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GJYKATA E APELIT E KOSOVËS, nga Kryetari i Gjykatës Valon Totaj, duke vendosur 

përkitazi me ankesën disiplinore të parashtruar nga S.I. nga fshati Sh., Komuna e M.. ndaj gjyqtarit 

të Gjykatës së Apelit, B.M., lidhur me vendosjen në lëndën Ac.nr.5312/18, në kuptim të nenit 9, 

paragrafi 1 dhe 5 të Ligjit për Përgjegjësinë Disiplinore të Gjyqtareve dhe Prokurorëve, me datë 

12.05.2022, mori këtë: 

 

A K T V E N D I M 

 

Refuzohet si e pabazuar ankesa disiplinore e parashtruar nga S.I. nga fshati Sh., Komuna e M., 

ndaj gjyqtarit të Gjykatës së Apelit B.M., lidhur me vendosjen në lëndën Ac.nr.5312/18. 

 

A r s y e t i m 

 

Me datën 19.04.2022, pranë Gjykatës së Apelit të Kosovës ka mbërritur ankesa e ankuesit S.I. nga 

fshati Sh., Komuna e M.. Parashtruesi në ankesë thekson se me datën 19.02.2020, ka vendosur që 

të shkoj në Gjykatën e Apelit të Kosovës, që të takohet me gjyqtarin B.M., për tu konsultuar rreth 

aktvendimit Ac.nr.5153/18. Ankuesi thekson se ka bërë 100 km, dhe përkundër insistimit për takim 

me gjyqtarin i njëjti nuk ka pranuar të takohet. Tutje në ankesë, pretendon se gjyqtari me 

aktvendimin Ac.nr.5153/18 të datës 09.12.2019, ankesën e ka refuzuar si të pa themeltë duke 

vendosur kështu pa u konsultuar me palën dhe pa i dhënë mundësinë që të shpreh arsyet e veta, 

andaj thekson se një gjykatës i tillë duhet të shmanget nga detyra e gjykatësit. 

 

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

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

  

Gjyqtari B.M. ka dhënë deklaratë me datën 04.05.2022, duke theksuar se: “Me datë 09.12.2019, 

në bazë të shkresave të lëndës, Gjykata ka vendos që të refuzohet si e pathemeltë ankesa e debitorit 

S.I., nga fshati Sh., Komuna M. Për këtë vendosje, Gjykata është bazuar në bazë të shkresave të 

lëndës Ac.nr.5153/18, dhe nenit 209 pika b) të Ligjit nr.3/L-006 për procedurën kontestimore  në 

të cilin nen ndër të tjera thuhet se “…gjykata e shkallës së dytë mundë:…b) të refuzon ankesën si 

të pa themeltë dhe e vërteton aktvendimin e gjykatës së shkallës së parë…”. Unë deklaroi me 
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përgjegjësi penale, dhe materiale se asnjëherë nuk kam kontaktuar me palët ndërgjyqëse lidhur me 

lëndën Ac.5153/18, ndërsa sa i përket vendosjes së lëndës Ac.5153/18, kjo lëndë është vendosur, 

duke u bazuar në shkresat e lëndës, dhe për këtë gjyqtarët kanë imunitet funksional. Në nenin 107 

të Kushtetutës së Kosovës në mënyrë decidive thuhet se “Gjyqtarët, përfshirë edhe gjyqtarët 

porotë, gëzojnë imunitetin nga ndjekja penale, paditë civile dhe shkarkimi nga funksioni, për 

vendimet e marra, votimin e bërë, mendimin e shprehur dhe për veprimet e tjera të ndërmarra që 

janë brenda fushëveprimit të detyrave dhe përgjegjësive të tyre si gjyqtarë”. Në nenin 37 të Ligjit 

nr. 06/l - 054 për Gjykatat në mënyrë decidive thuhet se “ Gjyqtarët dhe gjyqtarët porotë gëzojnë 

të drejtën e imunitetit siç parashikohet me Kushtetutë”. Ndërsa sa i përket takimit, Gjyqtarët, pa 

ftesa për seanca gjyqësore, nuk komunikojnë me palët ndërgjyqëse duke u bazuar në atë se në 

nenin 5 të Ligjit nr. 06/l - 057 për Përgjegjësinë disiplinore të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve ndër të 

tjera thuhet se “…Gjyqtari kryen shkelje disiplinore nëse ai ose ajo:…përfshihet në çfarëdo 

komunikimi ex-parte, lidhur me lëndët…”. Në bazë të nenit 107 të Kushtetutës së Kosovës,  dhe 

nenin 37 të Ligjit nr. 06/l - 054 për Gjykatat, dhe duke u bazuar në atë që nuk kemi pas asnjë bisedë 

me palët ndërgjyqëse lidhur me lëndën Ac.5153/18, dhe duke u bazuar në imunitetin funksional të 

Gjyqtarëve kërkoi nga u.d. kryetari që ta refuzoi kërkesën e parashtruar nga parashtruesi S.I.”.   

 

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 

 

Kryetari i Gjykatës, shqyrtoj ankesën e parashtruar, aktvendimin Ac.nr.5153/18 të datës 

09.12.2021, të nxjerrë nga Gjykata e Apelit, si dhe deklaratën e gjyqtarit të çështjes, 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 Kryetari i Gjykatës nuk ka kompetencë që të ndryshoj 

vendimet gjyqësore të nxjerra nga gjyqtari apo kolegji i gjyqtarëve. 

 

Kryetari i Gjykatës vlerëson, se në rrethanat aktuale të çështjes nuk ka bazë për të hapur një hetim 

disiplinor lidhur me vendosjen e çështjes së parashtruesit të ankesës, meqë me prova të shqyrtuara 
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nuk u vërtetua se gjyqtari ka bërë shkelje të Kodit të Etikës, duke pasur parasysh edhe faktin se 

gjyqtari i çështjes nuk është takuar me palën, në ndërkohë që për punën profesionale të gjyqtarit, 

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.04/2022, me datë 12.05.2022 

 

                                     Kryetari i Gjykatës  

                                                                                                                  Valon Totaj 

 

 

Vendimi ti dorëzohet: 

-Parashtruesit të ankesës, 

-Gjyqtarit, 

-Këshillit Gjyqësor të Kosovës dhe  

-Një kopje në shkresa të lëndës, 

 


