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

paragrafi 1, nëparagrafi  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 H.H., nga Peja, me 

datë 24.08.2022, merr këtë: 

 

A  K  T  V   E   N   D   I   M 

 

REFUZOHET ankesa disiplinore e H.H., nga Peja, 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 12 gusht 2022, përmes 

kryesuesit të Këshillit Gjyqësor të Kosovës, kam pranuar kërkesën nga H.H., nga Peja, për 

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

Parashtruesi i kërkesës në ankesën e tij mes tjerash pretendon se kryetari B., nuk është 

në gjendje të veproj apo të marrë ndonjë masë qoftë disiplinore për gjyqtaren e Gjykatës 

Themelore në Pejë, M.B., pasi që i njëjti i ka refuzuar kërkesën e palës për përjashtimin e 

gjyqtares, nga çështja kontestimore, gjithashtu ka refuzuar kërkesën e tij për gjyqtaren e cekur 

më lart për ankesë disiplinore, me pretendimet e tij se gjyqtarja ka qenë e njëanshme dhe ka 

bërë shkelje të ligjit në favor të palës tjetër (ish bashkëshortes së tij), pala ankuese ka bërë disa 

herë ankesë dhe kërkesë tek kryetari i Gjykatës Themelore në Pejë, për përjashtimin e gjyqtares 

B. nga vendosja e lëndës kontestimore si dhe ankesë disiplinore por të gjitha janë refuzuar. Më 

tutje, pala ankuese pa specifikuar ndonjë provë konkrete, por më tepër shpreh supozime rreth 

raporteve eventuale në mes gjyqtares dhe kryetarit duke shpreh qëndrimin e tij se i njëjti e 

mbron gjyqtaren, e cila konsideron se gënjen në favor të palës së kundërt (ish bashkëshortes së 

tij), nuk guxon me marr vendim ndaj saj, pasi që dyshon se kryetari B., i ka borxh ndonjë favor 

gjyqtares në fjalë, e të ngjashme.  

 

 

REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 
 

GJYKATA SUPREME/VRHOVNI SUD 



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: 

Pretendimet e parashtruesit të ankesës janë hamendësime që nuk përkojnë me 

realitetin dhe nuk janë mbështetë në asnjë provë të vetme. Si të tilla arsyet në të cilat 

mbështetet ankesa disiplinore është dukshëm joserioze me pretendime të paqena dhe i 

konsideron se është tentim që arsyet e refuzimit të kërkesave të palës ankuese për 

përjashtimin e gjyqtares nga gjykimi ti mbështesë me patjetër në një vepër penale të 

kryer nga ana e tij. Pjesa tjetër e ankesës konsideron se ka të bëjë me drejtimin e 

procedurës dhe vendimmarrjen nga ana e gjyqtares së çështjes, për të cilat këtu 

parashtruesi i ankesës edhe përmes përgjigjeve të tjera të cilat ia kanë kthyer, është 

njoftuar se janë pretendime ankimore për të cilat vendos Gjykata e Apelit, e nuk janë 

bazë për të parashtruar ankesë disiplinore andaj, për këtë pjesë e pa të paarsyeshme të 

deklarohet lidhur me pretendimet e parashtruesit të ankesës që kanë të bëjnë me 

drejtimin e procedurës nga ana e gjyqtares së çështjes. Deklaratës i ka bashkëngjitur 

përgjigjet dhe aktvendimet përkatëse për të cilat ka vendos lidhur me rastin e 

parashtruesit të ankesës disiplinore.     

Propozon që ankesa e tij disiplinore 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  

kryesisht ka pretendime të njëjta, nga përmbajtja e të gjitha parashtresave deri me tani si dhe 

kjo e fundit, janë tërësisht shprehje e pakënaqësisë së palës me vendimet gjyqësore për të cilat 

si autoritet kompetent nuk kam juridiksion ti vlerësoj pasi që këto pretendime trajtohen me 

mjete juridike nga gjykatat kompetente ashtu siç parashihet me ligj.     

Për më tepër, vendimi për refuzimin e ankesës disiplinore nga autoriteti kompetent – kryetari i 

Gjykatës Themelore në Pejë, bazohet edhe në dispozitën e nenit 107 paragrafi 1 të Kushtetutës 

së Republikës së Kosovës ku 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 ankesa disiplinore pikërisht ka pretendime në vendimmarrjen 

nga ana e kryetarit të Gjykatës Themelore në Pejë, i cili sipas kompetencave të tij ligjore ka 

vendosur lidhur me kërkesat e palës ankuese në këtë rast. Po ashtu konsideroj se, ankesa 

disiplinore në përmbajtjen e saj nuk ka mbështetje në asnjë provë të vetme, ma tepër ka 

hamendësime se dikush gjoja ka mund ti jap para kryetarit të gjykatës duke paragjykuar se këtë 

ka mund ta bëj avokati i ish bashkëshortes së tij me të cilën është në kontest, e pretendime tjera 

të ngjashme të cilat i konsideroj si joserioze dhe të pabazuara për faktin se nuk janë mbështet 

me ndonjë provë e cila kishte me vërtetua pretendimet e parashtruesit të ankesës.   

 

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 pretendimet janë të paqarta, konfuze, paragjykuese dhe nuk kanë mbështetje në ndonjë 



provë konkrete. Gjithashtu  sipas nenit 12 paragrafi 3 të këtij ligji, si autoritet kompetent në 

rastin konkret nuk mund të kërkoj nga Këshilli që ti filloj hetimet disiplinore ndaj kryetarit të 

Gjykatës Themelore në Pejë, i cili ka marrë vendim për refuzim të ankesës ndaj gjyqtarit të tij, 

e që është pretendimi kryesor i palës në rastin konkret.  

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. 

 


