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 ADGJA.nr.02/22 

   

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS, nga u.d. Kryetari i Gjykatës Afrim Shala, duke 

vendosur përkitazi me ankesën disiplinore të parashtruar nga M.M. nga P., Rr. “...”, p.nr., ndaj 

gjyqtarëve të Gjykatës së Apelit, B.Sh., N.I. dhe B.M., lidhur me vendosjen në lëndën 

Ac.nr.9796/21, në kuptim të nenit 9, paragrafi 1 dhe 5 të Ligjit për Përgjegjësinë Disiplinore 

të Gjyqtareve dhe Prokurorëve, me datë 24.03.2022, mori këtë: 

 

 

A K T V E N D I M 

 

 

Refuzohet si e pabazuar ankesa disiplinore e parashtruar nga M.M. nga P., Rr. “...”, p.nr., 

ndaj gjyqtarëve të Gjykatës së Apelit, B.Sh., N.I. dhe B.M., lidhur me vendosjen në lëndën 

Ac.nr.9796/21. 

 

 

A r s y e t i m 

 

 

Me datën 08.03.2022, nëpërmjet Gjykatës Themelore në Prishtinë, ka mbërritur ankesa e 

ankuesit nga M.M. nga P. Parashtruesi në ankesë thekson se gjyqtari i shkallës së parë Y. Sh., 

nuk e ka vërtetuar gjendjen faktike dhe se në bazë të provave të cilat gjinden në shkresat e 

lëndës shifet se i njëjti ka marr ryshfet për të vendosur për padinë e paditësit M.M. si të 

paafatshme. Parashtruesi tutje në ankesë thekson se gjyqtarët e Gjykatës së Apelit, nuk e kanë 

vërtetuar gjendjen faktike dhe se nuk është marr për bazë vendimi i Inspektorit të Punës, sa i 

përket  ndërprerje së marrëdhënies së punës. Andaj, ankuesi ka kërkuar nga Këshilli Gjyqësor 

i Kosovës dhe kryetari i gjykatës që të merren masa disiplinore ndaj gjyqtarëve për shkak të 

shkeljeve të LPK-së.  
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U.D. Kryetari i Gjykatës, pas pranimit dhe vlerësimit të ankesës lidhur me gjyqtarin Y.Sh., në 

cilësi të organit kompetent ka paraqitur kërkesë për fillim të hetimeve pranë Këshillit Gjyqësor 

të Kosovës. Këshilli, pas pranimit të kërkesës për fillimit të hetimeve me vendimin 

KGJK.nr.114/222 të datës 10.03.2022, ka suspenduar gjyqtari Y.Sh.  

 

U.D. Kryetari i Gjykatës pas pranimit dhe vlerësimit të ankesës ka kërkuar nga gjyqtarët B.Sh. 

N.I. dhe B.M., që të japin deklaratë lidhur me ankesën, të cilët kanë deklaruar si në vijim: 

  

Gjyqtari B.Sh., ka dhënë deklaratë me datën 22.03.2022, në cilësi të kryetarit të kolegjit duke 

theksuar se: “me datë 13.12.2021, në bazë të shkresave të lëndës kemi votuar lëndën 

Ac.9796/2021, dhe në mënyrë unanime, kemi vendosur që të refuzohet ankesa e paditësit–

propozuesit të sigurimit M.M., nga K. e P. Këtë votim e kemi bazuar në bazë të shkresave të 

lëndës dhe se pala e pakënaqur ndaj aktvendimit/aktgjykimit të Gjykatës së Apelit ka mundësi 

ti drejtohet Gjykatës Supreme me mjetet e jashtëzakonshëm të goditjes. Tutje gjyqtari deklaron 

me përgjegjësi të plotë të çdo lloj natyre se asnjëherë nuk kam kontaktuar me palët ndërgjyqëse 

lidhur me lëndën Ac.9796/2021, dhe asnjëherë nuk kemi kontaktuar me asnjë person jashtë 

kolegjit lidhur me këtë lëndë, ndërsa sa i përket vendosjes së lëndës Ac.9796/2021, kjo lëndë 

është votuar nga kolegji në mënyrë unanime dhe për këtë vendosje kemi imunitet funksional 

andaj, ka kërkuar nga kryetari i gjykatës që ta refuzoi kërkesën e parashtruar nga ankuesi M. 

M., ndaj kolegjit të Gjykatës së Apelit të cilët kanë vendosur në lëndën Ac.nr.9796/2021 të 

datës 13.12.2021”. 

 

Gjyqtari N.I. ka dhënë deklaratë me datën 22.03.2022, në cilësi të anëtarit të kolegjit duke 

theksuar se: “me datë 13.12.2021, në bazë të shkresave të lëndës kemi votuar lëndën 

Ac.9796/2021, dhe në mënyrë unanime, kemi vendosur që të refuzohet ankesa e paditësit–

propozuesit të sigurimit M.M., nga K. e P. Këtë votim e kemi bazuar në bazë të shkresave të 

lëndës dhe referimit nga kryetar i kolegjit, ndërsa pala e pakënaqur ndaj 

aktvendimit/aktgjykimit të Gjykatës së Apelit ka mundësi ti drejtohet Gjykatës Supreme me 

mjetet e jashtëzakonshëm të goditjes. Tutje gjyqtari deklaron me përgjegjësi penale dhe 

materiale se asnjëherë nuk kam kontaktuar me palët ndërgjyqëse lidhur me lëndën 

Ac.9796/2021, dhe asnjëherë nuk kemi kontaktuar me asnjë person jashtë kolegjit lidhur me 

këtë lëndë, ndërsa sa i përket vendosjes së lëndës Ac.9796/2021, kjo lëndë është votuar nga 

kolegji në mënyrë unanime dhe për këtë vendosje kemi imunitet funksional andaj, ka kërkuar 

nga kryetari i gjykatës që ta refuzoi kërkesën e parashtruar nga ankuesi M.M., ndaj kolegjit të 

Gjykatës së Apelit të cilët kanë vendosur në lëndën Ac.nr.9796/2021 të datës 13.12.2021”. 
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Gjyqtari B.M. ka dhënë deklaratë me datën 22.03.2022, në cilësi të anëtarit të kolegjit duke 

theksuar se: “me datë 13.12.2021, në bazë të shkresave të lëndës kemi votuar lëndën 

Ac.9796/2021, dhe në mënyrë unanime, kemi vendosur që të refuzohet ankesa e paditësit–

propozuesit të sigurimit M.M., nga K. e P.. Këtë votim e kemi bazuar në bazë të shkresave të 

lëndës dhe referimit nga kryetar i kolegjit, ndërsa pala e pakënaqur ndaj 

aktvendimit/aktgjykimit të Gjykatës së Apelit ka mundësi ti drejtohet Gjykatës Supreme me 

mjetet e jashtëzakonshëm të goditjes. Tutje gjyqtari deklaron me përgjegjësi penale dhe 

materiale se asnjëherë nuk kam kontaktuar me palët ndërgjyqëse lidhur me lëndën 

Ac.9796/2021, dhe asnjëherë nuk kemi kontaktuar me asnjë person jashtë kolegjit lidhur me 

këtë lëndë, ndërsa sa i përket vendosjes së lëndës Ac.9796/2021, kjo lëndë është votuar nga 

kolegji në mënyrë unanime dhe për këtë vendosje kemi imunitet funksional andaj, ka kërkuar 

nga kryetari i gjykatës që ta refuzoi kërkesën e parashtruar nga ankuesi M.M., ndaj kolegjit të 

Gjykatës së Apelit të cilët kanë vendosur në lëndën Ac.nr.9796/2021 të datës 13.12.2021”. 

 

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

pretendimeve ankimore dhe deklaratave të kolegjit të Departamentit të Përgjithshëm-Divizioni 

Civil, konsideron se: 

 

-Ankesa e ankuesit M.M. në raport me gjyqtarët B.Sh., N.I. dhe B.M. është e pabazuar 

 

U.d. Kryetari i Gjykatës, shqyrtoj ankesën e parashtruar, aktvendimin Ac.nr.9796/21 të datës 

13.12.2021, të nxjerrë nga Gjykata e Apelit, si dhe deklaratat e gjyqtarëve B.Sh., N.I. dhe B. 

M. si kryetar dhe anëtarë të 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.  

 

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. 
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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 gjyqtarët si anëtarë të kolegjit kanë 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.02/2022, me datë 24.03.2022 

 

                                 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, 

 


