
 

           

GJS-2022-014 

Kryetari i Gjykatës Supreme të Republikës së Kosovës  Enver Peci, bazuar në nenin 9 

paragrafi 1, nën paragrafi 1.2 dhe paragrafi 6, të Ligjit nr.06/L-057 Për Përgjegjësinë 

Disiplinore të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve, në procedurën disiplinore ndaj kryetarit të Gjykatës 

Themelore në Pejë, A.B., duke vepruar sipas ankesës disiplinore të parashtruar nga A.G., nga 

Deçani, me datë 26.08.2022, merr këtë: 

 

A  K  T  V   E   N   D   I   M 

 

REFUZOHET,  ankesa disiplinore e A.G., nga Deçani, e parashtruar ndaj kryetarit të Gjykatës 

Themelore në Pejë, A.B.,  SI E PABAZUAR. 

 

 

A  r  s  y  e  t  i  m 

 

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 4 gusht 2022, përmes 

Këshillit Gjyqësor të Kosovës, kam pranuar kërkesën nga A.G., nga Deçani, për inicimin e 

procedurës disiplinore ndaj A.B., kryetar, Gjykata Themelore në Pejë.  

Parashtruesi i kërkesës në ankesën e tij pretendon se kryetari B., nuk i ka kthyer 

përgjigje në kërkesat e drejtuara me shkrim  lidhur me konkursin për praktikantë në Gjykatën 

Themelor në Pejë, i publikuar në vitin 2021, në të cilin pala ankuese ka aplikuar, por i njëjti 

ishte anuluar pas dy jave. Në bisedë telefonike me administratorin e gjykatës theksoj se i njëjti 

i ka thënë se problemi qëndron tek një nënshkrim i kryetarit të Gjykatës, pa të cilin konkursi 

nuk po hapet, që nga shtatori i vitit të kaluar është duke pritur për tu hapur konkursi, andaj 

bazuar në ankesën e tij kërkon që e njëjta të trajtohet me dinjitet dhe me përkushtim, pasi që 

pretendon se kryetari B. ka bërë shkelje të ligjit dhe për mos përmbushje të kompetencave ti 

shqiptohet masë disiplinore.  

Kryetari i Gjykatës Themelore në Pejë, sipas kërkesës së kryetarit të Gjykatës Supreme 

lidhur me ankesën në fjalë ka dhanë deklaratë në të cilën potencon se: 

 

REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 
 

GJYKATA SUPREME/VRHOVNI SUD 



Në muajin shtator 2021, nga administrata e gjykatës është hapë konkursi për 

praktikantë, i cili është publikuar gabimisht pa u ndjekur procedurat e brendshme ashtu siç 

kërkohet sipas ligjit, andaj theksoj se i njëjti është anuluar dhe për këtë është dhënë njoftimi. 

Lidhur me pretendimin e parashtruesit të ankesës për kërkesën e tij për takim me kryetarin, 

sqaron se, parashtruesi njoftimin se konkursi për praktikantë do të hapet kur të jetë e 

përshtateshe për gjykatën dhe kur gjykata të ketë hapësirë dhe kushte të mjaftueshme, e ka 

pranuar nga administrata e gjykatës, kështu që për  sqarime tjera vlerëson se kanë qenë të pa 

nevojshme.  

Në këtë drejtim, vlerësoj se ankesa disiplinore e parashtruar nga z. A.G., është e 

pabazuar dhe se arsyet mbi të cilat është mbështetë ankesa nuk janë bazë për parashtrim të 

ankesës disiplinore ashtu siç është paraparë me Ligjin për Përgjegjësinë Disiplinore të 

Gjyqtarëve dhe Prokurorëve andaj, propozoj që e njëjta të refuzohet si e pabazuar.      

                                                                        

Pas analizimit të pretendimeve të ofruara nga parashtruesi i ankesës, deklaratës së 

kryetarit të Gjykatës Themelore në Pejë, në rastin konkret konstatoj se: ankesa disiplinore  në 

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

Prokurorëve, është dukshëm e pabazuar nga fakti se në përmbajtjen e saj nuk ka elemente të 

cilat në veprimet e kryetarit ka ndonjë shkelje disiplinore ose shkelje e kodit të etikës për 

gjyqtarë. Pretendim kryesor i ankuesit  për shkelje disiplinore të kryetarit ishte se nuk i ka  

kthyer  përgjigje dhe nuk e ka pranuar në takim, ndërsa nga përmbajtja e vet ankesës disiplinore 

rrjedh se ai ka qenë i njoftuar për anulimin e konkursit, fakt që e pohon edhe kryetari  pasi që 

njoftimi është bërë nga administrata e gjykatës. Në një gjendje të tillë të fakteve, konstatoj se 

ashtu siç edhe potencoi kryetari nuk ka qenë e nevojshme që të takohet me parashtruesin e 

ankesës, ashtu siç pretendon ankuesi.  

Andaj, nga arsyet e cekura në bazë të nenit 9 par. 6 të Ligjit për Përgjegjësinë 

Disiplinore të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve, dhe nenit 7 par.3 pika 3.1 dhe 3.2 të Rregullores së 

KGJK-së, nr. 05/2019 , për Procedurën Disiplinore të Gjyqtarëve u vendos si në dispozitivin e 

këtij vendimi. 

 

 

Kryetar i Gjykatës Supreme 

Enver Peci 

_______________________ 

Kopje: 

1. Këshilli Gjyqësor i Kosovës, 

2. A.B., kryetar, Gjykata Themelore në Pejë,  

3. Parashtruesi i ankesës, 

4. Arkivi i Gjykatës Supreme. 

 


