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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: 25.02.2022, merr këtë: 

 

V E N D I M 

 

REFUZOHET SI E PABAZUAR, ankesa disiplinore e palës M.B., nga Komuna e S., 

ushtruar kundër Sh.S., M.R., B.I., gjyqtarë në 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 28.01.2022, përmes zyrës 

se shkrimores se Gjykatës Supreme, kemi pranuar një ankesë nga pala ankuese M.B., dhe 

përfaqësuesit të autorizuar të tij, avokat A.S.K., lidhur me aktgjykimin e Gjykatës Supreme të 

Kosovës Rev.nr.106/2021, i datës 26.10.2021. 

 Ankuesi në ankesën disiplinore pretendon se, me aktgjykimin e cekur kolegji  Gjykata 

Supreme të Kosovës në përbërje prej gjyqtarëve Sh.S., M.R. dhe B.I., kanë aprovuar revizionin 

e palës së paditur R.B. si të bazuar dhe konsideron se me këtë janë shkelur të drejtat pronësore 

të palës M.B., duke pretenduar se kolegji në fjalë  njëanshëm ka vlerësuar provat në këtë çështje 

kontestimore, pretendimet i bazon në përgjithësi në vendimmarrjen e kolegjit shqyrtues të kësaj 

gjykate duke kontestuar mënyrën e vendosjes duke përsërit çështjet e pretenduara edhe në 

revizion dhe duke u ndërlidh me çështjet e vërtetimit të gabuar të gjendjes faktike dhe zbatimin 

e gabuar të drejtës materiale. Propozon që gjyqtarët të dalin para përgjegjësisë disiplinore dhe 

të shqiptohen sanksione disiplinore sipas nenit 7 të Ligjit për Përgjegjësinë Disiplinore të 

Gjyqtarëve dhe Prokurorëve.  

Gjyqtarët Sh.S., M.R. dhe B.I., 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 



Në lëndën e kësaj gjykate Rev.nr.106/2021, e sipas revizionit të paditurit R.B., nga S., 

kolegji i kësaj gjykate kanë marrë aktgjykim me të cilin kanë aprovuar si të bazuar revizionin 

e të paditurit R.B., ndërsa kanë refuzuar si të pabazuar kërkesëpadinë e paditësit M.B.. 

Konsiderojnë se ankesa e paraqitur kundër vendimmarrjes së kolegjit të kësaj gjykate nuk ka 

të bëjë fare me asnjë shkelje disiplinore siç pretendon ankuesi, por ka të bëjë me vendimmarrjen 

përkatësisht me mënyrën e vendosjes sipas revizionit të paditurit të paraqitur në këtë lëndë, e 

sa i përket vendimmarrjes ankesa nuk mund të paraqitet sipas dispozitave të ligjit për 

përgjegjësi disiplinore, për më tepër për nga përmbajtja ankesa plotësisht i ngjanë një mjeti 

juridik të goditjes së këtij aktgjykimi, e që nuk duhet të jetë ashtu. Në këtë ankese theksojnë se 

nga fillimi e deri në mbarim të saj thuhet se, me këtë aktgjykim paditësit i është shkalur e drejta 

pronësore dhe se me të njëjtin gabimisht është zbatuar e drejta materiale, edhe pse revizioni 

nuk mund të paraqitet për shkak të gjendjes faktike, kolegji i lartpërmendur ka komentuar dhe 

ka vlerësuar gjendjen faktike, dhe kësisoj ka nxjerrë aktgjykim të kundërligjshëm në dëm të 

palës paditëse.  

Pas analizimit të pretendimeve të ofruara nga parashtruesit e ankesës, dhe shkresave të 

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

konstatoj se: 

Kolegji i kësaj gjykate në përbërje të gjyqtarëve: Sh.S., kryetar, M.R. dhe B.I, anëtarë, 

me aktgjykimin Rev.nr.106/2021, të datës 26.10.2021, kanë vendosur lidhur me revizionin e të 

paditurit R.B., i paraqitur përmes të autorizuarit të tij N.P., avokat nga Prishtina dhe me atë rast 

kanë aprovuar si të bazuar revizionin e të paditurit dhe kanë ndryshuar aktgjykimit e gjykatave 

të instancave më të ulëta, si në dispozitiv të atij aktgjykimi, dhe njëherësh janë dhënë arsyet 

sipas aktgjykimit. Pretendimet në ankesë disiplinore siç u cek më lart, kanë  të bëjnë me 

vendimmarrjen përkatësisht mënyrën e vendosjes sipas revizionit të paditurit të kolegjit të 

specifikuar, kështu që për nga përmbajtja kjo ankesë disiplinore plotësisht i ngjan një mjeti 

juridik të goditjes së aktgjykimit. 

 Kësisoj, 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“, 

në rastin konkret konsideroj se në veprimet e gjyqtarëve të apostrofuar në raport me lëndën 

konkrete duke vepruar sipas revizionit të 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 dukshëm 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 mënyrën e vendosjes nga gjyqtarët apo të 

vlerësoj gjendjen faktike apo ndonjë prej shkeljeve të drejtës materiale siç pretendohet në 

ankesë. Përgjegjësia ime është ekskluzivisht në konstatimin e shkeljeve disiplinore.    

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 Sh.S., 

3. Gjyqtari M.R. 

4. Gjyqtari B.I., 

5. Palës,  

6. Arkivit të Gjykatës Supreme. 


