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Autoriteti Kompetent i Gjykatës Themelore në Prishtinë - Kryetarja e Gjykatës, Albina Shabani 

Rama, duke vendosur sipas ankesës së parashtruar nga avokati Xh.M, për inicim të procedurës 

disiplinore ndaj gjyqtarit H.I, bazuar në dispozitën e Nenit 9, paragrafit 6 të Ligjit Nr.06/L-057 Për 

Përgjegjësinë Disiplinore të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve dhe nenit 7, paragrafit 1 dhe 3 të 

Rregullores Nr.05/2019 Për Procedurën Disiplinore të Gjyqtarëve, me datë 04.07.2022 merr këtë: 

V E N D I M 

Refuzohet si e pabazuar ankesa e ushtruar nga avokati Xh.M ndaj gjyqtarit H.I, për shkak se nuk 

ka bazë të arsyeshme për inicim të procedurës disiplinore. 

A r s y e t i m 

Avokati Xh.M, me datë 08.06.2022 në Gjykatën Themelore në Prishtinë, ka ushtruar ankesë për 

inicim të procedurës disiplinore ndaj gjyqtarit H.I. Me datë 09.06.2022 është njoftuar Këshilli 

Gjyqësor i Kosovës për pranimin e ankesës disiplinore nga parashtruesi. 

Parashtruesi i ankesës av. Xh.M ka paraqitur ankesë disiplinore ndaj gjyqtarit H.I për shkak të 

pretendimeve se, me datë 04.11.2021 në seancën gjyqësore të shiqimit në vend në lëndën 

C.nr.1012/12, ku prezent ishin palët, gjyqtari i çështjes dhe eksperti i ndërtimtarisë, në atë seancë 

paditësi S.A ka sulmuar të autorizuarin e të paditurit av. Xh.M dhe gjyqtari vetëm e ka ndërprerë 

seancën e shiqimit në vend dhe nuk ka përpiluar procesverbal, së paku me dorë me qëllim që të 

konstatohen veprimet siç parashihen me nenin 135 të LPK-së. Tutje, ka shtuar se gjyqtarit nuk ka 

vepruar sipas nenit 138 të LPK-së, ashtu që në afat prej 3 ditësh të përpilon procesverbal me shkrim  

dhe t’i dërgohet palëve me qëllim që të njëjtit të paraqesin kundërshtimet lidhur me parregullsitë 

eventuale të tij. Tutje në ankesën e tij parashtruesi ka theksuar se nuk ka përpiluar as shënim zyrtar 

lidhur me ngjarjen që ka ndodhur në vendin e ngjarjes dhe nuk ka dërguar tek organet kompetente-

prokurori apo polici lidhur me sulmin që ka ndodhur ndaj të autorizuarit të paditurit, dhe në këtë 

mënyrë ka treguar anshmëri me rastin e mos hartimit të procesverbalit. Ka shtuar se, sjellja e 

gjyqtarit ka elemente të shkeljes disiplinore nga neni 5 par.2 të Ligjit për Përgjegjësinë Disiplinore 

të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve.  

Në lidhje me pretendimet e parashtruesit të ankesës, gjyqtari i çështjes ka deklaruar se, gjykata me 

datë 04.11.2021 ka caktuar seancën e këqyrjes në vend me ekspertin e ndërtimtarisë, ku prezent 

kanë qenë paditësi, i padituri me të autorizuarin e tij dhe eksperti i ndërtimtarisë F.B. Në prani të 

palëve dhe ekspertit është konstatuar gjendja faktike dhe lidhur me këtë palët janë njoftuar se do të 

harton procesverbal duke ju dhënë ekspertit detyrat e specifikuara si në aktvendimin e veçantë datë 



07.10.2021. Ka shtuar se, në po të njëjtën ditë, në zyre ka hartuar procesverbalin e këqyrjes në vend, 

duke evidentuar të gjitha të gjeturat nga vend shikimi. Tutje, në deklaratën e tij gjyqtari ka theksuar 

se, pretendimi ankimor se ai si gjyqtar nuk ka përpiluar procesverbal lidhur me shikimin në vend, 

nuk qëndron, pasi gjatë seancës së vend shikimit prezentë kanë qenë: gjyqtari i rastit, praktikantja 

e gjykatës, eksperti, pala paditëse dhe i padituri me të autorizuarin e tij, ndërsa në pranit të tyre 

është konstatuar se janë plotësuar kushtet për mbajtjen e seancës. Ka shtuar se, gjykata në mënyrë 

të qartë i ka dhënë detyrat ekspertit i cili më pas edhe ka hartuar ekspertizën e datës 22.11.2021. Në 

këtë seancë gjykata ka bërë këqyrjen, si dhe ka mbajtur shënimet për procesverbal, mirëpo 

procesverbalin formal e ka përpiluar pasi është kthyer në zyrë ndërsa i njëjti gjendet në shkresa të 

lëndës. Lidhur me faktin se procesverbali formalisht nuk është hartuar në vendin e këqyrjes, 

arsyetohet se nuk ka pasur kushte objektive që të bëhet procesverbali, për shkak se rrethanat në të 

cilat është mbajtur seanca e kanë pamundësuar përpilimin e tij. Vend shikimi në fjalë është një 

objekt –podrum ku në mungesë të ndriçimit seanca është mbajtur duke përdorur telefonin si mjet 

ndriçimi. Palët, si dhe eksperti janë njoftuar që në mungesë të kushteve për të përpiluar 

procesverbalin në vend shikim, ai do të përpilohet në zyrë, ndaj të cilit njoftim palët nuk kanë pasur 

ndonjë kundërshtim. Ka shtuar se, fakti se gjykata ka mbajte seancën e këqyrjes në vend vërtetohet 

nga ekspertiza e ndërtimtarisë datë 22.11.2021, ku në faqen 2 të ekspertizës është evidentuar se 

është mbajtur seanca e vend shikimit së bashku me gjykatën si dhe me prezencën e palëve. Më tej 

vihet në dukje edhe konstatimi i ekspertit i cili në faqen 4 të ekspertizës tek provat të cilat i kanë 

shërbyer atij, nën numrin 20 ka evidentuar edhe procesverbalin e seancës së këqyrjes në vend. 

Rrjedhimisht këqyrja në vend dhe procesverbali i kanë shërbyer ekspertit për hartimin e ekspertizës. 

Prandaj nuk mund të thuhet se gjykata nuk ka hartuar procesverbal dhe ai nuk gjendet në shkresa 

të lëndës. 

Tutje në deklaratën e tij, gjyqtari ka shtuar se, lidhur me pretendimin ankimor se ai si gjyqtar i rastit 

nuk ka përpiluar shënim zyrtar dhe nuk ka lajmëruar organet kompetente prokurori apo polici për 

sulmin e pretenduar nga paditësi ndaj të autorizuarit të të paditurit/parashtruesit të ankesës, 

pretendimet e tilla nuk qëndrojnë sepse ai si gjyqtar i rastit gjatë seancës së vend shikimit me rastin 

e paraqitjes së një mosmarrëveshje të çastit mes palëve, sipas autorizimeve që i janë dhënë përmes 

dispozitave të LPK-së gjegjësisht nenit 288, 289, ka përdorur mjete dhe masa të nevojshme me 

qëllim të mbajtjes së rendit dhe qetësisë gjatë seancës, mes tjerash duke ia përkujtuar palëve 

ndërgjyqëse që të mos pengojnë punën e gjykatës deri sa të zhvillohet seanca e këqyrjes në vend. 

Ka shtuar se, duke pasur parasysh që situata e krijuar gjatë seancës për shkak të mosmarrëveshjes 

së çastit është mbajtur nën kontroll dhe është menaxhuar nga ai si gjyqtar i rastit brenda kufijve që 

përcakton LPK, ka vlerësuar që mosmarrëveshja nuk kanë qenë e natyrës së tillë për t’u lajmëruar 

organet e rendit. Në fund të deklaratës së tij gjyqtari ka theksuar, nëse pala ka pretendime që 

mosmarrëveshja e lartcekur ka përmbajtur elemente të ndonjë vepre të natyrës tjetër, atëherë i 

autorizuari i të paditurit ka mundur që rastin ta referoj në organet përkatëse. 

Autoriteti kompetent i Gjykatës Themelore në Prishtinë, pas shqyrtimit dhe vlerësimit të shkresave 

të lëndës, deklarimit të gjyqtarit dhe pretendimeve të parashtruesit të ankesës, ka vlerësuar se nuk 

ka dyshim të arsyeshëm për inicim të procedurës disiplinore ndaj gjyqtarit H.I. 

Rrjedhimisht, Autoriteti i kësaj Gjykate bazuar në faktet e çështjes ka gjetur se, nuk ka baza të 

arsyeshme për inicimin e hetimeve për shkelje disiplinore në veprimet e gjyqtarit H.I, lidhur me 

seancën e datës 04.11.2021, për të cilën pala është ankuar.  

Lidhur me pretendimin ankimor të parashtruesit se, gjyqtari i çështjes nuk ka përpiluar procesverbal 

të këqyrjes në vend, Autoriteti kompetent i kësaj gjykate vlerëson se pretendimi i tillë është i 

pabazuar pasi nga shkresat e lëndës gjendet procesverbali i hartuar me dorë në vend shikim, ku 



gjykata së bashku me ekspertin e ndërtimtarisë ka bërë këqyrjen në vend dhe ka marrë shënime, 

dhe i ka njoftuar palët se do të hartohet procesverbali pas kthimit në zyre. Kjo ngase, siç ka theksuar 

gjyqtari i çështjes, në mungesë të kushteve objektive, mungesës së ndriçimit në vend-shiqim, nuk 

ka mundur të hartohet procesverbali me përmbajtje të detajuar, po ashtu nga shkresat e lëndës 

rezulton se procesverbali me përmbajte të detajuar gjendet në shkresat e lëndës, në të cilin palët 

kanë qasje dhe iu takon nga një kopje e procesverbalit. Ndërsa sipas Ligjit të Procedurës 

kontestimore, janë paraparë të drejtat ligjore të palëve që të japin vërejte në procesverbal. 

Ndërsa sa i përket pretendimit ankimor se gjyqtari H.I ka qenë i njëanshëm për faktin se i autorizuari 

i të paditurit av. Xh.M, pra parashtruesi i ankesës është sulmuar gjatë seancës dhe për këtë gjyqtari 

nuk ka bërë konstatimet në procesverbal, Autoriteti Kompetent i kësaj gjykate nuk ka gjetur bazë 

të mjaftueshme për t’i vërtetuar pretendimet e parashtruesit të ankesës sepse pretendimi i tillë nuk 

është dëshmuar me asnjë provë, për më tepër pas seancës së datës 04.11.2021 nëse parashtruesi ka 

pasur ndonjë pretendim se gjatë seancës ka ndodhur ndonjë vepër penale, ka mundur menjëherë ta 

lajmëroj në organet kompetente, dhe për këtë Autoriteti Kompetent vlerëson se nuk është shkelur 

parimi i pavarësisë dhe paanësisë gjyqësore dhe parimi i trajtimit të barabartë të palëve në 

procedurë, i përcaktuar me dispozitën e nenit 5, par.2, nën-paragrafi 2.1 dhe 2.2 të Ligjit Nr.06/L-

057 Për Përgjegjësinë Disiplinore të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve.  

Për më tepër, Autoriteti i kësaj gjykate vë në pah se, sipas dispozitave ligjore në fuqi, gjykata 

kujdeset për mbajtjen e rendit dhe zhvillimin pa pengesa të procedurës gjyqësore dhe është e 

obliguar të përdor masa ligjore me rastin e mosrespektimit të gjykatës nga palët. Në këtë drejtim i 

takon gjyqtarit të çështjes, që sipas vlerësimit të ndërmerr masa nëse vlerëson se ndonjë nga palët 

ka kryer veprime të atilla që paraqesin bazë për prishjen e rendit në gjykatë apo mosrespektim të 

gjykatës. Gjyqtari i çështjes deri në këtë fazë nuk ka ndërmarr ndonjë masë të tillë, ndërsa siç u 

theksua më sipër, palëve apo të autorizuarve të tyre nuk i ndalohet që të paraqesin propozime 

eventuale në procesverbal apo të kërkojnë korrigjimin e procesverbalit.  

Ndërsa pretendimet për shkelje të natyrës procedurale apo materiale nga ana e gjyqtarit gjatë punës 

së tyre, mund të jetë shkak për ushtrimin mjeteve të rregullta apo të jashtëzakonshme në gjykatat e 

instancave më të larta nga pala e pakënaqur, qoftë ndaj aktvendimeve ku lejohet ankesa, qoftë ndaj 

vendimit përfundimtar, por nuk mund të konsiderohet shkelje disiplinore. 

Andaj, Autoriteti Kompetent i Gjykatës Themelore në Prishtinë lidhur me ankesën e ushtruar, 

bazuar në të dhënat e përshkruara më lartë, vlerësoj se nuk ka bazë të arsyeshme të besoj se gjyqtari 

ka kryer shkelje disiplinore, për t’i parashtruar Këshillit Gjyqësor të Kosovës kërkesë për fillimin 

e hetimeve disiplinore. 

Nga të cekurat më lartë, në bazë të nenit 7, paragrafi 3, të Rregullores Nr.05/2019, u vendos si në 

dispozitiv të këtij vendimi. 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË 

AD/GJTHPR/25/22, me datë 04.07.2022 

Albina Shabani Rama 
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Kryetare e Gjykatës Themelore në Prishtinë 


