
1 
 

 

AD/GJTHFR.3/22       

 

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 B.K., 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 19 prill 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 B.K., 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 31 mars 2022 ka pranuar 

nga Kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës, ankesën e ushtruar nga ankuesi B.K., kundër 

gjyqtarit të Gjykatës Themelore në Ferizaj – Dega në Kaçanik R.L., për trajtim ligjor konform 

nenit 9 paragrafi 2 të Ligjit për Përgjegjësinë Disiplinore të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve.  

 

Të njëjtën ankesë autoritetit kompetent i  Gjykatës Themelore në Ferizaj, më 08.04.2022 e ka 

pranuar edhe nga Kryeprokurori i Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës, të evidentuar 
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me numër të referencës: PSRK/RLN.nr.34/2022, i cili e ka njoftuar autoritetin kompetent të 

Gjykatës Themelore në Ferizaj, se më 28.03.2022 kanë pranuar ankesën e paraqitur nga B.K., me 

pretendimet se R.L. gjyqtar i Gjykatës Themelore në Ferizaj – Dega në Kaçanik, ka kryer shkelje 

të karakterit disiplinor, të cilën ankesë konform nenit 9 paragrafi 1 pika 1.1 të Ligjit për 

Përgjegjësinë Disiplinore të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve, PSKR nuk ka kompetence të trajtojë, 

andaj të njëjtën e ka përcjellë në kompetencë të Gjykatës Themelore në Ferizaj si autoritet 

kompetent për trajtimin e të njëjtës.  

 

Ankuesi B.K., në ankesën e ushtruar në Këshillin Gjyqësorë të Kosovës dhe Prokurorinë 

Speciale të Kosovës, thekson faktin se i njëjti është djali i paditësit V.K. nga fshati .... - Komuna 

Kaçanik, i cili ka qenë i paditur në procedurën civile kontestimore të evidentuar në gjykatë si: 

C.nr....., Dega në Kaçanik, të cilën lëndë në shkallë të parë e ka gjykuar gjyqtari R.L., dhe se kjo 

lëndë në shkallë të parë është miratuar nga gjykata, ndërsa lidhur me këtë përfaqësuesi i babait të 

tij ka ushtruar ankesë në Gjykatën e Apelit, mirëpo pretendon se në rastin në fjalë do të mund të 

ketë edhe shkelje tjera të karakterit disiplinor nga gjyqtari i çështjes, pasi që tani më gjyqtari 

është edhe i suspenduar për shkak të shkeljeve të bëra gjatë punës së tij, për të njëjtat shkelje që 

ishin edhe në rastin e tyre, ku gjykata tokën e familjes së tyre ia ka njohur paditësit pa asnjë 

provë, andaj, ka kërkuar nga Autoriteti Kompetent që të shqyrtoj mundësinë e shkeljeve tjera 

përpos shkeljeve në ankesën e aktgjykimit me numër C.nr....., dhe nëse evidentohen këto shkelje 

atëherë të merren masa të tjera kundër gjyqtarit. 

 

Në ankesën lidhur me kërkesën për inicim të procedurës disiplinore kundër gjyqtarit R.L., 

parashtruesi i ankesës si provë ka bashkangjitur edhe: Ankesën e datë 21.01.2019 kundër 

aktgjykimit C.nr..... të datë 31.12.2018; aktgjykimin e Gjykatës Themelore në Ferizaj – Dega në 

Kaçanik të evidentuar si: C.nr..... të datë 31.12.2018; aktvendimin me nr. protokolli 216/2006 të 

lëshuar nga Komuna Kaçanik; kontratën e shitblerjes; padinë e paditësit; përgjigjen në padi; 

procesverbale të shqyrtimeve gjyqësore dhe shkresa tjera të lëndës të gjitha në kopje.  

 

Gjyqtari i ngarkuar me këtë çështje kontestimore R.L., në deklaratën e tij me shkrim lidhur me 

pretendimet e palës ankuese, ka theksuar se në lëndën civile C.nr....., ku paditës janë H.K. dhe 

ndërhyrës G.K., A.K. dhe M.K. nga fshati ...... - Komuna Kaçanik, ndërsa të paditur V.K. nga 

fshati .... Komuna Kaçanik si dhe S.M. nga .... Republika e Serbisë, për çështjen kontestimore 
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vërtetim pronësie dhe me kërkesë për caktimin e masës së përkohshme të sigurimit, gjendet në 

Gjykatën e Apelit sipas ankesës dhe me sa ka njohuri ende nuk është vendosur. Ndërsa sa i 

përket pretendimeve të paraqitura nga ankuesi në ankesë, ka theksuar se të njëjtat nuk qëndrojnë 

sepse nuk ka bërë asnjë shkelje me rastin e vendosjes, po ashtu palët nuk kanë pasur vërejtje në 

gjyqtarin e çështjes, ndërsa lëndën e ka vendosur në bazë të provave të cilat gjenden në shkresat 

e lëndës dhe deklaratat e dëshmitarëve. 

 

Autoriteti Kompetent më 05.04.2022, 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 nga të dhënat që janë siguruar nga ZML – referenti i çështjeve civile, kjo 

lëndë gjendet dhe është duke u proceduar në Gjykatën e Apelit të Kosovës dhe se e njëjta është 

dërguar në këtë gjykatë më 12.02.2019 dhe nuk është vendosur ende lidhur me ankesën e palës 

së paditur. 

 

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 shkresave të lëndës ka ardhur në përfundim se nuk ka bazë 

të arsyeshme për shkelje disiplinore nga gjyqtari R.L.. 

 

Gjykata Themelore në Ferizaj – Dega në Kaçanik, gjyqtari R.L. më 31.12.2018 ka marr 

aktgjykimin C.nr..... me të cilën ka aprovuar në tërësi si të bazuar kërkesëpadinë e paditësit A.K. 

dhe ndërhyrësve G.K., A.K. dhe M.K. dhe ka vërtetuar se e kanë fituar të drejtën e 

bashkëpronësisë në palujtshmërinë e cekur si në aktgjykim.  Kundër këtij aktgjykimi i padituri - 

pala ankuese V.K., në afatin e caktuar ligjor ka paraqitur ankesë përkitazi me:  

a. shkeljes së dispozitave të procedurës kontestimore; 

b. konstatimit të gabuar apo jo të plotë të gjendjes faktike dhe  

c. zbatimit të gabuar të së drejtës materiale, e cila ankesë sipas zyrtarëve të Gjykatës 

Themelore në Ferizaj - Dega në Kaçanik ende është në procedurën e ankimimit pranë 

Gjykatës së Apelit të Kosovës. 

 

Pretendimi i palës ankuese se në rastin konkret do të mund të ketë edhe shkelje të tjera të 

karakterit disiplinor nga gjyqtari i çështjes, për faktin se gjyqtari i çështjes është i suspenduar për 
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shkak të shkeljeve të bëra gjatë punës së tij, ’’pasi që të njëjtat shkelje janë edhe në rastin tonë, 

ku gjykata tokën e familjes sonë  pa asnjë provë ja ka njohur palës paditëse’’, duke kërkuar që të 

shikohet mundësia e shkeljeve tjera përpos shkeljeve të cekura në ankesë, janë pretendime të pa 

bazuara dhe supozuese, për arsye se vetëm fakti që gjyqtari është i suspenduar për shkak të 

shkeljeve të tjera gjatë punës së tij (për një rast krejt tjetër), nuk do të thotë apriori që edhe në 

rastin konkret të mund të ketë bërë shkelje tjera të karakterit disiplinor.  

 

Për më tepër ankesa e pranuar me shkrim për shkelje disiplinore të gjyqtarit,nuk është 

parashtruar konform nenit 5 paragrafi 1 pika 1.3 e Rregullores 05/2019 për Procedurën 

Disiplinore të Gjyqtarëve, e cila përcakton se ankesat pranohen me shkrim, në kopje fizike apo 

elektronike dhe duhet të përmbajë: 

“një përshkrim konciz të aspekteve faktike dhe juridike mbi të cilat është ngritur ankesa 

për shkelje disiplinore”...  

Në rastin konkret pala paditëse nuk ka specifikuar qartë ndonjë shkelje apo sjellje konkrete të 

karakterit disiplinor nga ana e gjyqtarit, por vetëm ka theksuar se konsideron se në rastin në fjalë 

mund të ketë edhe shkelje tjera të karakterit disiplinor, pra vetëm në mënyrë gjenerale pa u 

specifikuar ndonjë shkelje e tillë.  

 

Sipas vlerësimit të Autoritetit kompetent theksimet e palës ankuese ne ankesën e datë 

28.03.2022, me të njëjtat arsyetime si me ato të paraqitura në ankesën e palës së paditur kundër 

aktgjykimit C.nr..... të datë 31.12.2018, 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. Po ashtu lidhur me aktgjykimin e 

marrë C.nr....., autoriteti kompetent i kësaj gjykate, vlerëson se nuk ka të drejtën e komentimit 

apo ndryshimit të vendimit të marrë nga gjyqtari, sepse të drejtën e vlerësimit të ligjshmërisë së 

një vendimi gjyqësor e kanë gjykatat e instancave më të larta.  

 

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  
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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.3/22 

19 prill 2022 

 

  Mustaf TAHIRI 

__________________ 

            Kryetar i Gjykatës            

 

 

Iu dërgohet: 

B.K. - Parashtrues i ankesës  

R.L. - Gjyqtar 

Këshillit Gjyqësor të Kosovës  


