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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: 23.08.2022, merr këtë: 

 

V E N D I M 

 

REFUZOHET SI E PABAZUAR, ankesa disiplinore e R.Zh., nga Gjakova, ushtruar 

kundër, M.K., gjyqtare 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 26.07.2022, përmes 

Kryesuesit të  Këshillit Gjyqësor të Kosovës,  kemi pranuar një ankesë nga pala ankuese, R. 

Zh. nga Gjakova. 

 Ankuesi në ankesën disiplinore, mes tjerash konsideron se, vendimi i Komisionit 

Disiplinor për Përmbarues Privat i datës 14. O6.2022  është korruptiv, kundërligjor dhe kundër 

kushtetues, me arsyetim  se përmbaruesi privat ka vepruar në kundërshtim me ligjin dhe me 

këtë rast, në përgjithësi, përsërit pretendimet e tij të parashtruara si palë ankuese në MD të 

Divizionit për  Mbikëqyrjen e ligjshmërisë  së Profesioneve të Lira.  

  Propozoj, që ndaj gjyqtarëve pjesë e Komisionit Disiplinor t’i shqiptohet masa 

disiplinore dhe të hetohen për vepër penale.         

Gjyqtarja M.K.,  sipas kërkesës së kryetarit lidhur me ankesën në fjalë ka dhënë një 

deklaratë, në të cilën potencon se: Me 14 qershor 2022, Komisioni Disiplinor për Përmbarues 

Privat, e cila ka qenë kryesuese e komisionit së bashku me A.K. dhe R.H. anëtarë, kanë vendos 

lidhur me raportin përfundimtar të MD të Divizionit për Noterinë dhe Përmbarimin , lidhur me 

rastin e përmbaruesit privat Gj.R., dhe me këtë rast si komision kanë marr vendim me të cilin 

kanë refuzuar raportin përfundimtar, me ç’rast kanë vlerësuar se në këtë rast përmbaruesi privat 

nuk është përgjegjës për asnjërën nga shkeljet disiplinore. Konsideron se ankesa disiplinore e 

palës është e paqëndrueshme, e pabazuar ligjërisht dhe si e tillë e papranueshme.  

 

REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA  
 

GJYKATA SUPREME/VRHOVNI SUD 



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

lëndës dhe vendimit  të kontestuar sa i përket gjyqtares së apostrofuar të kësaj gjykate, konstatoj 

se: 

  Komisioni Disiplinor për Përmbarues Privat në kuadër të MD, me vendimin 

DPL.nr.07/2022 të datës 14.06.2022 ka refuzuar Raportin përfundimtar të MD- Departamenti 

për Profesione të Lira- Divizioni për Noterinë dhe Përmbarimin Privat, DPL- 07/2022 i datës 

07.03.2022, si i pabazuar, dhe njëherësh Përmbaruesin Privat Gj.R., si organ përmbarues, i 

emëruar nga MD për territorin e Gjakovës, ka konstatuar se nuk është përgjegjës për shkelje të 

pretenduara disiplinore gjatë veprimeve të ndërmarra në lëndën përmbarimore P.nr.634/2014.     

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“. Po ashtu  Ligji për 

Gjykatat në nenin 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. ‘ Ndërsa 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 ne arsyetimin e vendimit ose kur ligji e kërkon shprehimisht; 

Gjyqtari gjate ushtrimit te funksionit te tij është i pavarur ne 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 

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

funksioneve gjyqësore, ne aspektin e marrjes se vendimit”. Kësisoj, sipas këtij kodi  Gjyqtari ushtron 

funksionin e tij ne mënyrë te pavarur, bazuar ne Kushtetute, ligj dhe vlerësimin individual te fakteve, 

pa ndonjë kufizim, ndikime te padrejta, nxitje, presione, kërcënime ose ndërhyrje, direkt ose indirekt, 

nga çdokush e për çfarëdo arsye, duke ruajtur dhe promovuar pavarësinë ne aspektin individual dhe 

institucional.  

Bazuar në arsyet e cekura në  rastin konkret konsideroj se në veprimet e gjyqtares së 

apostrofuar në raport me vendimin konkret, 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 gjyqtares nuk ka asnjë 

konstatim për shkelje disiplinore që parashihet me këtë ligj apo ndonjë sjellje e pahijshme siç 

kërkohet me Kodin e Etikës për Gjyqtar. Konstatoj, se si autoritet kompetent nuk kam të drejtë 

të vlerësoj vendimin dhe veprimet e  gjyqtares në rastin konkret e posaçërisht vendimmarrjen 

meritore lidhur me këtë rast. Për më tepër pretendimet ankimore të palës ankuese konsistojnë 

pikërisht në pakënaqësinë e tij me meritat e vendimit. Po ashtu në vendimin e kontestuar, palës 

nga ana e komisionit iu ka dhënë e drejta që të njëjtin ta kontestoj në procedurë të rregullt 

gjyqësore- të hap konflikt administrativ me të cilin kishte pas të drejtë të kontestoi ligjshmërinë 

e këtij vendimi.  

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. Gjyqtares M.K., 

3. Palës ankuese  

4. Arkivit të Gjykatës Supreme. 

 


