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AD/GJTHFR.4/22     

   

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ, kryetari i gjykatës Mustaf Tahiri, duke vendosur në 

çështjen disiplinore, sipas ankesës për inicimin e procedurës disiplinore të parashtruar më 31 

mars 2022, nga pala-ankuesi L.Gj., me pretendimin për shkelje disiplinore nga gjyqtari i 

Gjykatës Themelore në Ferizaj – dega në Shtërpcë B.Sh., në bazë të nenit 9 paragrafi 6 të Ligjit 

nr. 06/L-057 për Përgjegjësinë Disiplinore të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve, si dhe nenit 6, 7 

paragrafi 3 të Rregullores nr.05/19 për Procedurën Disiplinore të Gjyqtarëve, më 15.04.2022, 

mori këtë: 

  
V E N D I M 

  
REFUZOHET si e pabazuar ankesa e ushtruar nga pala L.Gj., ndaj gjyqtarit së Gjykatës 

Themelore në Ferizaj – dega në Shtërpcë B.Sh., për shkak se nuk ka bazë të arsyeshme për 

inicim të procedurës disiplinore. 

  

A r s y e t i m i 

  

Gjykata Themelore në Ferizaj autoriteti kompetent i kësaj gjykate - kryetari i gjykatës Mustaf 

Tahiri, (në tekstin e mëtejmë autoriteti kompetent), më 31 mars 2022, nga pala L.Gj., ka pranuar 

ankesën për inicimin e procedurës disiplinore ndaj gjyqtarit të Gjykatës Themelore në Ferizaj – 

dega në Shtërpcë B.Sh.. 

  

Në ankesën e paraqitur nga L.Gj., i autorizuari i palës paditëse, ka kërkuar nga autoriteti 

kompetent inicimi i procedurës disiplinore ndaj gjyqtarit me pretendimin se i njëjti ka 

parashtruar padi për të drejtën e pronësisë në pasuri, të cilën parcelë e ka blerë që para 

katërdhjetë viteve nga tani i ndjeri M.J. nga ...., trashëgimtarët e të cilit nuk janë ftuar në seancë 
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(as me shkrim) që të deklarohen mbi ndërrimin e pronarit të pasurisë, duke kërkuar që ta 

verifikojmë lëndën C.nr...., këtë gjyqtari i përmendur e ka kryer dhe e kam kaluar në degën 

komunale për kadastër.  

 

Po ashtu ka theksuar se parcelën të cilën e ka blerë po ashtu para katërdhjetë viteve nga i ndjeri 

D.J. nga .... (duke theksuar se për këtë e ka kontratën e shitblerjes nga gjykata paralele), gjyqtari 

mi kërkon deklaratat e trashëgimtarëve, por ai i ka dy vajza dhe një djalë i cili ka vdekur, të 

gjithë kanë qenë në gjykatë dhe i kanë dhënë deklaratat përpos nipit të paditurit i cili ishte jashtë 

vendit. Për më tepër ankuesi në kërkesën e tij drejtuar kryetarit të gjykatës i referohet punës së 

gjyqtarit B.Sh., i cili sipas konstatimit të tij “punon siç i teket atij dhe kërkon në internet, sepse 

konsideroj se nuk është profesional dhe mendoj se duhet ta dënoni”, duke kërkuar nga kryetari i 

gjykatës ta ndihmoj dhe shpejtoj aktvendimin në të drejtën e pronësisë në pasuri.  

  

Autoriteti kompetent konform nenit 5 paragrafi 3 të Rregullores 05/2019 për Procedurën 

Disiplinore të Gjyqtarëve, ankesën e palës L.Gj., e ka trajtuar si ankesë ndaj gjyqtarit, pasi nga 

përmbajtja e ankesës është vlerësuar se qëllimi i palës ka qenë që të paraqesë pretendime për 

shkelje disiplinore nga ana e gjyqtarit.  

  
Gjyqtari i ngarkuar me këtë çështje kontestimore B.Sh., në deklaratën e tij me shkrim lidhur me 

pretendimet e palës ankuese, ka theksuar se çështjen kontestimore të evidentuar në gjykatë si: 

C.nr....., e ka pranuar në shqyrtim më 22.01.2018 dhe veprimin e parë procedural në këtë çështje 

e ka bërë duke nxjerrë aktvendimin e datë 26.10.2018, me të cilin ka urdhëruar paditësin që të 

korrigjoj dhe plotësoj padin dhe pas plotësimit të saj me datë 04.12.2018 ka caktuar seancën 

përgatitore, e cila nuk është mbajtur pasi nuk janë plotësuar kushtet ligjore për mbajtjen e saj. 

  
Më 07.02.2019, gjyqtari sqaron se është nxjerrë aktvendim me të cilin nga i autorizuari i 

paditësit është kërkuar plotësimi i padisë në aspektin e dorëzimit të adresave të vendbanimit apo 

vendqëndrimit të të paditurve S.J. dhe M.R., dhe pas pranimit të plotësimit të adresave është 

caktuar seanca përgatitore për datë 19.03.2019, mirëpo as kjo seancë nuk është mbajtur pasi nuk 

janë plotësuar kushtet ligjore për mbajtjen e saj dhe të autorizuarit e paditësit i është kumtuar se 

për vazhdimin e procedurës në këtë çështje është e nevojshme që të paditurit S.J. me adresë të 

panjohur në ....., t’i caktohet përfaqësues i përkohshëm, mirëpo i autorizuari nuk ka pranuar. 
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Gjykata duke vepruar sipas detyrës zyrtare dhe në kuptim të nenit 79, ka marr aktvendim përmes 

procesverbalit që për të paditurin S.J. të caktohet një përfaqësues i përkohshëm sipas detyrës 

zyrtare, të cilin vendim e ka atakuar ankuesi, por që e njëjta i është refuzuar si e pabazuar me 

aktvendimin e evidentuar si: AC.nr..... të Gjykatës së Apelit të Kosovës të datë 22.01.2019. 

   

Gjyqtari po ashtu ne deklaratën e tij shton se ankuesi në vazhdimësi ka fyer gjykatën dhe 

gjyqtarin, është treguar edhe shpërfillës dhe arrogant, duke mos vepruar sipas urdhrit të gjykatës 

dhe me veprimet e tij ka stagnuat edhe procedurën gjyqësore, i njëjti po ashtu ka injoruar edhe 

vendimin e Gjykatës së Apelit lidhur me deponimin e mjeteve të lartësisë së caktuar dhe 

shpenzimeve të përfaqësimit të përkohshëm, shpenzime këto të cilat bartë paditësi, andaj gjyqtari 

në deklaratën e tij vlerëson se nuk ekziston asnjë lëshim në punën e tij si gjyqtar, por pikërisht 

ushtruesi i ankesës me sjelljet dhe veprimet e tij duke mos vepruar siç është urdhëruar, është 

fajtorë për stagnimin e çështjes në mënyrë që procedura kontestimore të vazhdohej norma lisht 

deri në përfundimin e saj. 

 

Sa i përket pretendimit tjetër të përmendur në këtë ankesë e që ka të bëj me çështjen 

kontestimore të evidentuar C.nr...., autoriteti kompetent ka vlerësuar se gjyqtari për këtë çështje 

është nxjerrë aktgjykim në bazë të pohimit me datën 22.05.2018 me të cilin është aprovuar 

kërkesë padia për vërtetimin e pronësisë  e paditësit L.G., babait të parashtruesit të ankesës, 

kundër të paditurve N.J. dhe R.J.. 

  
Kryetari i Gjykatës Themelore në Ferizaj, si autoritet kompetent pas shqyrtimit dhe vlerësimit të 

pretendimeve të palës ankuese, vlerësimit të deklaratës së gjyqtarit të rastit si dhe shkresave tjera 

të lëndës, vlerëson se nuk ka bazë të arsyeshme ligjore për shkelje disiplinore të gjyqtarit B.Sh.. 

  
Autoriteti Kompetent i kësaj gjykate nuk ka gjetur bazë të mjaftueshme për t’i vërtetuar 

pretendimet e ushtruesit të ankesës, sepse gjyqtari i rastit ka ndërmarr veprime procedurale në 

drejtim të zgjidhjes së lëndës, ku fillimisht me aktvendimin e datë 26.10.2018 është urdhëruar 

paditësi të korrigjoj dhe plotësoj padinë, pastaj është caktuar seanca përgatitore me datë 

04.12.2018, por e njëjta nuk është mbajtur për mungesë të kushteve ligjore, po ashtu me 

aktvendimin e datë 07.02.2019 nga i autorizuari i paditësit është kërkuar plotësimi i padisë dhe 

sigurimi i adresave të paditurve S.J dhe M.R.. Me aktvendimin e evidentuar si: C.nr..... të datë 

04.07.2019 të paditurit S.J. me adresë të panjohur në .... i është caktuar përfaqësues i përkohshëm 
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av.D.V., ndaj të cilit vendim paditësi L.Gj. në afatin ligjor ka paraqitur ankesë, e të cilën ankesë 

Gjykata e Apelit të Kosovës me vendimin e evidentuar si: AC.nr..... të datë 22.10.2019, e ka 

refuzuar si të pabazuar. 

 

Sa i përket pretendimit për padinë të cilën e ka parashtruar në gjykatë për një parcelë që i njëjti e 

ka blerë para katërdhjetë (40) vjetëve nga i ndjeri M.J. nga ...., trashëgimtarët e të cilit nuk janë 

ftuar në seancë që të deklarohen mbi ndërrimin e pronarit të pasurisë, dhe për këtë gjykata ka 

sjell aktgjykimin C.nr...., autoriteti kompetent ka vlerësuar se gjyqtari B.Sh., me datë 22.05.2018 

ka sjell aktgjykim në bazë të pohimit C.nr..../2018. 

  

Po ashtu sa i përket pretendimit të palës ankuese se gjyqtari B.Sh. “punon siç i teket atij dhe 

kërkon në internet, sepse konsideroj se nuk është profesional…”, autoriteti kompetent vlerëson 

se këto pretendime të palës ankuese janë vetëm supozime dhe të njëjtat nuk janë të bazuara, pasi 

që Autoriteti i kësaj gjykate vë në pah se askush nuk ka të drejtën e komentimit dhe vlerësimit 

profesional të gjyqtarit, pasi që sipas rregullit i vetmi autoritet kompetent i cili ka mandat të 

vlerësoj gjyqtarin është Komisioni për Vlerësimin e Performancës së Gjyqtarëve, i cili komision 

është i themeluar nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës dhe ka mandat të bëjë vlerësimin e 

performancës së gjyqtarëve përfshirë këtu edhe aftësinë profesionale dhe rezultatet në punë të 

gjyqtarit. 

  

Andaj, Autoriteti Kompetent i Gjykatës Themelore në Ferizaj lidhur me ankesën e ushtruar, 

bazuar në të dhënat e përshkruara më lartë, vlerëson se nuk ka bazë të arsyeshme se gjyqtari ka 

kryer shkelje disiplinore, për t’i parashtruar Këshillit Gjyqësor të Kosovës kërkesë për fillimin e 

hetimeve disiplinore. 

  
Rrjedhimisht nga të lartë shënuarat, në bazë të nenit 7 paragrafi 3, të Rregullores Nr.05/2019 për 

Procedurën Disiplinore të Gjyqtarëve, u vendos si në dispozitiv të këtij vendimi.  

 

 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ  

AD/GJTHFR.4/22 

15 prill 2022 
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    Mustaf TAHIRI 

__________________ 

            Kryetar i Gjykatës            

 

  

  

Iu dërgohet: 

L.Gj., Parashtrues i ankesës 

B.Sh., Gjyqtar 

Këshillit Gjyqësor i Kosovës 

   


