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AD/GJTHFR.7/22       

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

çështjen disiplinore, sipas ankesës për inicimin e procedurës disiplinore të parashtruar nga pala 

ankuese A.M, me pretendimin për shkelje disiplinore nga gjyqtari i Gjykatës Themelore në 

Ferizaj – Dega në Kaçanik R.L, 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 27 qershor 2022, mori këtë: 

 

V  E  N  D  I  M 

 

REFUZOHET si e pabazuar kërkesa për inicimin e procedurës disiplinore ndaj gjyqtarit të 

Gjykatës Themelore në Ferizaj – Dega në Kaçanik, R.L, e paraqitur nga pala ankuese A.M, për 

shkak se nuk ka bazë të arsyeshme për shkelje disiplinore. 

 

A r s y e t i m i 

 

Gjykata Themelore në Ferizaj përkatësisht autoriteti kompetent i kësaj gjykate - kryetari i 

gjykatës Mustaf Tahiri, (në tekstin e mëtejmë autoriteti kompetent), më 09 qershor 2022 ka 

pranuar nga  Zëvendës Kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës ankesën e palës ankuese A.M, 

të cilën ankesë pala ankuese përmes postës elektronike me 5 qershor 2022 e ka adresuar në 

Këshillin Gjyqësor të Kosovës, e cila ankesë e siç u cek më lartë ushtruar nga ankuesi A.M, 

kundër gjyqtarit të Gjykatës Themelore në Ferizaj – Dega në Kaçanik R.L, nga zëvendës 

Kryesuesi i KGJK-së, konform nenit 9 paragrafi 2 të Ligjit për Përgjegjësinë Disiplinore të 

Gjyqtarëve dhe Prokurorëve, është transferuar tek autoriteti kompetent, kryetari i Gjykatës 

Themelore në Ferizaj për trajtimin e saj. 

 

REPUBLIKA E KOSOVËS 

REPUBLIKA KOSOVA – REPUBLIC OF KOSOVO 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ 

OSNOVNI SUD UROŠEVAC – BASIC COURT OF FERIZAJ 
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Ankuesi A.M, në ankesën e ushtruar në Këshillin Gjyqësorë të Kosovës, ka theksuar shqetësimet 

e tij për faktin se gjyqtari R.L, ka trajtuar rastin e tij në procedurën kontestimore me numër 

C.nr...., dhe se sipas ti gjykatësi ka marr aktgjykimin pa ftuar fare dëshmitarët e tij, dhe ka 

fshehur prova apo nuk ka përmendur fare dëshmitë e ti video incizimet  në CD, por sipas palës 

ankuese ka përmendur si prova apo dëshmi vetëm një CD, kurse në realitet në lëndë ishin dy CD, 

që pala ankuese ka theksuar se i ka deponuar si prova në gjykatë, duke theksuar se nga këto CD 

me video incizime të datës 28.11.2015, në protestat paqësore të qytetarëve nga forca e përdorur 

në mënyrë të kundërligjshme nga një grup i zyrtarëve policor ndaj protestuesve paqësor është 

lënduar ndër të tjera edhe ish avokati i popullit S.K. Ndër theksimet e tija pala ankuese ka 

theksuar se i njëjti, si zyrtar policor ka reaguar konform nenit 13 pika 3 e Ligjit për Policinë, 

duke mos e mbështetur trajtimin çnjerëzor të protestuesve paqësor, nga një grup i zyrtarëve 

policor, duke theksuar në fund se kjo CD të cilën gjykatësi R.L nuk e ka përmendur fare si 

dëshmi apo provë, e qartëson dhe e zbardh këtë çështje, andaj edhe kjo është arsyeja pse 

gjykatësi nuk e ka përmendur fare në aktgjykim.  

 

Gjyqtari i cili ka qenë i ngarkuar dhe ka vendosur në këtë çështje kontestimore R.L, në 

deklaratën e tij me shkrim të datës 13.06.2022 lidhur me pretendimet e palës ankuese, ka 

theksuar se:  si gjyqtar i çështjes civile në lëndën C.nr...., ku paditës është A.M nga Kaçaniku, të 

cilin e përfaqëson avokatja Mimoza Kuka Bushi nga Kaçaniku, kundër të paditurës Qeveria e 

Kosovës – Ministria e punëve të brendshme, të cilën me autorizim e ka përfaqësuar Arsim Zuka, 

avokat shtetëror, për çështjen kontestimore kthimi në vendin e punës, e ka njoftuar autoritetin 

kompetent se kjo çështje ka përfunduar në të gjitha instancat gjyqësore. Në shkallën e parë me 

aktgjykimin C.nr... të datës 07.06.2017, i cili aktgjykim është vërtetuar me aktgjykimin e 

Gjykatës së Apelit të Kosovës Ac.nr.... të datës 22.07.2020. po ashtu kjo procedurë është 

përfunduar edhe me aktgjykimin e Gjykatës Supreme të Kosovës Rev.nr.... të datës 22.02.2021, 

me të cilin është refuzuar revizioni i të paditurit. Po ashtu gjyqtari ka theksuar se pretendimet e 

palës ankuese nuk qëndrojnë sepse gjyqtari nuk ka bërë asnjë shkelje me rastin e vendosjes në 

këtë çështje, duke sqaruar se gjatë vendosjes së kësaj çështje palët nuk kanë pasur vërejtje në 

gjyqtarin e çështjes,  e gjithashtu edhe pretendimi se nuk është bërë administrimi i provave- 

leximi  i CD-së, ky fakt vërtetohet nga provat e administruara dhe të shënuara në aktgjykim e 

shkallës së parë, respektivisht në pjesën e vlerësimit të thënieve të palës është elaboruar dhe 
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është shqyrtuar deklarimi i palës paditëse në raport me provën e cekur CD-në, duke i propozuar 

autoritetit kompetent të refuzohet ankesa e palës ankuese për inicimin e procedurës disiplinore, 

dhe deklaratës së tij i ka bashkangjitur kopjet e aktgjykimit C.nr...., Ac.nr.... të datës 07.06.2017 

dhe Rev.nr.... i datës 22.02.2021.  

 

Autoriteti Kompetent më 10.06.2022, ka kërkuar nga mbikëqyrësi i Degës së Gjykatës në 

Kaçanik, informacione lidhur me statusin e lëndës civile C.nr...., dhe është njoftuar se lënda 

kontestimore në fjalë është e përfunduar dhe e njëjta është sjellë në shikim nga autoriteti 

kompetent.  

  

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 

që ka bashkangjitur pala ankuese, dhe pas shikimit të shkresave të lëndës  C.nr.... ka ardhur në 

përfundim se nuk ka bazë të arsyeshme për shkelje disiplinore nga gjyqtari R.L. 

 

Nga shkresat e lëndës Gjykata Themelore në Ferizaj – Dega në Kaçanik, vërtetohet se padia e 

paditësit A.M, kundër Policisë së Kosovës – Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Kosovës, 

është dorëzuar në Gjykatën Themelore në Ferizaj – dega në Kaçanik me datë 12.08.2016. seanca 

për shqyrtimin kryesor në këtë çështje kontestimore është mbajtur nga gjyqtari R.L më 

23.02.2017, ku në seancë ka prezantuar paditësi A.M së bashku me avokaten e tij me autorizim 

Mimoza Kuka Bushi dhe përfaqësuesja e autorizuar e të paditurës Drejtoria e Përgjithshme e 

Policisë së Kosovës Nexhmije Karaqi, ku në fillim të këtij procesverbali është konstatuar se palët 

ndërgjyqësve nuk kanë vërejtje në gjyqtarin e çështjes. 

 

Gjyqtari i çështjes R.L, me aktgjykimin C.nr.... të datës 07.06.2017, ka refuzuar kërkesë padinë e 

paditësit A.(J) M, me të cilën ka kërkuar anulimin e vendimit të Komisionit për Ankesa dhe 

Shpërblime me nr.të lëndës .... të datës 07.07.2016 dhe paditësi të kthehet në vendin e punës ku 

ka punuar me të gjitha të drejtat dhe detyrimet nga marrëdhënia e punës në tërësi si të pa bazuar. 

 

Përfaqësuesja e autorizuar e palës paditëse av.Mimoza Kuka Bushi, në afatin ligjor ka paraqitur 

ankesë kundër Aktgjykimit C.nr..... të datës 07.06.2017, përkitazi me:  

a. shkeljes së dispozitave të procedurës kontestimore; 
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b. konstatimit të gabuar apo jo të plotë të gjendjes faktike dhe  

c. zbatimit të gabuar të së drejtës materiale, me propozimin që aktgjykimi i atakuar të 

prishet dhe lënda të kthehet në rishqyrtim dhe vendosje, ose i njëjti të ndryshohet 

konform pretendimeve ankimore. 

Me aktgjykimin e Gjykatës së Apelit të Kosovës Ac.nr..... të datës 22.07.2020, është refuzuar e 

pathemeltë ankesa e paditësit A(J) M nga Kaçaniku, ndërsa aktgjykimi i Gjykatës Themelore në 

Ferizaj – Dega në Kaçanik C.nr..... i datës 07.06.2017 është vërtetuar. 

 

Kundër aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës Ac.nr... të datës 22.07.2020, paditësi A.M 

nga Kaçaniku, në afatin ligjor, ka paraqitur Gjykatës Supreme të Kosovës Revizion për shkak të 

shkeljeve esenciale dhe për shkak të zbatimit të gabuar të drejtës materiale. 

 

Gjykata Supreme e Kosovës, me aktgjykimin Rev.nr.... të datës 22.02.2021, ka refuzuar si të 

pabazuar revizionin e paditësit A(J) M, të paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të 

Kosovës Ac.nr.... të datës 22.07.2020. 

 

Pretendimi i palës ankuese se në rastin konkret në çështjen kontestimore të paditësit A.M, kundër 

Policisë së Kosovës – Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Kosovës, e cila është vendosur në 

Gjykatën Themelore në Ferizaj – dega në Kaçanik sipas numrit të lëndës të evidentuar C.nr...., 

gjyqtari R.L, në rastin e vendosjes së kësaj çështje ka sjellë aktgjykimin pa ftuar fare dëshmitarët 

e tij dhe ka fshehur apo nuk ka përmendur fare dëshmitë e tija video incizimet në CD, por ka 

përmendur si provë vetëm një CD, kurse në realitet ishin dy CD, një nga pala kundërshtare dhe 

një nga paditësi që ka theksuar se ka deponuar në gjykatë, andaj sipas vlerësimit të Autoritetit 

kompetent, çështja kontestimore C.nr..., për të cilat pala ankuese ka paraqitur ankesë disiplinore 

ndaj gjyqtarit R.L, ka kaluar të gjitha instancat gjyqësore. Padia e paditësit A.M, me aktgjykimin 

e Gjykatës Themelore në Ferizaj – dega në Kaçanik C.nr.... i datës 07.06.2016 është refuzuar në 

tërësi e pa bazuar. Gjykata e Apelit të Kosovës me aktgjykimin AC.nr... të datës 22.07.2020, ka 

refuzuar si të pathemeltë ankesën e paditësit – ankuesit A.M, ndërsa ka vërtetuar aktgjykimin e 

Gjykatës Themelore në Ferizaj-dega në Kaçanik, C.nr.... të datës 07.06.2017, po ashtu edhe 

Gjykata Supreme e Kosovës me Aktgjykimin Rev.nr.... të datës 22.02.2021 ka refuzuar 

revizionin e paditësit të paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës, AC.nr.... 

të datës 22.07.2020, andaj pretendimet e lartcekura, se gjyqtari ka sjellë aktgjykim pa ftuar fare 
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dëshmitarët e tij, apo gjyqtari ka fshehur apo nuk ka përmendur dëshmitë e tij materiale, paditësi 

personalisht apo përmes përfaqësueses së tij të autorizuar në këtë çështje kontestimore avokates 

së tij, ka mundur ti paraqet gjatë fazës së procedurës së ankimimit pranë Gjykatës së Apelit, e po 

ashtu edhe pranë Gjykatës Supreme të Kosovës, ngase për shkelje të dispozitave të procedurës 

kontestimore,  konstatimit të gabuar apo jo të plotë të gjendjes faktike apo zbatimit të gabuar të 

së drejtës materiale nga ana e gjyqtarit gjatë punës së tij, mund të jenë shkak apo arsye për 

ushtrimin e mjeteve të rregullta apo të jashtëzakonshme juridike në gjykatat me të larta nga pala 

e pakënaqur, por nuk mund të konsiderohen shkelje disiplinore.  

 

Andaj, bazuar në nenin 9 paragrafi 6 të Ligjit për Përgjegjësinë Disiplinore të Gjyqtarëve dhe 

Prokurorëve, si dhe  nenit 6, 7 paragrafi 1 dhe 3 pika 3.2 të Rregullores nr.05/19 për Procedurën 

Disiplinore të Gjyqtarëve, kërkesa për inicimin e procedurës disiplinore, nuk mbështetet në fakte  

dhe prova mbi të cilat do të ngritët eventualisht dyshimi mbi shkelje të supozuar disiplinore, 

andaj si e tillë refuzohet si e pa bazuar . 

Nga arsyet e shpjeguara më lartë është vendosur si në dispozitiv të këtij vendimi. 

 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ,  

AD/GJTHFR.7/22, datë 27 qershor 2022 

 

    Mustaf TAHIRI 

 

   __________________ 

            Kryetar i Gjykatës            

 

 

Iu dërgohet: 

A.M - Parashtrues i ankesës  

R.L - Gjyqtar 

Këshillit Gjyqësor të Kosovës  


