
 

 

REPUBLIKA E KOSOVËS 

REPUBLIKA KOSOVA - REPUBLIC OF KOSOVO 

 

GJS-2021-016 

  Dt. 18.1.2022 

 

Kryetari i Gjykatës Supreme të Republikës së Kosovës  Enver Peci, bazuar në nenin 4 dhe  9 

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

dhe Prokurorëve, me datë 18.01.2021 merr këtë: 

 

 

V   E   N   D   I   M 

 

 

REFUZOHET SI E PABAZUAR ankesa disiplinore e ushtruar nga pala B.S., nga Prizreni, 

kundër A.S., UD  i Kryetarit të Gjykatës Themelore në Prizren. 

 

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, më datë 21.12. 2021 kemi pranuar një ankesë, e 

dërguar me akt përcjellës nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës, e ushtruar nga B.S., nga Prizreni, për 

shqyrtimin e pretendimeve për shkelje të mundshme disiplinore ndaj A.S., UD i Kryetarit të 

Gjykatës Themelore në Prizren. 

 

 

http://sq.wikipedia.org/wiki/Skeda:Coat_of_arms_of_Kosovo.svg


 

Në ankesën e tij pala B.S., mes tjerash ankohet kundër vendimit të UD të Kryetarit të Gjykatës 

Themelore në Prizren për shkak të refuzimit të kërkesës së tij për përjashtimin e gjyqtarit të asaj 

gjykate, Xh.E., me pretendime nga përmbajtja e ankesës se arsyet e refuzimit në aktvendim janë 

të paqëndrueshme ngase edhe para daljes së gjyqtarit në fjalë, në pension, ka parashtruar kërkesa 

të ngjashme. Nga përmbajtja e ankesës edhe pse nuk janë të specifikuar shkeljet konkrete 

disiplinore por nga përmbajtja, pala pretendon në zvarritjen e zgjidhjes së lëndës të një rasti 

jokontestimor, si dhe disa kontestime sa i përket vet procedurës së zgjidhjes së rastit.    

Pas analizimit të pretendimeve të ofruara nga parashtruesi i ankesës,  deklaratën e UD Kryetarit S. 

të datës 11.01.2022, aktvendimit IV.Gja.nr.1/2021-81 të datës 11.05.2021 dhe shkresave tjera, 

konstatova si vijon: 

Në Gjykatën Themelore në Prizren është në zhvillim procedura jokontestimore e evidentuar 

CN.nr.490/16, në mes palëve; propozuesit Z.S., nga Prizreni të cilin e përfaqëson av. E.R., kundër 

propozuesit B.S., po ashtu nga Prizreni të cilin e përfaqëson i autorizuari J. R, për ndarjen fizike 

të paluajtshmerisë. Ankuesi B.S., ka kërkuar përjashtimin e gjyqtarit me parashtresën e datës 

01.03.2021, dhe me aktvendimin e UD i kryetarit të Gjykatës A.S., IV.Gja.nr.1/2021-81 të dt. 

11.05.2021  kjo kërkesë është refuzuar si për lirimin nga pagesa e taksës gjyqësore dhe për 

përjashtimin e gjyqtarit të rastit Xh.E.. Po ashtu me vendimin AD.nr.14/2021 të datës 15.12.2021 

UD i kryetarit të Gjykatës Themelore në Prizren, A.S., është hudh ankesa e palës B.S., e cila kishte 

arritur nga KGJK më datë 17.11.2021.  

Duke vlerësuar provat e cekura  në rastin konkret u vërtetua; se ankesa kryesisht ka të bëjë me 

procesin e vendimmarrjes së UD të Kryetarit të Gjykatës Themelore në Prizren, e cila vërtetohet 

me  konkretisht me Aktvendimin IV.Gja.nr.1/2021-81 të dt. 11.05.2021, me të cilin është refuzuar 

kërkesa e kundërpropozuesit – tani ankuesit B.S., nga Prizreni, për lirimin nga taksa gjyqësore si 

dhe për përjashtimin e gjyqtarit të rastit si e pabazuar. Po ashtu u vërtetua se UD i kryetarit ka 

marrë vendim edhe sipas kërkesës së ankuesit për incimin e procedurës disiplinore ndaj gjyqtarit 

Xh.E., vendimi AD.nr.14/2021 të datës 15.12.2021 me të cilin është hudh ankesa si e pa lejuar pasi 

që gjyqtari Xh.E., më datë 16.08.2021 është pensionuar. Në këtë drejtim si autoritet kompetent 

nuk është në kompetencën time të vlerësoj mënyrën e vendosjes dhe  vendimit të marr nga UD i 

kryetarit, pasi që pretendimet e palës ankuese rreth kërkesës së tij për lirimin e pagesës  së taksës 

gjyqësore dhe pretendimeve tjera vlerësohen në procedurat e rregullta gjyqësore.  

Andaj, konstatova se nga pretendimet e palës ankuese në veprimet e UD i Kryetarit të Gjykatës 

Themelore në Prizren A.S., nuk gjeta ndonjë shkelje disiplinore të paraparë me Ligjin për 

Përgjegjësin Disiplinore të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve apo ndonjë sjellje të pa hijshme të paraparë 

sipas Kodit të Etikës për Gjyqtarë.   

Nga të cekurat më lartë, 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. A.S., UD i Kryetarit të Gjykatë Themelore në Prizren, 

3. Parashtruesit, 

4. Arkivit të Gjykatës Supreme. 

 

 


