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REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

 

A.A.nr.16/2022 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS, në kolegjin e përbërë nga gjyqtarët Beshir Islami, 

kryetar i kolegjit Mr.Sc.Muhamet Rexha dhe Ragip Namani, anëtar të kolegjit, në çështjen 

disiplinore ndaj M. B., prokuror në Prokurorinë Themelore në P.,  duke vendosur në procedurën 

sipas ankesës së J. K., kundër vendimit të Kryeprokurorit të Prokurorisë Themelore në Pejë, 

AD.nr.10/2022 datës 20.09.2022, në seancën të kolegjit  të mbajtur me datë 06.10.2022, merr këtë: 

 

A K T V E N D I M 

 

HEDHET si e palejuar ankesa e J. K., e paraqitur kundër vendimit të Kryeprokurorit të 

Prokurorisë Themelore në Pejë, AD.nr.10/2022 datës 20.09.2022. 

 

A r s y e t i m 

 

Kryeprokurori i Prokurorisë Themelore të Pejës, ka zhvilluar hetim sipas shkresës së J. K., 

dhe pas analizimit të parashtresës të pranuar nga Këshilli Prokurorial dhe kërkesës lëndore, ka  

verifikuar në regjistrat e kësaj Prokurorie Themelore   dhe është konstatuar se shkresa e J. K., 

ndërlidhet me rastin penal të evidentuar pranë kësaj Prokurorie nën shenjën PP/II nr. 1568/22,  me 

të cilin rast është ngarkuar Prokurori M. B. Me datën 05.09.2022, në kuptim të nenit 9, par. 5, të 

Ligjit nr. 06/L-057 për Përgjegjësinë Disiplinore të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve, është  njoftuar 

KPK-në për hetim të mundshëm disiplinor ndaj Prokurorit të Shtetit M. B. Më daten 07.09.2022, 

është njoftuar pala ankuese, z. J. K., brenda afatit të përcaktuar ligjor  është shqyrtuar besueshmëria 

e kërkesës lëndore. Më daten  07.09.2022, Prokuroria  i është drejtuar subjektit të paraqitur, me 
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kërkesë që të  ofrojë përgjigje me shkrim mbi të gjitha rrethanat dhe veprimet procedurale të 

ndërmarra në raport me pretendimet e palës ankuese, si dhe kronologjisë e veprimeve të ndërmarra 

pas pranimit të rastit penal konkret në punë. Më daten 20.09.2022, është marrë në shikim dhe 

vlerësim rasti penal konkret, është diskutuar edhe me prokurorin e çështjes dhe kolegë tjerë, mbi 

të gjitha rrethanat dhe veprimet procedurale të ndërmarra, e në raport edhe me pretendimet e palës 

ankuese. 

Konstatimet e Autoritetit kompetent në raport me vlerësimin e kërkesës lëndore 

të parashtruar nga pala ankuese z. J. K., nga analizimi i shkresave të rastit penal të evidentuar nën 

PP/II nr. 1568/22, si dhe diskutimi me prokurorin e çështjes dhe kolegë të tjerë, mbi bazën e të 

cilave është ardhur në përfundimet se M. B., si prokuror kujdestar ka vepruar pas vlerësimit të të 

dhënave të ofruara sipas raportimit të policisë (në telefon dhe me shkrim); dhe ka zbatuar 

procedurat standarde dhe  se nuk qëndrojnë pretendimet e palës ankuese për shkelje të subjektit në 

fjalë dhe të njëjtat nuk paraqesin bazë për inicimin e procedurës disiplinore ndaj prokurorit të 

çështjes. 

Ndaj këtij vendimi ushtroi ankesë J. K.,  me pretendimin  hedhja poshtë e pretendimit nga 

Autoriteti është e kundërligjshme dhe se e njëjta është dashur të vendoset dhe se me këtë rast kemi 

të bëjmë me zbatim të gabuar të Ligjit përkatës. Prandaj ai në ankesë i kërkon Gjykatës Supreme 

të Kosovës që ta prishë vendimin e Kryeprokurorit të Prokurorisë Themelore në Pejë dhe çështjen 

ta kthej në rishqyrtim.   

Gjykata Supreme e Kosovë e ka njoftuar Këshillin  Prokurorial  të Kosovës i cili me datën 

28.09.2022,  me shkresën KPK/Nr.1133/2022 i është drejtuar Gjykatës Supreme të Kosovës me 

njoftimin se lidhur me kërkesën e juaj për përgjigje në ankesë me rastin e ankimit të z. J. K., nga 

Peja, kundër vendimit të Këshillit Prokurorial të Kosovës të evidentuar si 

AD.nr.10/2022, të datës 10 shtator 2022, ju njoftojmë se në Këshill Prokurorial të Kosovës 

nuk është zhvilluar procedura disiplinore dhe nuk ka vendim disiplinor lidhur me rastin 

e lartshënuar.  

Bazuar në nenin 9 paragrafi 6 të Ligjit Nr.06/L-057 për Përgjegjësinë Disiplinore të 

Gjyqtarëve dhe Prokurorëve, Autoriteti Kompetent sipas nenit 9 paragrafi 1, shqyrton 

ankesën brenda tridhjetë (30) ditëve nga dita e pranimit të ankesë dhe vepron në 
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përputhje me nenin 12, paragrafi 2, përveç kur konstaton se ankesa është dukshëm 

joserioze, e pabazuar, nuk ka të bëjë me ndonjë shkelje disiplinore ose është parashkruar. 

Lidhur me vendimin e marrë, Autoriteti Kompetent ka njofttuar  menjëherë me shkrim 

personin që ka paraqitur ankesë edhe Këshillin përkatës. 

J. K., ka paraqitur ankesë ndaj vendimit të Kryeprokurorit të Prokurorisë Themelore në 

Pejë, AD.nr.10/2022, të datës 20.09.2022,  me të cilin hedhet kërkesa për inicimin e procedurës 

disiplinore ndaj Prokurorit të Shtetit M. B. - Prokuror në Prokurorinë Themelore në P., 

Departamenti i Përgjithshëm, për shkak se të dhënat e ofruara në kërkesën lëndore dhe të dhënat e 

siguruara më pas, nuk paraqesin bazë për inicimin e procedurës disiplinore ndaj të njëjtit. 

Gjykata Supreme e Kosovës, pas shqyrtimit dhe vlerësimit të pretendimeve ankimore 

lidhur me vendimin e ankimuar, në mbështetje të dispozitave nga neni 15,  i Ligjit për Përgjegjësinë 

Disiplinore të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve, ka gjetur se: 

Ankesa e ankuesit Jeton Krasniqi  është e palejuar. 

Gjykata Supreme Kosovës, ka bërë vlerësimin e lejueshmërisë së ankesës në kuptim të 

dispozitave nga neni 15 i Ligjit Përgjegjësinë Disiplinore të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve, 

dispozitave  nga neni 28, 34 dhe 49 të Ligjit nr.03/L-202 për Konfliktin Administrativ dhe ka gjetur 

se ankesa është e palejuar duke vendosur që të njëjtën t’a hedhë poshtë si të palejuar për faktin se 

me dispozitën e nenit 15 paragrafi 1, të Ligjit për Përgjegjësinë Disiplinore të Gjyqtarëve dhe 

Prokurorëve, përcaktohet së: “Palët kanë të drejtë të ankohen ndaj vendimeve disiplinore të 

Këshillit, drejtpërdrejt në Gjykatën Supreme të Kosovës, brenda pesëmbëdhjetë (15) ditëve nga 

dita e pranimit të vendimit. Gjykatat tjera në Kosovë, nuk kanë kompetencë të shqyrtojnë dhe të 

vendosin lidhur me procedurën disiplinore ndaj gjyqtarëve dhe prokurorëve”. 

Pra këtu është paraqitur ankesë në vendimin e Autoritetit kompetent edhe pse nuk ka 

vendim te Këshillit Prokurorial të Kosovës. Pretendimet ankimore janë të pa bazuara sepse me 

dispozita e cituara Ligji përcakton se palët kanë të drejtë të ankohen drejtpërdrejtë në Gjykatën 

Supreme të Kosovës, por nga përmbajtja e dispozitave ligjore në ligjin e cituar nuk kategorizohen 

në mënyrë të theksuar  subjektet që kanë cilësinë  e palës.  Në Rregulloren (05/2019) për 

Procedurën Disiplinore të Prokurorëve, tek përkufizimet ne nenin 2, paragrafi 1, nën paragrafi 1.5, 

përcaktohet së: “Palë në procedurën disiplinore nënkupton subjektin e hetimit disiplinore. Në 
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varësi të rrjedhës së procedurës disiplinore palë janë: parashtruesi i ankesës, Kryeprokurori, 

Këshilli dhe Avokati i Popullit”. 

Gjykata Supreme e Kosovës vlerëson se J.K., në këtë çështje disiplinore nuk mund ta ketë 

cilësinë e palës se autorizuar që drejtpërdrejtë në  Gjykatën Suprem të Kosovës, të paraqesin ankesë 

i sepse me   Ligjin për Përgjegjësinë Disiplinore të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve, neni 9 paragrafi 

1,  është përcaktuar se ankesë ndaj gjyqtarëve, mund të paraqesin: “Personat fizik dhe juridik mund 

të ushtrojnë ankesë ndaj një gjyqtari ose prokurori lidhur me ndonjë pretendim për shkelje 

disiplinore tek autoritetet vijuese (në tekstin e mëtejmë: “Autoriteti Kompetent”).Me dispozitën e 

nenit 9 paragraf 7, të  Ligjin për Përgjegjësinë Disiplinore të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve, 

përcaktohet se:” Nëse Kryetari i Gjykatës ose Kryeprokurori nuk shqyrton dhe nuk vendos lidhur 

me ankesën ose nuk njofton personin që ka paraqitur ankesë për arsyet e hedhjes poshtë të ankesës, 

siç kërkohet në paragrafin 6, konsiderohet se kanë kryer shkelje disiplinore”.  Dispozita e cituar e  

përcakton në mënyrë të shprehur situatën kur autoriteti kompetentë e konsumon shkeljen 

disiplinore për shkak të mos vendosjes lidhur me ankesën e parashtruar apo për shkak së nuk e 

njofton personin që ka paraqitur ankesë.  

Në rastin konkret Autoriteti është deklaruar me vendim dhe ka konstatuar se nuk qëndrojnë 

pretendimet e palës ankuese dhe për këtë arsye e ka vendosur si në dispozitivin e aktvendimit të 

atakuar.   

Nga arsyet e cekuar Gjykata Supreme e Kosovës, në pajtim me dispozitat nga neni 15 të 

Ligjit për Përgjegjësinë Disiplinore të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve dhe 49 të Ligjit nr.03/L-202 

për Konfliktin Administrativ, vendosi si në diapozitiv të këtij aktvendimi. 

 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS-PRISHTINË 

A.A.nr.16/2022, me datë 06.10.2022 

 

Kryetari i kolegjit 

 Beshir Islami 

 


