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GJYKATA E APELIT E KOSOVËS, nga U.D. Kryetari i Gjykatës Afrim Shala, duke vendosur 

përkitazi me ankesën disiplinore të parashtruar nga V., me seli në Gj., të cilën sipas autorizimit e 

përfaqëson A.L., avokat nga P., Rr. “...”, nr., ndaj gjyqtarit të Gjykatës së Apelit, L.M., lidhur me 

vendosjen në lëndën Ae.nr.212/20, në kuptim të nenit 9, paragrafi 1 dhe 5 të Ligjit për 

Përgjegjësinë Disiplinore të Gjyqtareve dhe Prokurorëve, me datë 04.04.2022, mori këtë: 

 

A K T V E N D I M 

 

Refuzohet si e pabazuar ankesa disiplinore e parashtruar nga V., me seli në Gj., të cilën sipas 

autorizimit e përfaqëson A.L., avokat nga P. ndaj gjyqtarit të Gjykatës së Apelit L.M., lidhur me 

vendosjen në lëndën Ae.nr.212/20. 

 

A r s y e t i m 

 

Me datën 16.03.2022, pranë Gjykatës së Apelit të Kosovës ka mbërritur ankesa e ankuesit V., me 

seli në Gj., të cilën sipas autorizimit e përfaqëson A.L., avokat nga P. Parashtruesi në ankesë 

thekson se gjyqtari së bashku me anëtarët e kolegjit me aktgjykimin Ae.nr.212/20 të datës 

18.01.2021, ka refuzuar ankesat e palëve duke mos vendosur lidhur me ankesën e palës paditëse 

sa i përket shpenzimeve të procedurës kontestimore. Ndërsa pas pranimit të aktgjykimit 

Ae.nr.212/20, ka paraqitur parashtresë/propozim për plotësim të aktgjykimit duke kërkuar nga 

Gjykata e Apelit që dispozitivit të aktgjykimit t’i shtohet pjesa me të cilën do të vendoset lidhur 

me shpenzimet e procedurës kontestimore të cilat janë kërkuar nga pala paditëse dhe për të cilat 

gjykata nuk ka vendosur fare. Ankuesi thekson se kryetari i kolegjit-gjyqtari L.M., duke mos 

vendosur lidhur me të gjitha kërkesat e palës paditëse brenda kufijve të treguar me ankesë dhe më 

pas duke mos marr aktgjykim plotësues lidhur me vendosjen e shpenzimeve të procedurës ka 

shkelur dispozitat ligjore të nenit 194, nenit 162, nenit 163, paragrafi 3, dhe nenit 165, paragrafi 1 

të LPK-së, për arsye se në shkresat e lëndës edhe në ankesë kemi njoftuar gjykatën se paditësi ka 

fituar kontestin gjyqësor dhe është gjyq fitues dhe se shpenzimet e procedurës kontestimore i ka 

kërkuar duke i specifikuar veç e veç me parashtresën për precizimin e kërkesëpadisë si dhe në 

fjalën përfundimtare. Tutje në ankesë thekson se gjyqtari i çështjes fare nuk është marr me 

ekzaminimin e ankesës të palës paditëse, që ka kërkuar nga gjykata ti njihen shpenzimet e 

http://sq.wikipedia.org/wiki/Skeda:Coat_of_arms_of_Kosovo.svg


 

 

2 

 

procedurës duke bërë kështu shkelje drastike të nenit 194 të LPK-së, dhe duke dëmtuar palën 

paditëse materialisht në shumë prej 1.380 euro, pasi që lidhur me shpenzimet e procedurës 

revizioni është i ndaluar dhe se me këtë rast gjyqtari ka bërë shkelje disiplinore të nenit 5, paragrafi 

1, pika 1.2 dhe 1.3 dhe paragrafi 2, pika 2.2 dhe 2.7 Ligjit për Përgjegjësinë Disiplinore të 

Gjyqtareve dhe Prokurorëve. Andaj, ankuesi ka kërkuar nga u.d. Kryetari i Gjykatës së Apelit që 

konfrom nenit 9, par.1, pika 1.1, paragrafi 5 dhe paragrafi 6 të Ligjit për Përgjegjësinë Disiplinore 

të Gjyqtareve dhe Prokurorëve të kërkoj nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës që ndaj gjyqtarit L.M. 

të shqiptohet sanksion disiplinor konform nenit 7 Ligjit për Përgjegjësinë Disiplinore të Gjyqtareve 

dhe Prokurorëve, si dhe të obligohet gjyqtari i çështjes që t’i evitoj këto shkelje sipas parashtresës 

për plotësimin e aktgjykimit apo sipas detyrës zyrtare të bëjë korrigjimin e aktgjykimit sa i përket 

shpenzimeve të procedurës kontestimore. 

 

U.D. Kryetari i Gjykatës pas pranimit dhe vlerësimit të ankesës ka kërkuar nga gjyqtari L.M., që 

të jap deklaratë lidhur me ankesën, i cili ka deklaruar si në vijim: 

  

Gjyqtari L.M. ka dhënë deklaratë me datën 17.03.2022, në cilësi të kryetarit të kolegjit duke 

theksuar se: “një ankesë e tillë është e pabazuar pasi që kolegji i Gjykatës së Apelit njëzëri ka 

ardhur në përfundim se ankesat e palëve ndërgjyqëse janë të pabazuara dhe si rezultat e ka vërtetuar 

aktgjykimin e gjykatës së shkallës së parë duke i dhënë arsyet konkrete për një vendim të tillë, 

ndërsa sa i përket aktgjykimit plotësues, Gjykata ka vendosur mbi të gjitha kërkesat që është dashur 

që të përfshihen në aktgjykim, respektivisht mosnjohja e shpenzimeve për palën gjyq fituese është 

si rezultat i mos specifikimit të shpenzimeve nga i autorizuari i saj, siç parashihen me nenin 463.1 

të LKP-së”.   

 

U.D. Kryetari i Gjykatës së Apelit, pas shqyrtimit të shkresave të lëndës, vlerësimit të                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

pretendimeve ankimore dhe deklaratës të gjyqtarit të çështjes, konsideron se: 

 

-Ankesa është e pabazuar 

 

U.D. Kryetari i Gjykatës, shqyrtoj ankesën e parashtruar, aktgjykimin Ae.nr.212/20 të datës 

18.01.2021, të nxjerrë nga Gjykata e Apelit, si dhe deklaratën e gjyqtarit të çështjes, si kryetar i 

kolegjit, ku vlerësoj se pretendimet ankimore sa i përket mënyrës së vendosjes, janë pretendime të 

pabazuara dhe të paqëndrueshme, për faktin se gjyqtarët janë të pavarur në vendimmarrje, pavarësi 

kjo e cila i ‘u është garantuar me Kushtetutën e Republikës së Kosovës. Gjykata/gjyqtari është i 

pavarur në punë e tij, vendos sipas ligjit dhe vendimin e merr në bazë të provave që shqyrtohen 

dhe verifikohen në shqyrtim kryesor. Pavarësia individuale, është pavarësia e gjykatësve në 

kryerjen e funksionit të tyre gjyqësor, që nënkupton se gjykatësit duhet të jenë meritor, objektiv, 

neutral dhe të liruar nga çdo ndjenjë e ndikimit kur ushtrojnë funksionin e tyre gjyqësor.  
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Lidhur me pavarësinë në vendimmarrje nuk duhet të ketë asnjë ndërhyrje të pavend apo të 

pajustifikuar në procesin gjyqësor dhe nuk duhet që vendimet gjyqësore të gjykatave ti 

nënshtrohen ndryshimit. Në rastin konkret u.d. Kryetari i Gjykatës nuk ka kompetencë që të 

ndryshoj vendimet gjyqësore të nxjerra nga gjyqtari apo kolegji i gjyqtarëve. 

 

U.D. Kryetari i Gjykatës vlerëson, se tani për tani nuk ka bazë për të hapur një hetim disiplinor 

lidhur me vendosjen e çështjes së parashtruesit të ankesës, meqë me prova të shqyrtuara nuk u 

vërtetua se gjyqtari si kryetar i kolegjit ka bërë shkelje të Kodit të Etikës. Andaj, për punën 

profesionale të gjyqtarit apo kolegjit, kompetent për vlerësime profesionale është Komisioni për 

Vlerësimin e Përformancës së Gjyqtarëve i cili vepron në kuadër të Këshillit Gjyqësor të 

Republikës së Kosovës, ku i njëjti bën vlerësimin e përformancës për gjyqtarët.  

 

Nga sa u tha me lartë u vendos si në dispozitiv të këtij aktvendimi në kuptim të nenit në kuptim të 

nenit 9, paragrafi 1, pika 1.1. të Ligjit për Përgjegjësinë Disiplinore të Gjyqtareve dhe Prokurorëve. 

 

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË 

ADGJA.nr.03/2022, me datë 04.04.2022 

 

                                 U.D. Kryetari i Gjykatës  

                                                                                                                  Afrim Shala 

 

 

Vendimi ti dorëzohet: 

-Parashtruesit të ankesës, 

-Gjyqtarëve, 

-Këshillit Gjyqësor të Kosovës dhe  

-Një kopje në shkresa të lëndës, 

 


