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ADGJFR.nr.9/22       

 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ, Kryetari i Gjykatës Mustaf Tahiri, duke vendosur 

sipas kërkesës për inicimin e procedurës disiplinore të parashtruar më 5 gusht 2022 nga 

përfaqësuesi i autorizuar i të dëmtuarit I.V, avokat Samir Rekaj, me pretendimin për shkelje 

disiplinore nga gjyqtari i Gjykatës Themelore në Ferizaj Ibrahim Idrizi, në bazë të nenit 3, 9 

paragrafi 6 të Ligjit nr. 06/L-057 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, më 31 gusht 2022, mori këtë: 

 

V E N D I M 

 

REFUZOHET si e pabazuar kërkesa për inicimin e procedurës disiplinore e datës 5 gusht 2022 

ushtruar nga i autorizuari i të dëmtuarit I.V, avokat Samir Rekaj, kundër I.I – Gjyqtar në 

Gjykatën Themelore në Ferizaj-Departamenti për Krime të Rënda, me pretendimin për shkelje 

procedurale dhe disiplinore në çështjen penale të evidentuar në gjykatë si: PKR.nr.107/20, për 

shkak se nuk konstatohet se kemi të bëjmë me ndonjë shkelje disiplinore. 

 

A r s y e t i m i 

 

Kryetari i Gjykatës Themelore në Ferizaj si autoritet kompetent, më 5 gusht 2022 nga i 

autorizuari i të dëmtuarit I.V, avokat Samir Rekaj nga Ferizaj ka pranuar kërkesën për inicimin e 

procedurës disiplinore kundër I.I, gjyqtar i Gjykatës Themelore në Ferizaj-Departamenti për 

Krime të Rënda, me pretendimin për shkelje të procedurale dhe disiplinore. 

 

Parashtruesi i kërkesës avokat Samir Rekaj në kërkesën e tij ka theksuar se është i autorizuar i 

palës së dëmtuar në çështjen penale e cila evidentohet si PKR.nr.107/20 e e cila çështje penale  

është duke u zhvilluar në Gjykatën Themelore në Ferizaj-Departamenti për Krime të Rënda dhe 

për të njëjtën çështje penale është mbajtë shqyrtimi gjyqësor medatën 21 prill 2022 dhe se që nga 

ajo datë më nuk është mbajtur asnjë seancë dhe nuk janë informuar për arsyet e moscaktimit të 

seancës për çka edhe ka kaluar periudha kohore prej tre muajve dhe gjyqtari I.I ka qenë i 

obliguar që me njoftim zyrtar të paraqes shkaqet dhe arsyet për të cilat nuk është caktuar seanca, 

gjë të cilën nuk e ka bërë dhe nga kjo në këtë rast ka shkelje procedurale pasi ka kaluar periudha 
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kohore prej tre muajve për të cilën duhet të kthehen në pikën zero të përsëritjes së procedurës, 

andaj duke qenë se ka zvarritje të mëtejme të kësja procedure, e përveç kësaj ka edhe përgjegjësi 

disipilnore pasi nuk ekzistojnë arsye për të cilat nuk është caktuar ky gjykim. Krejt në fund të 

kërkesës së tij i autorizuari i të dëmtuarit ka kërkuar që të ndërmerren të gjitha veprimet e 

nevojshme lidhur me këtë çështje. 

 

Kryetari i Gjykatës pas pranimit të ankesës duke u mbështetur në nenin 9 paragrafi 5 i Ligjit për 

Përgjegjësi Disiplinore të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve Nr.05/L-057, përmes shkesës 

ADGJTHFR.nr.9/22 të datës 8 gusht 2022 ka njoftuar Kryesuesin e Këshillit Gjyqësor të 

Kosovës lidhur me kërkesën e parashtruar nga i autorizuari i palës së dëmtuar. 

 

Duke u mbështetur në nenin 6 paragrafi 4 të Rregullores (05/2019) për Procedurën Disiplinore të 

Gjyqtarëve, kryetari i gjykatës si autoriteti kompetentë me datë 8 gusht 2022 ka kërkuar 

deklaratë nga gjyqtari ndaj të cilit është parashtruar kërkesa, kërksë të cilën ia ka dorëzuar 

gjyqtarit përmes e-mailit zyrtar, dhe duke u përgjigjur në kërkesën e autoritetit kompetent 

gjyqtari I.I ka dhënë deklaratë në formë të shkruar me datë 24 gusht 2022, i cili ka theksuar se 

seanca e fundit në çështjen penale PKR.nr.107/20 është mbajtur me datë 21.04.2022 dhe se 

shqyrtimi gjyqësor në këtë çështje është shtyrë për kohë të pacaktuar dhe nuk ka vazhduar për 

arsye se si gjyqtar i gjatë kësaj periudhe kam qenë shumë i ngarkuar me çështje penale të 

natyrave të rënda dhe lëndë me nga disa të akuzuar që kanë qenë në paraburgim, andaj u është 

dhënë prioritet zgjidhjes së atyre lëndëve (prioritet ligjor). Gjatë kësaj periudhe maj, qershor dhe 

korrik 2022 u është dhënë prioritet lëndëve siç është lënda PKR.nr.9/2020 i akuzuar N.P për 

vepër penale vrasje e rëndë, ku gjatë kësaj periudhe janë mbajtur disa shqyrtime përfshirë edhe 

daljen në rikonstruksion të vendit të ngjarjes në komunë Deçan, pastaj çështjen penale 

2021:052121 të të akuzuarit L.M etj, i akuzuar për veprën penale vrasje e rëndë ku tre të 

pandehur kanë qenë në masën e paraburgimit, e po ashtu edhe angazhimi në si anëtar në trupa 

gjykues në çështjen penale kundër të pandehurit D.Sh i akuzuar për vepër penale të vrasjes së 

rëndë, e po ashtu në si anëtar i trupave gjykues tek gjyqtari Mustaf Tahiri si anëtar i trupit 

gjykues te gjyqtari Kadrije Goga për vepra penale të natyrës korruptive. Po ashtu ka theksuar se 

gjatë kësaj periudhe ka ndërmarre veprime të shumta  në çështjen e procedurës paraprake të 

njohur si rasti “Brezovica” ku janë përfshirë rreth 40 të pandehur të ndarë në katër grupe, ku ndaj 

30 prej tyre janë zbatuar procedura për sigurimin e të pandehurve në procedurë si masa të 

paraburgimit, arresti shtëpiak dhe masa tjera, po ashtu sipas kërkesës së prokurorit të shtetit ndaj 
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këtyre të pandehurve ka qenë i angazhuar si gjyqtar duke vendosur edhe në kërkesat tjera për 

vazhdimin e këtyre masave, por edhe kërkesave tjera siç janë ato për sekuestrim, masa për 

sigurimin e pasurisë apo ngrirjes së përkohshme të aseteve, duke theksuar se të gjitha këto 

veprime kanë marrë kohë dhe angazhime, si në rastin e përgatitjes së seancave dëgjimore, ashtu 

edhe gjatë përpilimit të vendimeve, vlerësimit dhe analizimit të materialeve të shumta pasi që 

dosjet kanë qenë voluminoze. Andaj për këto arsye nuk pasur mundësi kohore vazhdimin e këtij 

shqyrtimi gjyqësor, por ky shqyrtim gjyqësor është planifikuar që të vazhdohet gjatë muajit 

shtator. 

 

Kryetari i Gjykatës Themelore në Ferizaj, si autoritet kompetent për pranimin e ankesave ndaj 

gjyqtarëve dhe vendosjen e tyre, pasi shqyrtoi kërkesën për inicimin e procedurës disiplinore me 

pretendimet e cekura në kërkesën e përfaqësuesit të autorizuar të palës së dëmtuar, shkresat e 

lëndës penale PKR.nr.107/20 lëndë në të cilën prtendohet se gjyqtari I.I ka bërë shkelje të 

procedurës dhe shkelje disiplinore, gjeti se kërkesa për inicimin e procedurës disiplinore është e 

pabazuar. 

 

“Autoriteti Kompetent sipas nenit 9 paragrafi 6 të Ligjit për Përgjegjësinë Disiplinore të 

Gjyqtarëve dhe Prokurorëve., shqyrton ankesën brenda tridhjetë (30) ditëve nga dita e pranimit 

të ankesës dhe vepron në 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...” 

 

Kryetari i Gjykatës si Autoritet Kompetent vlerëson se pretendimet e parashtruesit të kërkesës se 

gjyqtari i çështjes ka bërë shkelje disiplinore për faktin se i njëjti nuk e ka caktuar shqyrtimin 

gjyqësor më tepër se tre muaj nga shqyrtimi i fundit, dhe se me këtë procedura duhet të përsëritet 

nga fillimi, nuk qëndron pasi vlerëson se nga veprimet e gjyqtarit së çështjes nuk konstatohen si 

shkelje disiplinore të cilat janë përcakuar në nenin 5 paragrafi 1 dhe 2 të Ligjit nr.06/L-057 për 

Përgjegjësinë Disiplinore të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve edhe pse në paragrafin 2 nënparagrafin 

2.6 të këtij ligji është përcaktuar si shkelje e detyrave të gjyqtarit nëse në vazhdimësi nuk i kryen 

detyrat zyrtare me kohë ose siç kërkohet me ligj, pasi që duke pas parasysh që gjyqtari gjatë 

kësaj periudhe ka qenë i angazhuar në çështje penale të natyrave me prioritet dhe urgjente, siç 

është rasti “Brezovica” ku gjyqtari ka theksuar se në këtë çështje të procedurës paraprake janë të 

përfshirë rreth (40) dyzet të pandehur (të ndarë në katër grupe), e për këtë çështje të procedurës 
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paraprake ka pasur kërkesa të shumta nga ana e prokurorit të shtetit, për vendosje siç janë masat 

e paraburgimit, arrestit shtëpiak si dhe masa tjera, e po ashtu edhe kërkesa për zëvendësimin e 

këtyre masave të paraburgimeve me masa të tjera. Po ashtu gjyqtari gjatë kësaj periudhe në rastin 

“Brezovica”, ka qenë i angazhuar duke vepruar sipas kërkesës së prokurorisë për masa të 

përkohshme të sigurisë, siç janë sekuestrimet, seancat për urdhra ndalues dhe masa të 

përkohshme të për sigurimin e pasurisë, ku janë përfshirë shumë familjar të pandehurve.  

 

Gjyqtari po ashtu ka theksuar se gjatë kësaj periudhe ka vazhduar me shqyrtime gjyqësore në 

çështjen penale ndaj të akuzuarve L.M etj i akuzuar për shkak të veprës penale vrasje e rëndë, 

dhe në këtë çështje penale tre nga të pandehurit kanë qenë në masën e paraburgimit dhe kjo 

çështje penale gjatë kësaj periudhe është përfunduar dhe është shpallur aktgjykimi. Po ashtu 

gjyqtari ka qenë i angazhuar edhe në çështjen penale kundër të pandehurit N.P i akuzuar për 

vepër penale vrasje e rëndë, një çështje penale me prioritet, ku gjatë kësaj periudhe sipas 

gjyqtarit janë mbajtur disa seanca gjyqësore përfshirë edhe daljen në rikonstruksion në vendin e 

ngjarjes ku ndaj të njëjtit gjatë kësaj periudhe është shpallur dhe përpiluar aktgjykimi në këtë 

çështje, e gjithashtu edhe angazhimi i gjyqtarit si anëtar i trupit gjykues në departamentin e 

krimeve të rënda.  

 

Rrjedhimisht, nga ajo që është cekur më lartë, nuk mund të konstatohet se gjyqtari ka bërë 

shkelje disiplinore pasi nga faktet e konstatuara në shkresat e lëndës por edhe në deklaratën e 

gjyqtarit, deklaratë kjo e besueshme, vijmë në përfundim se gjyqtari ndaj të cilës është paraqitur 

kërkesa për inicimin e procedurës disiplinore ka vepruar me efikasitet në rastet me të cilat ka 

qenë i ngarkuar duke u angazhuar në çështje penale në bazë të prioriteteve dhe nuk mund të 

konsiderojmë se gjyqtari ka neglizhuar në mënyrë të vazhdueshme trajtimin e kësaj çështje 

penale, pasi që i njëjti ka qenë i angazhuar në trajtimin e lëndëve me prioritet siç janë çështja 

penale PKR.nr.9/2020 ndaj të akuzuarit N.P i akuzuar për vepër penale vrasje e rëndë dhe 

përfundimi i kësaj çështje gjatë kësaj periudhe, çështja penale 2021:052121 ndaj të akuzuarit 

L.M etj po ashtu i akuzuar për shkak të veprës penale vrasje e rënd dhe përfundimi i kësaj çështje 

penale, po ashtu dhe lënda e procedurës paraprake siç është çështja penale e rastit “Brezovica” 

ku janë të proceduar afër 40 të pandehur, dhe kërkesat e së cilës çështje penale kanë qenë me 

afate të shkurta kohore dhe gjyqtari duke vepruar si gjyqtar i procedurë paraprake në këtë çështje 

është dashur të jetë shumë i angazhuar dhe sigurisht që edhe një pjesë të madhe të kohës është 
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marrë me këtë çështje penale paraprake. Gjyqtari po ashtu gjatë kësaj periudhe në fillim të muajit 

maj ka qenë në pushim mjekësor, e po ashtu edhe prej datës 1 gusht deri më 19 gusht ka qenë në 

pushim të rregullt vjetor.  

 

Sa i përket pretendimit se gjyqtari nuk i ka njoftuar me shënim zyrtar shkaqet dhe arsyet pse nuk 

është caktuar kjo lëndë, autoriteti kompetent vlerëson se në dispozitat e KPPRK-së, nuk është e 

përcaktuar ndonjë dispozitë e cila e përcakton se duhet të njoftohen palët për arsyet e mos 

caktimit të seancës dhe kalimit të afatit prej tre muajve, mirëpo dispozita e nenit 311 par.3 e 

KPPRK-së, i ka rregulluar edhe situatat kur shtyrja e seancës ka zgjatur me shumë se tre muaj, 

dhe sigurisht që kryetari i trupit gjykues në seancë dhe në procesverbal të shqyrtimit gjyqësor në 

prani të gjitha palëve në procedurë do ti sqaroj dhe do të jep arsyet e mos caktimit dhe kalimit të 

afatit të shtyrjes së seancës më shumë se tre muaj.  

 

Andaj sipas kryetarit të gjykatës si autoriteti kompetent pretendimet e paraqitura në kërkesë nuk 

përmbajnë elementet e përcaktuara se gjyqtari ka kryer shkelje disiplinore, duke pasur parasysh 

edhe ngarkesën dhe angazhimin e gjyqtarit me çështje tjera që u elaboruan më lartë. 

 

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 

ADGJFR.nr.9/2022, me datë 31.08.2022 

 

Kryetari i Gjykatës,    

            Mustaf Tahiri  

Kopja ju dërgohet: 

Samir Rekaj, avokat nga Ferizaj si parashtruar i kërkesës  

I.I, Gjyqtar 

Këshillit Gjyqësor i Kosovës 


