RREGULLORJA MBI PUNËN E
KËSHILLIT TË GARAVE TË FHK-së

Prishtinë,
14.08.2019

Në bazë të nenit 6 dhe 10 të Statutit të Federatës së Hendbollit të Kosovës,Bordi i FHK-së
në mbledhjen e vet të mbajtur më 14.08.2019 miraton aktin normativ

RREGULLORJA MBI PUNËN E KËSHILLIT TE GARAVE TË FHK-së

Neni 1
Me këtë rregullore, rregullohen statusi dhe procedura pranë Këshillit te garave të
Federatës së Hendbollit të Kosovës (në tekstin e mëtutjeshëm ‘Këshilli i garave”).
Selia e Këshillit të garave është në Prishtinë, në selinë e Federatës së Hendbollit së Kosovës
(në tekstin e mëtejmë FHK).

Neni 2
Këshilli i garave e zgjedh dhe e shkarkon Bordi i FHK-së. Mandati i Këshilli të garave zgjatë 4
vite.

Neni 3
Këshilli i garave përbëhet prej tre (3) anëtarëve, Kryetarit dhe dy anëtarëve. Por kur kemi raste
specifike te vlerësimit te gjykimit, dy anëtarë nga Shoqata e Gjyqtarëve të Hendbollit të
Kosovës do të zëvendësojnë dy anëtarët e rregullt në rastet:
- kur kemi të bëjmë me ankesë ne vlerësimin e gjyqtarëve nga klubet
- apo kur ndonjë ankesë ne vendimet e Komisarit te garave nga gjyqtarët dhe
kontrolluesit ne vlerësimin e referimit.
Në të dy këto raste, Kryetari i Këshillit te garave zëvendëson dy anëtarët e Këshillit me dy
anëtarë të SHGJHK-së te cilit i propozon Këshilli drejtues i SHGJHK-së.

Neni 4
Kryetari i Këshillit të garave, kryeson dhe udhëheqë me punën e Këshilli të garave, si dhe
përcakton personin (anëtarin e Këshillit te garave), i cili do të hartojë Vendimet e Këshillit
të garave. Vota e Kryetarit është e barabartë me e atë të anëtarëve.
Në mbledhjet e Këshillit të garave mund të merr pjesë edhe Sekretari i Përgjithshëm i
FHK-së, mirëpo, vetëm në cilësinë këshill-dhënëse dhe pa të drejtë vote ose vendim
marrjeje.
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Neni 5
Këshilli i garave vendos për çështje statusore në shkallë të dytë për çdo ankesë nga klubet,
trajnerët, lojtarët apo personat zyrtarë (gjyqtarët, kontrolluesit, vëzhguesit...) por
paraprakisht duhet te verifikohet se a janë bërë të gjitha procedurat ligjore:
-

Ankesa e argumentuar drejtuar Këshillit te garave në vendimin e shqiptuar nga
Komisari i garave në Shkallë të parë në afat prej 7-të ditëve nga publikimi në
Buletinin konform Rregullores disiplinore

Neni 6
Ankesa në Vendimet e Komisarit dhe Komisioneve nga neni 5 i kësaj Rregulloreje
parashtrohet me shkrim sipas Propozicioneve te garave për edicionin garues dhe
Rregullores disiplinore. Dhe duhet të përmbajë:
- Emërtimin e personit që ankohet.
- Bazën juridike të ankimit.
- Faktet në të cilat mbështetet ankesa (provat materiale) dhe
- Të saktësohet se i drejtohet Këshillit të garave të FHK-së.
Neni 7
Pala e cila ankohet, duhet ta paguaj taksën e caktuar sipas Propozicioneve te garave për
edicionin garues, shumë te cilën e cakton Bordi i FHK-së para çdo edicioni te garave.
Nëse ankesa i ka përmbushur të gjitha plotëson të gjitha këto më lartë, atëherë Komisari i
garave është i obliguar ta procedon lëndën në organin e shkallës së dytë – Këshillin e
garave, dhe vendimin duhet ta publikon në Buletinin e radhës.

Pavarësisht prej miratimit apo jo të ankesës së parashtruar taksa në vlerën e paguar nuk i
kthehet ankuesit.
Në qoftë se ankesa aprovohet, shuma e mbetur e të hollave i kthehen ankuesit.

Neni 8
Klubet të cilat parashtrojnë ankesë, munden që në procedurë të përfaqësohen edhe nga
personat e autorizuar, të cilët nuk janë përfaqësues zyrtar të klubeve.
Të drejtën nga paragrafi i këtij neni e kanë edhe personat e tjerë të cilët kanë të drejtë të
ankohen në Këshillin e garave.

Neni 9
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Këshilli i garave duhet të bie vendim, në afatet e përcaktuara në Aktet normative të FHK-së,
Rregullores disiplinore dhe Propozicionet e garave.
Në qoftë se nuk është prezent njëri anëtar i Këshillit të garave, ai mund të deklarohet
me shkrim, në lidhje me ankesën nëpër nëpërmjet postes elektronike, nëse paraprakisht
ka të gjithë materialin e dërguar.
Vendimi i Këshillit të garave duhet të përmbajë:
- Emrin e plotë të lëndës
- Përbërjen e Arbitrazhit
- Përshkrimin e procesit të trajtimit të lëndës
- Vendimin
- Arsyetimin
Neni 10
Këshilli i garave gjatë punës së vet, duhet të vendos në bazë të parimit të çmuarjes së lirë
të provave, akteve normative të FHK-ës dhe ligjeve të aplikueshme në Kosovë. Gjatë
trajtimit të lëndës, Këshilli i garave mund të vendosë për:
-

-

Anulimin – në rast se lënda është dorëzuar jashtë afateve, nuk është bërë pagesa sipas
nenit 7, nuk është dorëzuar nga personat e pa autorizuar ose nuk përbën lëndë për
arbitrazh.
Refuzimin e ankesës/kërkesës – rrjedhimisht konfirmimin e vendimit të shkallës së
parë.
Miratimin e ankesës/kërkesës – dërgimin në rishqyrtim të lëndës në shkallën e parë
Miratimin e ankesës/kërkesës – anulimin e vendimit të shkallës së parë.
Neni 11

Këshilli i garave gjatë marrjes së vendimeve, duhet të përdorë vulën katrore dhe atë të
rrumbullakët të FHK-ës. Mbledhjet e Këshillit të garave i thërret Sekretari i FHK-së.

Neni 12
Vendimet e a Këshilli të garave janë definitive, dhe kundër tyre nuk është e lejuar ankesa.

Neni 13
Kjo rregullore hynë në fuqi ditën e aprovimit nga Bordi i FHK-së.

Prishtinë,
_______________

Eugen SARAÇINI
Kryetar
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