbatuar gjatë vitit 2018. 

 

Gjykata me Degët e gjykatës në Kaçanik dhe Shtërpcë, përmes këtij raporti prezanton në mënyrë 

përmbledhëse punën e gjykatës për vitin 2018 (janar – dhjetor), duke prezantuar njëkohësisht të 

arriturat, sfidat gjatë kësaj periudhe raportuese, si në aspektin profesional ashtu edhe në atë 

administrativ, me qëllim të paraqitjes së volumit të punës së kryer në formë statistikore, tabelore 

dhe diagrameve në vazhdim. Të përfshira  në raport janë edhe aktivitetet të cilat e kanë përcjell 

gjykatën, takimet e ndryshme që janë zhvilluar për këtë periudhë si dhe projektet e ndryshme të 

cilat janë duke u implementuar. 
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Statistikat 

Gjykata gjatë vitit 2018, ka të evidentuara në punë 18.007 lëndë (mbi 

1.350 lëndë konsiderohen lëndë pasive), ndërsa Divizioni ër 

Kundërvajtje ka të evidentuara 20.216. Janë përfunduar 23.306 

lëndë, ndërsa kanë mbetur të papërfunduara 14.917  lëndë. 

 

Departamenti për Krime të Rënda, ka përfunduar dyqindepesë 

(205) lëndë, prej tyre pesëdhjetedy (52) janë aktgjykime me dënim 

burgimi, shtatëdhjetegjashtë (76) me dënim me gjobë, 

pesëdhjetepesë (55) aktgjykime me dënim me burg me kusht, pesë 

(5) me aktgjykim lirues, pesë (5) refuzues, dymbëdhjetë (12) janë 

zgjidhur në mënyrë tjetër.. 

 

Departamenti për të Mitur, ka zgjidhur dyqindekatërdhjetedy (242) lëndë, prej tyre 

tetëdhjetegjashtë (86) masë mbikëqyrëse, tre (3) masë dërgim në Ente, njëzetedy (22) punë në dobi 

të përgjithshme dhe njëqindetridhjetenjë (131) janë zgjidhur në mënyrë tjetër.  

 

Departamenti i Përgjithshëm përkatësisht Divizioni Penal nga gjithsej 5.858  lëndë sa ka pasur 

në punë, ka zgjidhur 2.174, prej tyre 87  janë aktgjykime me dënim me burg, 532 dënim me gjobë, 

622 dënim me burg me kusht, 256 dënime të tjera, 38 aktgjykime lirues, 64 refuzuese, ndërsa 573 

janë zgjidhur në mënyrë tjetër.  

 

Divizioni Civil, ka zgjidhur 1.393 lëndë, prej të cilave 2 janë vendosur në bazë të pranimit, 575  

është aprovuar kërkesë padia, 125 është refuzuar kërkesa, 110 kanë përfunduar me marrëveshje 

gjyqësore, 37 me hudhje poshtë të padisë, 328 me tërheqjen e padisë, 151 është ndërprerë procedura, 

ndërsa  65 janë zgjidhur në mënyrë tjetër. Lëndë jashtë - kontestimore për vitin 2018 janë zgjidhur 

245, ndërsa trashëgimore 22. 

 

Raportet statistikore sipas viteve pasqyrojnë, efikasitetin në kryerjen e lëndëve në Gjykatën 

Themelore në Ferizaj, pas reformave në gjyqësor të vitit 2013 deri më 2018, përkatësisht krahasimet 

e viteve paraprake për lëndët e pranuara dhe lëndët e zgjidhura.  

 

Aktgjykimet

52
dënim

me burg  

76 

dënim
me gjobë

55 dënim 
burg me 

kusht

5 lirues

5 
refuzues



 

4 

 

Diagrami pasues pasqyron se Gjykata Themelore në Ferizaj gjatë vitit 2013 ka pranuar 16.397 lëndë, 

gjatë vitit 2014 ka pranuar 36.398 

lëndë, gjatë vitit 2015 ka pranua 

35.646 lëndë, gjatë vitit 2016 ka 

pranuar 38.739 lëndë. Për 

periudhën e vitit 2017 gjykata ka 

pranuar 17.677 lëndë, ndërsa 

gjatë vitit 2018 - 15.687. Kjo rëne 

e numrit të lëndëve të pranuara 

nga vitet paraprake është shënuar kryesisht në Divizionin për Kundërvajtje. Gjatë vitit 2016 në këtë 

divizion janë pranuar 33.600 lëndë, ndërsa gjatë vitit 2017 janë pranuar 10.311 lëndë, apo më pak 

se 23.289 lëndë dhe në vitin 2018 janë pranuar 7.108 lëndë. 

 

Sipas të dhënave të statistikore, Gjykata ka zgjidhur më shumë lëndë në raport me lëndët që ka 

pranuar, përkatësisht janë kryer më shumë se 11.000 lëndë më shumë se sa që janë pranuar gjatë 

vitit 2018. 

Lëndë të zgjidhura gjatë vitit 

2013 kanë qenë 14.149 lëndë, 

gjatë vitit 2014 – 31.130 lëndë, 

gjatë vitit 2015 – 39.743, gjatë 

vitit 2016 – 41.095, për vitin 

2017 janë zgjidhur gjithsejtë 

39.758 lëndë, ndërsa gjatë vitit 

2018 janë zgjidhur 27.016 lëndë. 

 

Angazhimi i gjyqtareve nga një divizion në tjetrin, me qëllim të zvogëlimit të numrit të lëndëve dhe 

zgjidhjes sa më të shpejt të tyre, ka reflektuar pozitivisht, në zgjidhjen e më shumë lëndëve dhe 

rritjen e efikasitetit të gjykatës. 

 

Bazuar në planin vjetor të punës së Gjykatës Themelore në Ferizaj për vitin 2018, si dhe planit të 

veprimit për zgjidhjen e lëndëve të korrupsionit, Gjykata Themelore e Ferizajt, me prioritet ka 
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shqyrtuar edhe zgjidhjen e lëndëve me natyrë korruptive, në mënyrë që të njëjtat të përfundohen  

brenda periudhave sa më të shkurta kohore.  

 

Sipas të dhënave statistikore lëndë të trashëguara të kësaj natyre nga viti 2017, kanë qenë shtatë (7), 

janë pranuar dymbëdhjetë (12) lëndë, të kryera në këtë periudhë janë nëntë (9), ndërsa lëndë të 

pakryera janë dhjetë (10) lëndë. 

 

Efikasiteti i Gjykatës Themelore Ferizaj  

Gjendja aktuale tregon se kemi bilanc pozitiv në raport me lëndët e kryera dhe të pranuara, dhe nëse 

vlerësojmë këtë trend në rritje, së bashku me faktorin e plotësimit të vendeve të lira për gjyqtar që 

janë sipas Rregullores së KGJK-së, do të ngritët në mënyrë domethënëse shkalla e spastrimit të 

lëndëve gjatë muajve vijues.  

 

Norma e zgjidhjes së çështjeve (Treguesi CR) raporti ndërmjet çështjeve të reja dhe çështje të 

përfunduara brenda një periudhe në përqindje është e shprehur si në grafikonin në vijim, sipas 

departamenteve – divizioneve, që funksionojnë në gjykatë. 

 

            Çështje të zgjidhura       

               ---------------------------------        X 100 =   % 

            Çështje të pranuara  

 

Po të vlerësojmë efikasitetin e gjykatës, në bazë të njërit prej treguesve kryesor të Komisionit 

Evropian për Efikasitetin në Drejtësi, që është norma e spastrimit të çështjeve të përfunduara brenda 

një periudhe të caktuar, rezulton si grafikoni më poshtë: 
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Duke u bazuar në të dhënat e paraqitura përmes grafikonit, efikasitetit i gjykatës – norma e 

spastrimit të çështjeve në Departamentin për Krime të Rënda në tremujorin e katërt ka qenë në 

shkallën e mbi 90 %, Departamenti për të Mitur 176 %, Divizionin Penal 107 %, ndërsa në 

Divizionin Civile 93 %. 

 

Gjyqtarët në vazhdimësi janë inkurajuar që të aplikojnë maksimalisht risitë ligjore që racionalizojnë 

procedurat dhe sjellin rritje të efektshmërisë si dhe aplikimin sa më të madh të dënimeve alternative, 

në të gjitha ato raste ku plotësohen kushtet ligjore, duke pasur parasysh dobishmërinë e këtyre 

dënimeve të shumëfishtë si për individin, shoqërinë dhe shmangien e masave izoluese – burgimin, 

në situatat ku nuk paraqitet si e domosdoshme.   

 

Në vazhdim, paraqiten tabelat me të dhënat statistikore për secilën lëmi veç e veç për lëndët e 

trashëguara, pranuara, lëndët në punë, të kryera dhe të pakryera për periudhën e vitit 2018, në 

Gjykatën Themelore në Ferizaj, Degën në Kaçanik dhe Degën në Shtërpcë. 
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Gjykata Themelore në Ferizaj - Dega së Gjykatës në Kaçanik 

Në bazë të tabelës dhe diagramit pasues, efikasiteti i Degës së gjykatës në Kaçanik, në tremujorin e 

katërt ka qenë në shkallën e mbi 76 %, në Divizionin Penal ndërsa në Divizionin Civil  68 % . 

Lloji i lëndëve 

Lëndët të 

trashëguara 

Lëndë të 

pranuara-2018

Gjithësejt lëndë 

në punë

Lëndë të 

kryera

Gjithësejt lëndë 

të pa kryera

Efikasiteti gjykatës 

( lëndët e  zgjidhura 

dhe lëndët e  

pranuara x 100)

Procedura Paraprake - DP 0 48 48 48 0 100.00

Procedura Paraprake - DKR 0 38 38 38 0 100.00

Penale shkalla e parë  -DP 4122 1736 5858 2174 3684 125.23

Penale shkalla e parë - DKR 234 242 476 205 271 84.71

Penale për te mitur në proc. Para kolegjit 169 178 347 242 105 135.96

Penale për të mitur në proc.përgaditore 0 15 15 13 2 86.67

Civile të shkallës së I-rë 1844 1333 3177 1393 1784 104.50

Trashëgimore 139 2 141 22 119 1100.00

Jashtëkontestimore 348 226 574 245 329 108.41

Përmbarime sipas dokumenteve autentike 2357 28 2385 499 1886 1782.14

Përmbarime sipas dokumentit përmbarues 435 24 459 161 298 670.83

Ekz.Paushalla dhe shpenzime gjyqësore 1376 1032 2408 913 1495 88.47

Ekz.civile PPP 46 188 234 155 79 82.45

Ekz.Penale me burg 80 145 225 118 107 81.38

Ekz. Penale me gjobë- EDGJ 891 601 1492 750 742 124.79

Ekz.i masave edukative për të mitur 2 3 5 3 2 100.00

 UGJK 21 104 125 76 49 73.08

GJITHËSEJT 12064 5943 18007 7055 10952 118.71

Lëndët tjera: çertifikata, v.apostile, etj 0 11100 11100 11100 0 100.00

Lëmia Kundërvvajtëse

Lëndët të 

trashëguara 

Lëndë të 

pranuara-2018

Gjithësejt lëndë 

në punë

Lëndë të 

kryera

Gjithësejt lëndë 

të pa kryera

Efikasiteti gjykatës 

( lëndët e  zgjidhura 

dhe lëndët e  

pranuara x 100)

Lëmia- Kundërvajtëse 14595 5621 20216 16251 3965 289.11

GJITHËSEJT 14595 5621 20216 16251 3965
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Lloji i lëndëve 

Lëndët të 

trashëguara 

Lëndë të 

pranuara-2018

Gjithësejt lëndë 

në punë

Lëndë të 

kryera

Gjithësejt lëndë të 

pa kryera

Efikasiteti gjykatës 

( lëndët e  zgjidhura 

dhe lëndët e  

pranuara x 100)

Procedura Paraprake - DP 0 247 247 247 0 100.00

Procedura Paraprake - DKR 0 0 0 0 0 #DIV/0!

Penale shkalla e parë  -DP 1217 575 1792 590 1202 102.61

Penale shkalla e parë - DKR 0 0 0 0 0 #DIV/0!

Penale për të mitur në proc.përgaditore 0 0 0 0 0 #DIV/0!

Penale për te mitur në proc. Para kolegjit 0 0 0 0 0 #DIV/0!

Civile të shkallës së I-rë 565 329 894 274 620 83.28

Trashëgimore 18 33 51 43 8 130.30

Jashtëkontestimore 222 227 449 80 369 35.24

Përmbarime sipas dokumenteve autentike 657 0 657 22 635 #DIV/0!

Përmbarime sipas dokumentit përmbarues 66 4 70 10 60 250.00

Ekz.Paushalla dhe shpenzime gjyqësore 303 554 857 425 432 76.71

Ekz.civile PPP 21 58 79 38 41 65.52

Ekz.Penale me burg 26 10 36 23 13 230.00

Ekz. Penale me gjobë- EDGJ 156 157 313 229 84 145.86

Ekz.i masave edukative për të mitur 0 0 0 0 0 #DIV/0!

 UGJK 0 0 0 0 0 #DIV/0!

GJITHËSEJT 3251 2194 5445 1981 3464 90.29

Lëndët tjera: çertifikata, v.apostile, etj 0 3801 3801 3801 0 100.00

Lëmia Kundërvvajtëse

Lëndët të 

trashëguara 

Lëndë të 

pranuara-2018

Gjithësejt lëndë 

në punë

Lëndë të 

kryera

Gjithësejt lëndë të 

pa kryera

Efikasiteti gjykatës 

( lëndët e  zgjidhura 

dhe lëndët e  

pranuara x 100)

Lëmia- Kundërvajtëse 638 1305 1943 1186 757 90.88

GJITHËSEJT 638 1305 1943 1186 757

Trem - III - 2018 Trem - IV - 2018

DP 102.56 76.34

CIVILE 80 68.55
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Gjykata Themelore në Ferizaj - Dega e Gjykatës në Shtërpcë 

 

 

 

 

Në bazë të tabelës dhe diagramit pasues, efikasiteti i Degës së gjykatës në Shtërpcë, në tremujorin 

katërt  ka qenë në shkallën e mbi 50%, në Divizionin Penal ndërsa në Divizionin Civil 200 %. 

 

Lloji i lëndëve 

Lëndët të 

trashëguara 

Lëndë të 

pranuara-2018

Gjithësejt lëndë 

në punë

Lëndë të 

kryera

Gjithësejt lëndë të 

pa kryera

Efikasiteti gjykatës 

( lëndët e zgjidhura 

dhe lëndët e 

pranuara x 100)

Procedura Paraprake - DP 0 1 1 1 0 100.00

Procedura Paraprake - DKR 0 0 0 0 0 #DIV/0!

Penale shkalla e parë  -DP 325 161 486 157 329 97.52

Penale shkalla e parë - DKR 0 0 0 0 0 #DIV/0!

Penale për të mitur në proc.përgaditore 0 0 0 0 0 #DIV/0!

Penale për te mitur në proc. Para kolegjit 0 0 0 0 0 #DIV/0!

Civile të shkallës së I-rë 127 65 192 87 105 133.85

Trashëgimore 15 0 15 15 0 #DIV/0!

Jashtëkontestimore 45 4 49 18 31 450.00

Përmbarime sipas dokumenteve autentike 25 0 25 0 25 #DIV/0!

Përmbarime sipas dokumentit përmbarues 18 0 18 0 18 #DIV/0!

Ekz.Paushalla dhe shpenzime gjyqësore 22 129 151 106 45 82.17

Ekz.civile PPP 14 7 21 1 20 14.29

Ekz.Penale me burg 0 0 0 0 0 #DIV/0!

Ekz. Penale me gjobë- EDGJ 8 88 96 42 54 47.73

Ekz.i masave edukative për të mitur 0 0 0 0 0 #DIV/0!

 UGJK 0 0 0 0 0 #DIV/0!

GJITHËSEJT 599 455 1054 427 627 93.85

Lëndët tjera: çertifikata, v.apostile, etj 0 0 0 0 0 #DIV/0!

Lëmia Kundërvvajtëse

Lëndët të 

trashëguara 

Lëndë të 

pranuara-2018

Gjithësejt lëndë 

në punë

Lëndë të 

kryera

Gjithësejt lëndë të 

pa kryera

Efikasiteti gjykatës 

( lëndët e zgjidhura 

dhe lëndët e 

pranuara x 100)

Lëmia- Kundërvajtëse 55 182 237 129 108 70.88

GJITHËSEJT 55 182 237 129 108
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Zyra e Kryetarit 

Kryetari i gjykatës për periudhën janar - dhjetor 2018, ka kryer katërdhjetetre (43) Ndihma Juridike 

Ndërkombëtare, nëntëdhjetedy (92) Njohje të Aktgjykimeve të Huaja, kryesisht njohje të 

vendimeve të shkurorëzimit dhe dyqindegjashtëdhjetekatër (264) lëndë me Kolegj Penal.  Në anën 

tjetër Zyra për Ekzekutimin e Sanksioneve Penale, e cila menaxhohet nga zyra e kryetarit,  për këtë 

periudhë ka ekzekutuar gjithsejtë njëqindetetëmbëdhjetë (118) lëndë me të pandehur të gjykuar me 

dënim burgimi, shtatëqindepesëdhjetë (750) lëndë me dënim me gjobë dhe tre (3) masa edukative 

për të mitur. 

 

  GJITHSEJ 

Ndihma Juridike Ndërkombëtare 43 

Lendet e Kolegjit Penal 264 

Ekezekutimet me burgim 118 

Jashtkontestimore 92 

TOTALI 517 

Trem - III - 2018 Trem - IV - 2018

DP 57.69 50.94

CIVILE 82.35 200
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krahasuar me Trem-IV-2018



 

12 

 

Kryetari i Gjykatës, ka zhvilluar takime të kolegjiumit me gjyqtarë të gjykatës, janë mbajtur takime 

të rregullta me udhëheqës të departamenteve të gjykatës dhe me degët e gjykatës në Shtërpcë dhe 

në Kaçanik, ndërsa gjatë këtij viti janë mbajtur dy takime të Komisionit Administrativ të Gjykatës. 

 

Administrata 

Personeli i gjykatës është menaxhuar mbi bazën e parimeve të profesionalizmit, paanshmërisë, 

integritetit, transparencës, qëndrueshmërisë, shërbimit për publikun, meritës dhe vazhdimësisë në 

karrierë, përgjegjësisë dhe korrektësisë në zbatimin e legjislacionit në fuqi, të cilat  garantojnë 

shërbime efektive. Planifikim të duhur për rekrutim të stafit, i cili është dhe do të rekrutohet mbi 

bazën e meritave profesionale, në një proces të drejt dhe plotësisht transparentë. 

 

Çështjet financiare dhe të prokurimit   

Zyra e Financave e gjykatës ka qenë e konsoliduar dhe ka arritur t’i përfundojë me sukses detyrat 

që kanë të bëjnë me çështjet financiare.  Sa i përket prokurimit, gjatë vitit 2018, procedurat 

prokurimit janë realizuar sipas dispozitave ligjore që kanë të bëjnë me fushën e prokurimit, ndërsa 

ka vazhduar së implementuari procedura e tenderimit elektronink, përmes së cilës garantohet një 

proces tërësisht transparent dhe objektiv.  

 

Transparenca, informimi i publikut 

Publiku ka qenë i informuar rregullisht mbi punën dhe veprimtarinë e gjykatës, përmes portalit 

gjyqësor e po ashtu edhe rrjeteve social, si me orarin e seancave, njoftimet e ndryshme ashtu edhe 

me vendimet gjyqësore, të cilat i kanë mundësuar publikut qasje më e lehtë në punën e gjykatës.  

 

Vendimet e plotfuqishme janë publikuar në portalin e gjykatës, siç përcaktohet edhe me Udhëzimin 

Administrativ për Anonimizimin dhe Publikimin e Aktgjykimeve të Plotfuqishme, dhe janë 

publikuar rreth dymijë (2.000) aktgjykime të anonimizuara – vendime të formës së prerë. 

            

Bashkëpunimi i ngushtë me programin e CEPEJ të Këshillit të Evropës dhe ekspertët e këtij 

organizmi në shkëmbimin e eksperiencave ka vazhduar edhe gjatë këtij viti, si në implementimin e 

udhëzimeve të SATURN për menaxhimin e kohës së gjykimit të çështjeve. mbledhjen e të dhënave 

të sakta dhe të besueshme statistikore dhe aspekte të tjera të rëndësishme për cilësinë e shërbimeve 

gjyqësore. 
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Gjykata Themelore në Ferizaj, ka vazhduar me implementimin e Sistemit për Menaxhimin 

Informativ të Lëndëve (Tik/SMIL), projekt i përkrahur nga Ambasada e Norvegjisë në Kosovë, me 

financimin e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Norvegjisë, i cili ka për qëllim rritjen e efikasitetit 

dhe transparencës së gjykatave në Republikën e Kosovës. 

 

P Ë R F U N D I M I 

                                                                         

Si përfundim vlerësojmë se viti 2018, ka qenë periudhë e suksesshme në aspektin e ngritjes së 

efikasitetit të përfundimit të lëndëve, të dhënat tregojnë një ngritje signifikative të shkallës së 

normës së spastrimit të çështjeve gjyqësore  

    

          Bashkim HYSENI 

                                                                         ___________________________________ 

                                                                                      Kryetar i Gjykatës Themelore në Ferizaj 


