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1. Shënime personale
Prof.dr.Rexhep Gashi u lind më 10 janar 1960 në fshatin Hallaç i Vogël, komuna
e Lipjanit. Shkollën fillore e kreu në fshatin Rufc i Ri, të mesmen në Lipjan, ndërsa
Fakultetin Juridik në Universitetin e Prishtinës e regjistroi në vitin shkollor 1979/1980
dhe të njëjtin e kreu në vitin shkollor 1982/1983 me sukses të shkëlqyeshëm, me notë
mesatare 9,51. Gjatë studimeve ishte bursist i Universitetit të Prishtinës dhe laureat i
çmimit “Student i dalluar” të Universitetit të Prishtinës.
Pas kryerjes së Fakultetit Juridik, ai filloi të punoj si praktikant në Gjykatën
Komunale për kundërvajtje në Lipjan, ndërsa më 5 qershor 1984 emërohet nga ana e
Kuvendit Komunal të Lipjanit për gjyqtar të kësaj gjykate, të cilën detyrë e ushtroi me
sukses të plotë deri me fillimin e punës së tij në Fakultetin Juridik të Universitetit të
Prishtinës.
Më datën 15. 11. 1984 është zgjedhur asistent praktikant për lëndën Kriminologjia
me Penologji në Fakultetin Juridik të Prishtinës. Që nga fillimi i punës së tij në Fakultetin
Juridik të Universitetit të Prishtinës e deri më tani ai ka qenë në marrëdhënie të rregullt
pune në këtë Fakultet, duke i fituar të gjithë titujt e mundshëm akademik që nga pozita e
asistentit e deri në titullin akademik të profesorit të rregullt.
2. Përvoja në mësimdhënie universitare
Dr. sc. Rexhep Gashi ka fituar gradat shkencore dhe titujt akademik si vijon:
Magjistër i shkencave juridike më 22.04.1992, duke mbrojtur me sukses të
dalluar, në Fakultetin Juridik të Prishtinës, punimin e magjistraturës me titull: “Politika
ndëshkimore ndaj delikteve të gjakut në Kosovë”.
Doktor i shkencave juridike më 24.03.2001, duke mbrojtur me sukses të dalluar,
në Fakultetin Juridik të Prishtinës, disertacionin e doktoratës me titull: “Ekzekutimi i
dënimit me heqje të lirisë me vështrim të posaçëm në Shqipëri”.
Asistent praktikant në Fakultetin Juridik të Prishtinës më 15.11.1984 për lëndën
“Kriminologjia me Penologji”.

Asistent në Fakultetin Juridik të Prishtinës më 27.06.1996 për lëndën
“Kriminologjia me Penologji”.
Ligjërues në Fakultetin Juridik të Prishtinës më 30.10.1998 për lëndën
“Kriminologjia me Penologji”.
Profesor asistent në Fakultetin Juridik të Prishtinës më 6.05.2002 për lëndën
“Kriminologjia me Penologji”.
Profesor i asocuar në Fakultetin Juridik të Prishtinës më 19.09.2007 për lëndën
“Kriminologjia me Penologji”.
Profesor i rregullt në Fakultetin Juridik të Prishtinës më 31.01.2012 për lëndët:
Kriminologjia me Penologji, Krimi i organizuar, Viktimologjia, Kriminologjia II,
Penologjia II, Viktimologjia II, E drejta penale për të mitur.
Dr. sc. Rexhep Gashi, që nga fillimi i punës së tij në Fakultetin Juridik të
Universitetit të Prishtinës ka qenë në marrdhënie të rregullt pune. Ai aktualisht ligjëron
lëndët në programin bachelor: Kriminologjia me Penologji, Viktimologjia (modul) dhe
Krimi i organizuar; dhe në programin master lëndët: Etiologjia e krimit, Krimi i jakës së
bardhë, Ekzekutimi i sanksioneve penale – qëllimi dhe strategjitë, Ekzekutimi i dënimeve
alternative.
Në periudhën kohore 2006-2016 ka mbajtur ligjërata, në marrëdhënie jo të rregullt
pune, edhe në BPrAL - Kolegjin AAB, duke ligjëruar lëndët: Kriminologjia, Penologjia
dhe Krimi i organizuar. Ndërsa, gjatë periudhës 2014-2016 ishte i angazhuar edhe në
Universitetin e Evropës Juglindore në Tetovë për lëndët: Krimi i organizuar (studimet
master) dhe Viktimologjia (studimet e doktoratës).
3. Përgjegjësitë kolektive dhe udhëheqja në hulumtime
Dr. sc. Rexhep Gashi, që nga ardhja e tij në fakultet e deri më tani, ushtroi një
sërë detyrash me interes për Fakultetin Juridik të Prishtinës, Universitetin e Prishtinës dhe
më gjerë. Ai që nga fillimi i punës në fakultet është anëtarë i Këshillit të Fakultetit. Gjatë
periudhës 2003-2005 ishte Shef i Katedrës së Shkencave juridiko-penale, të cilën
funksion vazhdon ta ushtroj edhe nga viti 2012 e deri më tani. Kurse, duke filluar nga viti
2015 dhe aktualisht ai ushtron edhe funksionin e Kryetarit të Këshillit të Studimeve të
Doktoratës të Fakultetit Juridik të Universitetit të Prishtinës “Hasan Prishtina”. Në
periudhën 2004-2009 (në dy mandate), ai ishte kryeredaktor i revistës për çështje juridike
dhe shoqërore “E drejta”, duke dhënë një kontribut të çmuar në profilizimin dhe
begatimin e përmbajtjes së kësaj reviste. Po ashtu, në kuadrin e këtij fakulteti, ai kreu me
sukses edhe detyra të tjera me interes që ishin në funksion të mirëvajtjes së procesit

edukativo-pedagogjik si dhe ka dhënë ndihmesë edhe në fushën e reformimit të
planprogrameve mësimore konform Deklaratës së Bolonjës.
Gjatë periudhës kohore 2006-2009 ishte anëtar i Senatit të Universitetit të
Prishtinës, ku njëkohësisht ushtroi edhe funksionin e kryetarit të komisionit për ankesa
dhe parashtresa të Senatit të Universitetit të Prishtinës, si dhe ishte edhe anëtar i Këshillit
Botues të këtij Universiteti.
Pas çlirimit të Kosovës e deri më tani, dr.sc.Rexhep Gashi, së bashku me ekspertë
vendorë dhe ndërkombëtarë, ka marrë pjesë në mënyrë aktive në shumë grupe punuese në
hartimin e legjislacionit të ri të Kosovës. Në periudhën janar-gusht 2002 ishte anëtar i
Këshillit të Përbashkët të Ekspertëve Juridik për Çështje legjislative në kuadër të Zyrës së
UNMIK-ut, si dhe udhëheqës i grupit punues për hartimin e Ligjit për Ekzekutimin e
Sanksioneve Penale të Kosovës. Ai ka marrë pjesë në shumë komisione punuese për
hartimin e një sërë ligjesh të fushës penale në kuadër të Kuvendit të Kosovës dhe të
Qeverisë së Kosovës. Po ashtu, ai ka dhënë ndihmesë edhe për Departamentin e
Drejtësisë si dhe për krijimin e Ministrisë së Drejtësisë së Kosovës.
Në periudhën 1 shtator 2003 – 1 qershor 2004 ushtroi detyrën e anëtarit të
Komisionit për lirimin me kusht, i emëruar nga ana e Departamentit të Drejtësisë së
UNMIK-ut.
Në periudhat kohore (1 janar - 30 qershor 2002 dhe 1 mars – 31 dhjetor 2004)
ushtroi detyrën e ekspertit ligjor pranë zyrës ligjore të UNMIK-ut duke dhënë kontribut
të çmuar në hartimin e legjislacionit të ri penal të Kosovës.
Në periudhën mars 2006 - janar 2008 ishte këshilltar politik i Ministrit të
Drejtësisë së Kosovës.
Ndërkaq, në vitet 2011, 2012, 2013 dhe 2014 ishte anëtar i Komisionit ad hoc
për shqyrtimin e kërkesave për Faljen e Personave të Dënuar, komision i themeluar nga
Presidentja e Republikës së Kosovës.
Deri më tani, kandidati ka qenë mentorë dhe anëtarë komisioni profesional i një
numri të konsiderueshëm të kandidatëve në temat e masterit, të magjistraturës dhe të
doktoratës, të cilat punë i ka kryer me përkushtim dhe kompetencë profesionale.
4. Mobiliteti –Avancimi pedagogjik dhe kërkimet shkencore jashtë vendit
Dr.sc.Rexhep Gashi, gjatë punës së tij disavjeçare pedagogjike dhe shkencore, ka
marrë pjesë aktive si ligjërues edhe në disa trajnime, simpoziume dhe seminare të
organizuar në Kosovë dhe jashtë saj, në të cilat janë trajtuar tema me interes të fushës
juridiko-penale dhe më gjerë.

Në vitin 2000 ai ka qenë mësimdhënës i lëndës “Liritë dhe të drejtat e njeriut” në
programin për trajnimin e pjesëtarëve të TMK-së, organizuar nga Finish Human Rights
dhe Ministria e Punëve të Jashtme të Finlandës. Ndër të tjera, ai ka marrë pjesë me
prezantime shkencore në seminaret dhe në konferencat ndërkombëtare si vijon: Seminari
me temë: “Alternativat e dënimit me burgim si një ndër rrugët për përmirësimin e të
drejtave të njeriut në Shqipëri dhe integrimin më të mirë të të dënuarve në Shqipëri”, i
mbajtur në Tiranë më 10-11 prill 2001; Konferenca ndërkombëtare me titull: ”Deklarata
Universale e të Drejtave të Njeriut dhe Rasti i Kosovës”, mbajtur më 23-24 tetor 2008 në
Prishtinë dhe organizuar nga Universiteti i Prishtinës, Universiteti i Bergamos (Itali) dhe
Universiteti i Rijekës, në të cilën konferencë ai ka prezantuar punimin me titull: ”Të
drejtat e personave të dënurar sipas legjislacionit penitensiar të Kosovës”; Konferenca
ndërkombëtare me titull: “Mbrojtja juridiko-penale e dinjitetit njerëzor në epokën e
globalizimit”, mbajtur më 11-13 shtator 2010 në Prishtinë, dhe organizuar nga AIDP në
bashkëpunim me Fakultetin Juridik të Prishtinës dhe Fakultetin Juridik të Universitetit
“Sapienza” të Romës, në të cilin ai është paraqitur me temë: “Krimi i organizuar dhe
ndikimi i tij në cënimin e të drejtave të njeriut” etj.
Dr.sc.Rexhep Gashi, krahas aktivitetit edukativ dhe pedagogjik në Fakultetin
Juridik të Universitetit të Prishtinës, ai ka qëndruar në disa qendra të njohura botërore
universitare me qëllim të ngritjes së tij në planin shkencor, pedagogjik dhe profesional.
Në këtë drejtim ai ka bërë hulumtime shkencore dhe ka sjellë përvojen e pasur
pedagogjike nga qëndrimi i tij në këto institucione universitare dhe shkencore të Europës
dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës.
Në periudhën gusht –dhjetor 2002, ai ka qëndruar në Arizona State University
(ASU) - Universitetin Shtetëror të Arizonës (SHBA), ku ka ndjekur ligjërata në afatin prej
4 muaj në këtë universitet prestigjioz, në kuadër të bashkëpunimit midis Universitetit të
Prishtinës dhe ASU (Arizona State University).
Ndërkaq, në periudhën 1-15 nëntor 2003, ai ka qëndruar për hulumtime shkencore
në Chicago-Kent College of Law , Illinois Institute of Technology, Chicago, (SHBA).
Në periudhën 24 qershor – 4 gusht 2006 ka qëndruar në University of Cambridge
(Insitute of Criminology), Mbretëria e Bashkuar, po ashtu për hulumtime shkencore.
Në periudhën 12-16 mars 2007 ka realizuar vizitë studimore në institucionet
korrektuese të Suedisë dhe në Shërbimin Sprovues suedez në kuadër të bashkëpunimit
ndërmjet Ministrisë së Drejtësisë së Kosovës dhe të asaj suedeze.
Ndërkaq, në periudhën 16-21 shtator 2007, ka qëndruar për vizitë studimore edhe
në qendrat e paraburgimit dhe në institucionet korrektuese të Austrisë.

Në periudhën 25 janar – 29 janar 2010 ka qëndruar edhe në Universitetin e Gracit
(Austri), po ashtu për hulumtime shkencore dhe ngritje pedagogjike.
Ndërkaq, në periudhën 1 shkurt – 31 gusht 2011, në kuadër të programit të
Humphrey Fulbright, ai ka qenë bursist i programit të Fulbright-it të Qeverisë Amerikane
(Fulbright Visiting Scholars) në afatin prej 7 (shtatë) muaj, ku ka qëndruar për punë
hulumtuese kërkimore-shkencore në Universitetin e Washingtonit, Seattle, SHBA. Në
Fakultetin Juridik të këtij universiteti ai ka ndjekur disa kurse mësimore si dhe ka mbajtur
edhe disa ligjërata në lëndët: “Krimi i jakës së bardhë” dhe “E drejta penale
ndërkombëtare”. Po ashtu, në këtë universitet prestigjioz ai ka bërë hulumtime të
thelluara shkencore në fushën e Krimit të organizuar, Krimit të Jakës së Bardhë dhe të
Dënimeve alternative.
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