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Kryetari i Gjykatës Supreme të Republikës së Kosovës Z. Enver Peci, bazuar në nenin 4,  

9 paragrafi 1, nën-paragrafi 1.2 dhe paragrafi 6 , si dhe nenit 12 paragrafi 3 të Ligjit nr.06/L-

057 Për Përgjegjësinë Disiplinore të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve, me datë 29.07.2022, merr 

këtë: 

 

V   E   N   D   I   M 

 

REFUZOHET E PABAZUAR, kërkesa e E.Sh. nga Gjilani, për inicimin e procedurës  

disiplinore kundër V.S., kryetar, Gjykata Themelore në Gjilan. 

 

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 18 korrik 2022, përmes 

zyrës së Shkrimores së kësaj gjykatës kemi pranuar kërkesën nga E.Sh. nga Gjilani, për 

inicimin e procedurës disiplinore ndaj V.S., kryetar, Gjykata Themelore në Gjilan. 

Parashtruesja e kërkesës në vazhdimësi përsëritë kërkesa për inicim të procedurës disiplinore 

të bartësve të funksioneve gjyqësore të Gjykatës Themelore në Gjilan. Pretendimet  në 

përgjithësi potencojnë se; kryetari, ka bërë keqpërdorim të pozitës zyrtare, diskriminim dhe 

trajtim arbitrar, në lidhje me kërkesat e palës së lartpërmendur, që i ka paraqitur kryetarit S. 

për gjyqtarin e çështjes B.S., për shkak vendimit të këtij kryetari  AD.GJTH.GJL.nr.08/2022 

me të cilin e kishte refuzuar kërkesën për inicim të procedurës disiplinore ndaj gjyqtarit S. 

Më tutje, pretendimet në kërkesë janë rreth pakënaqësisë me aktgjykimin e gjyqtarit në fjalë, 

C.nr.809/16 të datës, 07.03.2018, që ka të bëjë me çështje pronësore ku pjesë e këtij kontesti 

është parashtruesja e ankesës. Ankuesja, në përgjithësi komenton gjendjen faktike nga 

këndvështrimi i saj dhe pakënaqësisë me vendimin e gjyqtarit të lëndës, fakte dhe prova që 

janë paraqitur edhe gjatë gjykimit të rastit. 

Kryetari i Gjykatës Themelore në Gjilan V.S., sipas kërkesës së kryetarit të Gjykatës 

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

Asnjëra nga pretendimet e paraqitura në parashtresën e ankueses nuk qëndrojnë,  

konsideron se nuk janë përmbush asnjëra nga kushtet e parapara të Ligjit për inicimin e 
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procedurës disiplinore ndaj gjyqtarit B.S.. Gjithashtu theksoj se lidhur me ankuesen në fjalë, si 

gjykatë, ka disa vite që merren me ankesat dhe pretendimet e pabaza e që edhe vet ka qenë 

subjekt në fjalë. Propozoj që ankesa të refuzohet si e pabazë.    

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

kryetarit të Gjykatës Themelore në Gjilan, në rastin konkret konstatoj se kërkesa kryesisht ka 

pretendime të njëjta me kërkesat paraprake për të cilat, kryetari i Gjykatës Supreme ka 

vendosur me vendimet e listuara si:  GJS-2020-006, e datës 02.04.2020, GJS-2020-008 dhe 

GJS-2020-009, të datës 10.07.2020, si dhe GJS-2022-005 e datës 24.03.2022.  

Konstatoj, se 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 t’i 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 Gjilan, 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 gjyqtarë”. Duke vlerësuar rastin konkret bazuar në këtë dispozitë 

kushtetuese dhe dispozitat e Ligjit për Gjykatat neni 4 paragrafi 2, i cili 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”. ‘si dhe Kodit të Etikës Profesionale për Gjyqtarë të KGJK-së, me të cilin mes tjerash 

përcaktohet se, “ Gjyqtari nuk është i detyruar t'i sqarojë pikëpamjet e tij ligjore dhe gjendjen 

e vërtetuar faktike, përveç në arsyetimin e vendimit, ose kur ligji e kërkon shprehimisht”. 

“Gjyqtari gjatë ushtrimit të funksionit të tij është i pavarur në raport me pushtetin legjislativ 

dhe ekzekutiv, publikun, mediumet, dhe institucionet e tjera si dhe në raport me palët në  

procedurë dhe nuk i nënshtrohet apo vet nënshtrohet asnjë presioni eventual, si dhe më e 

rëndësishmja se, gjyqtari gjatë ushtrimit të funksionit të tij është i pavarur edhe nga kolegët 

dhe bartësit e tjerë të funksioneve gjyqësore, në aspektin e marrjes së vendimit”. Kësisoj,  

sipas këtij kodi, Gjyqtari ushtron funksionin e tij në mënyrë të pavarur, bazuar në Kushtetutë, 

ligj dhe vlerësimin individual të fakteve, pa ndonjë kufizim, ndikime të padrejta, nxitje, 

presione, kërcënime ose ndërhyrje, direkt ose indirekt, nga çdokush e për çfarëdo arsye, duke 

ruajtur dhe promovuar pavarësinë në aspektin individual dhe institucional. 

 

Bazuar në arsyet e cekura në rastin konkret, konsideroj se në veprimet e kryetarit të 

Gjykatës në raport me aktvendimin konkret, duke vepruar sipas ankesës së palës nuk përbëjnë 

bazë për dyshim për ndonjë sjellje të mundshme disiplinore. 

 

Duhet shtuar edhe faktin 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 gjithë përmbajtjen e saj përsëriten pretendimet e njëjta, ndërsa sipas nenit 12 

paragrafi 3 të këtij ligji, si autoritet kompetent në rastin konkret nuk mund të kërkoj nga Këshilli 

që t’i filloj hetimet disiplinore ndaj kryetarit të Gjykatës Themelore në Gjilan, i cili ka marrë 



vendim për refuzimit  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 12 paragrafi 3 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. V.S., kryetar, Gjykata Themelore në Gjilan, 

3. Parashtruesi i ankesës, 

4. Arkivit të Gjykatës Supreme. 

 


