
 

 

GJS-2022-009  

 

Kryetari i Gjykatës Supreme të Republikës së Kosovës  Enver Peci, bazuar në nenin 

4 dhe nenin 9  paragrafi 1.2 dhe  6 të Ligjit nr.06/L-057 Për Përgjegjësinë Disiplinore të 

Gjyqtarëve dhe Prokurorëve, si dhe nenit 7 paragrafi 1 dhe 3 të Rregullores nr. 05/2019, të 

Këshillit Gjyqësor të Kosovës më datë: 15.06.2022, merr këtë: 

 

 

V E N D I M 

 

REFUZOHET SI E PA BAZUAR, ankesa disiplinore e gjyqtarit (palës) H.I., ushtruar 

kundër I.B., S.H., dhe S.S., gjyqtarë në Dhomën e Posaçme të Gjykatën Supreme. 

 

A  r  s  y  e  t  i  m  i 

Si Autoritet Kompetent, në bazë të nenit 9, paragrafi 5 të Ligjit Nr.06/L-057, Për 

Përgjegjësinë Disiplinore të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve, me datë 25.05.2022, përmes postës 

elektronike (email zyrtar), kemi pranuar një ankesë nga gjyqtari (pala ankuese) H.I., lidhur me 

aktvendimin e Kolegjit të Apelit të Dhomës së Posaçme, ACI-I-22- 0277, i datës 23.05.2022. 

 Ankuesi në ankesën disiplinore pretendon se, me aktvendimin e cekur si më lartë 

kolegji i Apelit të Dhomës së Posaçme të Gjykata Supreme të Kosovës në përbërje prej 

gjyqtarëve I.B., S.H., dhe S.S., një vendim të kolegjit të Specializuar i Dhomës së Posaçme e 

shpall jo ligjor për nga forma dhe struktura edhe pse konsideron se i njëjti është hartuar në 

formën dhe strukturën sikurse hartohen vendimet e gjykatave të Republikës së Kosovës, 

përfshirë këtu edhe Gjykatën Supreme, konform formave të vendimeve sikurse është 

përcaktuar nga KGJK. Me këtë veprim të këtij kolegji pretendon se, tani më është dëshmuar 

dhe  është rezultat i averzionit që nga ky kolegj është formuar dhe po forcohet çdo ditë me 

vendime të shumta ndaj vendimeve ku si gjyqtar individual apo kryesues i kolegjit, vendos pala 

ankuese - gjyqtari H.I.. Konsideron se me këto veprime, gjyqtarët e Kolegjit të Apelit secili 

individualisht kanë bërë shkelje të Kodit të Etikës për gjyqtarët dhe se është koha e fundit për 

inicim të procedurës për vërtetimin e përgjegjësisë disiplinore.  

Gjyqtaret I.B., S.H. dhe S.S., sipas kërkesës së kryetarit lidhur me ankesën në fjalë e 

dhanë një deklarate të përbashkët në të cilën potencuan se: 

 

REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA  
 

GJYKATA SUPREME/VRHOVNI SUD 



 

Pretendimi i ngritur nga gjyqtari H.I., kinse Kolegji i Apelit po e denigron punën dhe 

profesionalizmin e tij, ku sipas tij është cenuar edhe autoriteti i gjykatës, është plotësisht i 

pabazë dhe i pa argumentuar. Autoriteti i gjykatës është cenuar vetëm pas ardhjes së tij në këtë 

gjykatë, me ç ‘rast ai ka tentuar dhe tenton që të gjithë të tjerëve t’ua imponoj zgjedhjet që ai 

mendon se janë të drejta.  

 

Si gjyqtar të Kolegjit të Apelit deklarojnë se gjyqtari H.I., është i vetmi gjyqtar i 

shkallës së parë, që gjatë vendimmarrjes në lëndët me të cilat është i ngarkuar, aplikon formë 

dhe strukturë të vendimit e cila bie ndesh me kërkesat e nenit 9 paragrafi 4.1 të LDHP-së, forma 

dhe struktura e vendimit që ai aplikon në secilin rast është në kundërshtim edhe me praktikën 

afatgjate gjyqësore të DHPGJS- së, që është duke u zbatuar që nga qershori i vitit 2003, kur ka 

filluar punën DHPGJS. Sipas gjyqtarëve qëndrimi ligjor i këtij kolegji konsiderojnë se është i 

qartë dhe është shprehur edhe në vendime tjera. Për më tepër theksojnë se,  deri më tani me 

dhjetëra vendime të gjyqtarit në fjalë janë anuluar, ndryshuar dhe vërtetuar për arsye të vetme 

që janë ligjore dhe procedurale, gjyqtari me këtë rast prezanton vetëm këtë aktvendim, ndërsa 

si kolegj theksojnë se janë të autorizuar edhe sipas ligjit që të vendosin për të gjitha të metat 

vendimeve të shkallës së parë, qoftë edhe të atyre të gjykatave të rregullta që kanë vendosur 

lidhur me konteste që bien në juridiksionin e DHPGJS. Më tutje në deklaratë potencojnë faktin 

se, sipas ligjit Kolegji i Apelit në punën e tij është i pavarur, siç është i pavarur edhe çdo gjyqtar 

duke respektuar hierarkinë vendimmarrëse, se interpretimet ligjore lidhur me zbatimin e 

cilësdo dispozitë ligjore të natyrës procedurale dhe materiale, kolegji në fjalë i jap duke u 

bazuar në parimin e pavarësisë së gjyqtarit në punën e tij si dhe kompetencën ligjore që ka 

kolegji në unifikimin e praktikës gjyqësore. Duke dhënë edhe qëndrimin profesional sa i përket 

dispozitës nga neni 9, paragrafi 4.1 të LDHP-së, konsiderojnë se qartë është përcaktuar forma 

dhe struktura e një vendimi që lëshon dhoma, e në anën tjetër kjo gjykatë është e rregulluar me 

ligj,  strukturë dhe procedurë të veçantë nga procedurat e gjykatave të rregullta. Në fund lidhur 

me aktvendimin e kontestuar gjyqtarët në fjalë e konsiderojnë se me të njëjtin është ndryshuar 

aktvendimi i shkallës së parë jo për shkak të formës por për arsye të tjera ligjore.  

 

Pas analizimit të pretendimeve të ofruara nga parashtruesi i ankesës, dhe shkresave të 

lëndës dhe vendimeve të kontestuar sa i përket gjyqtarëve të apostrofuar të kësaj gjykatë 

konstatoj se: 

 

Kolegji i Apelit i DHPGJS në përbërje të gjyqtarëve: I.B., kryesues, S.H. dhe S.S., 

anëtar, me aktvendimin  AC-I-22-0227, të datës 23 maj 2022, kanë vendosur lidhur me ankesën 

e paditësve;  “A.H. SH.P.K” dhe “Q. SHPK”, kundër të paditurës Agjencia Kosovare e 

Privatizimit dhe me atë rast kanë aprovuar si të bazuar ankesën e paditësve, dhe kanë ndryshuar 

aktvendimin e Kolegjit të Shkallës së I-rë të DHPGJS-së, C-I-22-0001, të datës 04 prill 2022, 

si dhe është aprovuar kërkesa e paditësve për caktimin e Masës së sigurisë. Pretendimet në 

ankesë disiplinore siç u cek më lart, kanë të bëjë me vendimmarrjen nga ana e Kolegjit të Apelit 

të DHPGJS-së, si dhe shpalljen jo ligjore të aktvendimit të kolegjit të specializuar të kësaj 

gjykate, për nga forma dhe struktura. Këto veprime parashtruesi i ankesës gjyqtari I., i 



konsideron se janë rezultat i averzionit që ka kolegji në fjalë ndaj vendimeve të tij, duke i 

konsideruar këto veprime denigrim i punës dhe profesionalizimit të gjyqtarit dhe cenim të 

autoritetit të gjykatës. 

   

Bazuar në dispozitën e nenit 107 paragrafi 1 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës thuhet 

se: “Gjyqtarët gëzojnë imunitetin nga ndjekja penale, paditë civile dhe shkarkimi nga 

funksioni, për vendimet e marra, votimin e bërë, mendimin e shprehur dhe veprimet tjera që 

janë brenda fushëveprimit të detyrave dhe përgjegjësive të tyre si gjyqtar“. Duke vlerësuar 

rastin konkret bazuar në këtë dispozitë kushtetuese dhe dispozitat e Ligjit për Gjykatat neni 4 

paragrafi 2. përcakton se,  ‘ Gjyqtarët gjatë ushtrimit të funksionit dhe marrjes së vendimeve 

janë të pavarur, të paanshëm, të pandikuar në çfarëdo mënyre nga asnjë person fizik apo 

juridik, përfshirë edhe organet publike. ‘ 

Sipas Kodit të Etikës Profesionale për Gjyqtar të KGJK, përcaktohet mes tjerash se, “ Gjyqtari 

nuk është i detyruar t'i sqaroje pikëpamjet e tij ligjore dhe gjendjen e vërtetuar faktike, përveç 

në arsyetimin e vendimit ose kur ligji e kërkon shprehimisht; Gjyqtari gjatë ushtrimit të 

funksionit të tij është i pavarur në raport me pushtetin legjislativ dhe ekzekutiv, publikun, 

mediumet, dhe institucionet e tjera si dhe ne raport me palët ne procedure dhe nuk i nënshtrohet 

apo vet nënshtrohet asnjë presioni eventual, si dhe me e rëndësishmja se, gjyqtari gjatë 

ushtrimit të funksionit të tij është i pavarur edhe nga koleget dhe bartësit e tjerë të 

funksioneve gjyqësore, në aspektin e marrjes së vendimit”. Kësisoj, sipas këtij kodi Gjyqtari 

ushtron funksionin e tij në mënyrë të pavarur, bazuar në Kushtetutë, ligj dhe vlerësimin 

individual të fakteve, pa ndonjë kufizim, ndikime të padrejta, nxitje, presione, kërcënime ose 

ndërhyrje, direkt ose indirekt, nga çdokush e për çfarëdo arsye, duke ruajtur dhe promovuar 

pavarësinë në aspektin individual dhe institucional.  

 

Bazuar në arsyet e cekura në  rastin konkret konsideroj se në veprimet e gjyqtarëve të 

apostrofuar në raport me aktvendimin konkrete duke vepruar sipas ankesës së palës nuk 

përbëjnë bazë për dyshim për ndonjë sjellje të mundshme disiplinore. Ankesa disiplinore në 

kuptim të nenit 9 paragrafi 6 i Ligjit për Përgjegjësinë Disiplinore të Gjyqtarëve dhe 

Prokurorëve është e pabazuar nga fakti se në gjithë përmbajtjen e saj në veprimet e gjyqtarëve 

nuk ka asnjë konstatim për shkelje disiplinore që parashihet me këtë ligj apo ndonjë sjellje e 

pahijshme siç kërkohet me Kodin e Etikës për Gjyqtarë. Konstatoj, se si autoritet kompetent 

nuk kam të drejtë të vlerësoj vendimin e gjyqtarëve të Kolegjit të Apelit të DHPGJS –së, edhe 

sa i përket formës dhe strukturës që ka qenë pretendim i ankuesit, pasi që kjo është edhe pjesë 

përbërëse e aktvendimit të kontestuar dhe pjesë e vendimmarrjes nga ana e kolegjit të 

gjyqtarëve.  

 

Andaj, për shkak se në ankesën disiplinore të palës, nuk potencohet për ndonjë shkelje 

konkrete të supozuar disiplinore të parapara  në nenin 5 të ligjit Nr.06/L-057 Për Përgjegjësinë 

Disiplinore të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve, Kryetari i Gjykatës Supreme të Kosovës vendosi 

si në dispozitivin e këtij vendimi. 

 



 

 

Kryetar i Gjykatës Supreme 

Enver Peci 

 

 

 

Kopje: 

1. Këshillit Gjyqësor të Kosovës, 

2. Gjyqtari I.B., 

3. Gjyqtari S.H.,  

4. Gjyqtari S.S., 

5. Palës ankuese,   

6. Arkivit të Gjykatës Supreme. 


