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AD/GJTHFR.2/22       

 

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

çështjen disiplinore, sipas ankesës për inicimin e procedurës disiplinore të parashtruar më 24 

shkurt 2022 nga Kompania e Sigurimeve “....”, në Prishtinë, përmes të autorizuarit të saj av.B.M. 

nga Prishtina, me pretendimin për shkelje të shumëfishta të procedurës gjyqësore dhe shkelje 

disiplinore nga gjyqtari i Gjykatës Themelore në Ferizaj L.P., 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 16 mars 

2022, mori këtë: 

 

V  E  N  D  I  M 

 

REFUZOHET si e pabazuar kërkesa për inicimin e procedurës disiplinore ndaj gjyqtares së 

Gjykatës Themelore në Ferizaj – L.P., e paraqitur më 24.02.2022, përmes përfaqësuesit të 

kompanisë së sigurimeve “....”, av.B.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 autoriteti kompetent i kësaj gjykate - kryetari i gjykatës Mustaf 

Tahiri, (në tekstin e mëtejmë autoriteti kompetent), më 24 shkurt 2022, nga avokati B.M., 

përfaqësues i Kompanisë së sigurimeve “....”, ka pranuar ankesën për inicimin e procedurës 

disiplinore ndaj gjyqtares së kësaj gjykate L.P.. 

 

 

REPUBLIKA E KOSOVËS 

REPUBLIKA KOSOVA – REPUBLIC OF KOSOVO 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ 

OSNOVNI SUD UROŠEVAC – BASIC COURT OF FERIZAJ 



2 
 

Në ankesën e paraqitur nga av.B.M., është kërkuar nga autoriteti kompetent inicimi i procedurës 

disiplinore ndaj gjyqtares L.P. me pretendimin se e njëjta në çështjen kontestimore të evidentuar 

në gjykatë si: C.nr....., ka bërë shkelje të shumëfishta të procedurës gjyqësore. Sipas 

pretendimeve në ankesë padia në këtë çështje është paraqitur në gjykatë për një rast që ka 

ndodhur më 12.11.2020 dhe për të cilin më 04.02.2022 kanë pranuar padinë së bashku me ftesën 

për seancën e datë 23.02.2022, mirëpo padia nuk dihet kur është dorëzuar në gjykatë pasi nuk 

mban vulën e pranimit, dhe as datën e protokollit të gjykatës, duke shtuar se me padinë ka 

pranuar vetëm ftesën për seancë me inicialet e gjyqtarit, si dhe pa aktvendim për përgjigje në 

padi, për çka në ankesën e paraqitur pretendohet se: dërgimi i ftesës për seancë pa dërguar 

aktvendimin për përgjigje në padi është në kundërshtim me neni 394 të LPK-së, po ashtu caktimi 

i seancës gjyqësore vlerësohet se është në kundërshtim me rekomandimet e Gjykatës Supreme 

për caktimin e seancave gjyqësore sipas radhës, ku i është bashkangjitur një kopje e padisë së 

evidentuar si: C.nr....., për të cilën ftesa e parë është pranuar pas afro dy viteve, ndërsa në rastin 

konkret ftesa për seancë është pranuar menjëherë pa kaluar as dy muaj, andaj bazuar në këto 

arsyetime përfaqësuesi av.B.M. kërkon inicim të procedurës disiplinore ndaj gjyqtares së rastit. 

 

Gjyqtarja e ngarkuar me këtë çështje kontestimore L.P., në deklaratën e saj me shkrim lidhur me 

pretendimet e palës ankuese, ka theksuar se seanca është caktuar ekskluzivisht nga shkaku se 

gjykatës i është parashtruar me shkrim parashtresa më 20.10.2021, me arsyetimin se është arritur 

ujdia dhe është e nevojshme vetëm të mbahet seanca. Gjyqtarja ka deklaruar se në parashtresën 

të cilën ja ka bashkangjitur edhe deklaratës së saj, ka parë se ekziston marrëveshja ndërmjet 

palëve dhe për këtë është caktuar gjykimi, ndërsa sa i përket pretendimeve të tjera, si mos 

dërgimi i aktvendimit mbi përgjigjen në padi, se nuk dihet kur është dorëzuar padia në gjykatë, 

se nuk përmban vulën as datën e protokollimit në gjykatë, e njëjta ka deklaruar se është në 

kompetencë të zyrës së pranimit pasi të gjitha realizohen përmes programit të SMIL. 

 

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

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

tjera të lëndës, ka ardhur në përfundim se nuk ka bazë të arsyeshme për shkelje disiplinore të 

gjyqtares L.P.. 
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Autoritetit kompetent i kësaj gjykate, referuar në të dhënat e shkresave të lëndës, nuk ka gjet se 

ka bazë të arsyeshme për shkelje disiplinore. Lënda kontestimore e evidentuar si: C.nr..... – padia 

e paditësve lidhur me kompensimin e dëmit jo material dhe material, është pranuar në Gjykatën 

Themelore në Ferizaj më 30.12.2020 dhe kjo vërtetohet përmes fletës konfirmuese të gjeneruar 

nga sistemi SMIL i kësaj gjykate.  

Më 10.03.2021, nga përfaqësuesi i palës paditëse av.N.I., gjyqtari i rastit ka pranuar 

parashtresën, ku ndër të tjerash në këtë parashtresë ka theksuar se kanë marrëveshje, të cilët do ta 

zyrtarizojnë në seancën e parë. Përsëri përfaqësuesi i palës paditëse më 22.10.2021, ka paraqitur 

parashtresën-urgjencën, ku prapë ka theksuar të njëjtat kërkesa se kjo çështje do të përfundojë 

me një seancë, dhe se kanë arritur marrëveshje të cilën do ta zyrtarizojnë në seancën e parë.  

Nga shkresat e lëndës vërtetohet se më 31.01.2022, gjyqtarja ka marr aktvendim dhe ka obliguar 

palën e paditur që në afat prej pesëmbëdhjetë (15) ditëve t’ia dorëzon gjykatës përgjigjen me 

shkrim në padi. Po ashtu nga shkresat e lëndës vërtetohet se e paditura kompania e sigurimeve 

“....” më 09.02.2022, i ka dorëzuar gjykatës përgjigjen me shkrim në padi të nënshkruar nga 

përfaqësuesi i saj Y.M.. Gjithashtu nga shkresat e lëndës konstatohet se gjyqtarja seancën 

përgatitore e ka mbajtur më 23.02.2022, ndërsa seanca kryesore nuk është caktuar ende.  

 

Gjyqtarja në këtë lëndë ka ndërmarre veprime në procedimin e kësaj çështje kontestimore, duke 

u bazuar në kërkesat e vazhdueshme të përfaqësuesit të autorizuar të palës paditëse, dhe atë në dy 

kërkesat e tij me shkrim, ku i njëjti në këto dy kërkesa ka theksuar se kjo çështje kontestimore do 

të përfundojë me një seancë, sepse sipas tij kanë marrëveshje dhe se të njëjtën do ta zyrtarizojnë 

që në seancën e parë, andaj sipas edhe deklaratës së gjyqtares, autoriteti kompetent ka vlerësuar 

se kjo ka qenë arsyeja se pse gjyqtarja e ka caktuar këtë seancë gjyqësore, duke vlerësuar se palët 

kanë marrëveshje dhe se e njëjta do të zyrtarizohet në seancën gjyqësore.  

 

Sa i përket pretendimeve tjera të palës ankuese për shkelje të shumëfishta nga gjyqtarja, siç është 

dërgimi i ftesës për seancë pa dërguar aktvendimin për përgjigje në padi duke mos respektuar 

neni 394 të LPK-së, pala e paditur edhe përkundër kësaj ka dorëzuar në gjykatë më 09.02.2022 

përgjigje me shkrim ndaj padisë e përpiluar më 07.02.2022, dhe e nënshkruar nga përfaqësuesi i 

saj Y.M., ndërsa për shkelje tjera procedurale është çështje që mund të adresohet ndaj vendimit 

përfundimtar të kësaj gjykatës ku pala, sipas autorizimit, ka të drejtën e shfrytëzimit të mjeteve 

juridike në instancën e gjykatës më të lartë.  
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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.2/22 

16 mars 2022 

 

Kryetar i Gjykatës,    

            Mustaf Tahiri  

 

 

Iu dërgohet: 

K.S “....”,  av.B.M., Parashtrues i ankesës  

L.P., Gjyqtare 

Këshillit Gjyqësor i Kosovës 


