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AD/GJTHPR/29/22 

Kryetarja e Gjykatës Themelore në Prishtinë, Albina Shabani Rama, duke vendosur sipas ankesës 

së parashtruar nga avokat A.M, për inicim të procedurës disiplinore ndaj gjyqtarit N.Q, 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 08.07.2022 merr këtë: 
 

V E N D I M 

Refuzohet si e pabazuar ankesa e ushtruar nga A.M, ndaj gjyqtarit N.Q, për shkak se nuk ka bazë 

të arsyeshme për inicim të procedurës disiplinore. 
 

A r s y e t i m 

Avokat A.M me datë 09.06.2022 ka ushtruar ankesë për inicim të procedues disiplinore ndaj 

gjyqtarit të Gjykatës Themelore në Prishtinë N.Q. Me datë 10.06.2022 është njoftuar Këshilli 

Gjyqësor për pranimin e ankesës disiplinore të parashtruesit.  

Parashtruesi A.M ka paraqitur ankesë disiplinore ndaj gjyqtarit N.Q për shkak të pretendimeve se 

në lëndën C.nr.408/16 (C.nr.506/14), gjyqtari i çështjes nuk e ka përmbushur detyrën zyrtare, 

duke mos vazhduar seancat e radhës për shqyrtimin përgaditor, mos-shqyrtimin e plotë të 

“kërkesës për shfuqizimin e masë së sigurisë së datës 07.04.2021, mos-shqyrtimin e “kërkesës 

për ndryshimin e llojit të masës së sigurisë” të paraqitur me datë 26.01.2022, trajtim i pabarabartë 

i lëndës së kundërshtarëve të sigurimit në raport me lëndët tjera, trajtim i pabarabartë i 

kundërshtarëve të sigurimit në raport me propozuesin e masës së sigurimit, dhe trajtim jo 

transparent dhe shpërfillës i kundërshtarëve të masës së sigurimit. Më tej në ankesë parashtruesi 

ka theksuar se, qëndron pranë të gjitha pretendimeve për shkelje disiplinore të paraqitura nga vet 

kundërshtari i sigurimit F.B me datë 21.12.21 sepse të gjitha pretendimet vazhdojnë të qëndrojnë 

ende, dhe tani nga ana e gjyqtarit N.Q  janë marrë disa – veprime – mosveprime që shërbejnë si 

prova dhe i vërtetojnë pretendimet për shkelje disiplinore të paraqitur në ankesën e kundërshtarit 

të sigurimit F.B me datë 21.12.2021 por tani – sipas parashtruesit – edhe si të vetme paraqesin 

bazë të mjaftueshme për të inicuar procedurën disiplinore ndaj gjyqtarit N.Q, si: a) mos-shqyrtimi 

i kërkesës për ndryshimin e llojit të masës së sigurimit i datës 26.01.2022, b) mos-trajtimi i plotë 

i provave dhe fakteve nga ana e gjyqtarit N.Q, në aktvendimin e datës 22.04.2022, c) mos-

vazhdimi i shqyrtimit meritor të çështjes, dhe d) mos-transparenca, mos-përfillja dhe mos-

informimi i vazhdueshëm nga gjyqtari i çështjes lidhur me çështjen. 



Tutje, në ankesë parashtruesi ka theksuar, me aktvendimin e datës 22.04.2022 gjyqtari ka 

vendosur jashtë seancës, dhe me këtë nuk i ka shqyrtuar të gjitha provat dhe sidomos ato të rejat, 

e jo pjesërisht siç i ka trajtuar gjyqtari në aktvendimin e datës 22.04.2022. Ka shtuar se, veprimet-

mosveprimet e gjyqtarit N.Q bien ndesh edhe me nenet 442, 443, 441 dhe 420 par.2 të LPK-së 

sepse i njëjti nuk vazhdoi me shqyrtimin meritor të çështjes. Në fund të ankesës së tij, parashtruesi 

ka kërkuar nga Autoriteti Kompetent i Gjykatës Themelore të Prishtinës që të kërkoj nga Këshilli 

Gjyqësor i Kosovës, Fillimin e Hetimeve Disiplinore ndaj gjyqtarit N.Q. 

Në lidhje me pretendimet e parashtruesve të ankesës, gjyqtari N.Q ka deklaruar se, ai në këtë 

lëndë, ka ndërmarr veprimet e nevojshme në drejtim të vendosjes në propozimet e paraqitura nga 

përfaqësuesi i autorizuar i kundërshtarëve të sigurimit, për shfuqizimin e masës së sigurimit të 

caktuar me aktvendimin e Gjykatës Themelore në Prishtinë C.nr.408/16, të datës 27.07.2016, 

vendim ky i vërtetuar nga Gjykata e Apelit. Andaj, për propozimin e kundërshtarëve të sigurimit 

ka njoftuar propozuesin e masës së sigurimit, i cili ka kundërshtuar propozimin me arsyet e dhëna 

si në parashtresë. Ka shtuar se, gjykata pas pranimit të parashtresës së propozuesit të sigurimit, të 

njëjtën ia ka dorëzuar përfaqësuesit të autorizuar të kundërshtarëve të sigurimit dhe pas kësaj, me 

datë 22.04.2022 ka marr aktvendim me numër C.nr.406/18, me të cilin ka refuzuar si të pa bazuar 

kërkesën e kundërshtarëve të sigurimit për shfuqizim të masës së sigurisë, me arsyet e dhëna si 

në aktvendim. Më tej ka theksuar se, në vendimin e datës 22.04.2022 nuk është përfshirë edhe 

“kundërpërgjigjja” e kundërshtarëve të sigurimit, e dorëzuar në gjykatë me datë 20.04.2022, ora 

2:21, pasi që e njëjta në zyrën e gjyqtarit është pranuar me datë 22.04.2022, pasi që gjyqtari i 

çështjes ka marr  aktvendimi C.nr.408/16, të datës 22.04.2022.    

Tutje në deklaratën e tij gjyqtari ka theksuar se, gjykata pas marrjes së vendimit në fjalë nuk ka 

proceduar tutje në këtë lëndë për vendosje lidhur me propozimit tjera të kundërshtarëve të 

sigurimit, pasi që palët kundër aktvendimit C.nr.408/16, të datës 22.04.2022, kanë pasur të drejtën 

e ankesës, të cilën të drejtë e ka shfrytëzuar kundërshtari i sigurimit (pala që ka kërkuar 

shfuqizimin e masës së sigurimit). Ankesa e kundërshtarëve të sigurimit, i është ekspeduar palës 

tjetër, dhe pas plotësimit të kushteve lënda do të bartët në Gjykatën e Apelit për vendosje lidhur 

me mjetin juridik. Ka shtuar se, si gjyqtar i çështjes me aktvendimin e datës 22.04.2022 ka 

vendosur lidhur me propozimin e kundërshtarëve të sigurimit për shfuqizim të masës së sigurisë, 

pasi që në propozimin e ri, të parashtruar me datë 26.01.2022, pala nuk ka tërhequr propozimin 

për shfuqizim të masës, por kanë parashtruar kërkesë për ndryshim e llojit të masës së sigurimit, 

më detajisht të specifikuar si në petitumin katër pikësh të tij. Tutje, ka theksuar se, gjykata vendos 

për kërkesat e palëve, nëse deri në vendosje palët nuk kanë tërhequr ato, e që në rastin konkret, 

nga provat që gjenden në shkresat e lëndës,  rezulton se kërkesa e  kundërshtarëve të sigurimit për 

shfuqizim të masës së sigurimit nuk ka qenë dhe nuk është tërhequr asnjëherë, andaj gjykata ka 

vendosur si në aktvendimin e datës 22.04.2022.  Në fund të deklaratës së tij, gjyqtari ka theksuar 

se, pasi Gjykata e Apelit të vendos për ankesën e paraqitur nga kundërshtarët e sigurimit kundër 

aktvendimit C.nr.408/16, të datës 22.04.2022, do të procedojë tutje në këtë çështje kontestimore 

për vendosje në propozimet e reja të palëve në procedurë dhe vendosjes meritore në këtë çështje 

kontestimore. 

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 N.Q. 

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 – mosveprimet e gjyqtarit 



N.Q, lidhur me aktvendimin C.nr.408/16, të datës 22.04.2022 dhe procedurën e zhvilluar në këtë 

çështje për të cilën parashtruesi është ankuar. 

Fillimisht, Autoriteti i kësaj gjykate, vë në pah se disa prej pretendimeve ankimore të parashtruesit 

– avokat A.M janë të ngjashme me pretendimet ankimore të palës F.B për të cilën Autoriteti 

Kompetent ka vendosur me Vendimin AD/GJTHPR/45/21 të datës 20.01.2022, andaj Autoriteti 

i kësaj gjykate nuk do t’i trajtoj pretendimet ankimore për të cilat ka vendosur një herë, por do t’i 

shqyrtoj vetëm pretendimet e reja ankimore lidhur me rastin. 

Në lidhje me pretendimet ankimore se, gjyqtari i çështjes ne aktvendimin e datës 22.04.2022 nuk 

ka shqyrtuar të gjitha provat dhe ka vendosur jashtë seancës, Autoriteti i kësaj gjykate vlerëson 

se, për aplikimin e gabuar të së drejtës materiale apo procedurale nga ana e gjyqtarit/ve 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, por nuk mund të konsiderohet shkelje 

disiplinore.   

Për më tepër, ndaj aktvendimit C.nr.408/16 të datës 22.04.2022 parashtruesi – i autorizuari i palës 

kundërshtare të masës së sigurimit, ka parashtruar ankesë në Gjykatën e Apelit, dhe Gjykata e 

Apelit si gjykatë e shkallës së dytë vendosë për ligjshmërinë e vendimeve të shkallës së parë. 

Ndërsa, sa i përket pretendimeve ankimore se gjyqtari i çështjes është treguar i njëanshëm gjatë 

procedurës gjyqësore, Autoriteti Kompetent i kësaj gjykate vlerëson se pretendimet e tilla nuk 

qëndrojnë, ngase nuk janë dëshmuar me ndonjë provë relevante, për më tepër vetëm dyshimi i 

supozuar i parashtruesit të ankesës kundrejt gjyqtarit për njëanshmëri, nuk paraqet ndonjë 

indikacion dhe vetvetiu nuk do të thotë se përbën shkak e as bazë ligjore për të inicuar procedurën 

disiplinore kundër tij, andaj Autoriteti i kësaj gjykate konstaton nuk është shkelur parimi i 

pavarësisë dhe paanësisë gjyqësore, dhe parimi i trajtimit të i barabartë i 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. 

Lidhur me pretendimet ankimore se, gjyqtari i çështjes nuk ka shqyrtuar “Kërkesën për 

Ndryshimin e Llojit të Masës së Sigurimit” të datës 26.01.2022, Autoriteti i kësaj gjykate 

konstaton se gjyqtari i çështjes fillimisht ka vendosur për Kërkesën për shfuqizimin e masës së 

sigurisë të parashtruar me datë 07.04.2021, sepse nga shkresat e lëndës rezulton se, kjo kërkesë 

nuk është tërhjekur asnjëherë andaj gjykata ka vendosur si në aktvendimin e datës 22.04.2022,  

kurse pas vendosjes nga Gjykata e Apelit lidhur me ankesën e parashtruesit ndaj aktvendimit të 

datës 22.04.2022, gjykata do të vendosë për propozimet e reja të palëve.  

Ndërsa në lidhje me pretendimin e përsëritur ankimor se gjyqtari N.Q në vazhdimësi kryen shkelje 

disiplinore sepse nuk vazhdon seancën për shqyrtimin meritor të çështjes, Autoriteti i kësaj 

gjykate vë në pah se, gjyqtari i çështjes është i vetëdijshëm se në rastin konkret janë mbajtur disa 

seanca gjyqësore te gjyqtari paraprak por vonesat në trajtimin meritor të lëndës C.nr.408/16 janë 

për shkaqe objektive, konkretisht për shkak të numrit të madh të lëndëve me të cilin ballafaqohen 

gjyqtarët gjatë punës së tyre, e në veçanti numrit të madh të lëndëve të cilat janë në procedurë dhe 

transferohen te gjyqtarët tjerë, andaj lënda C.nr.408/16 do të procedohet sipas radhës brenda një 

afati të arsyeshëm kohor, dhe për këtë Autoriteti i kësaj gjykate vlerëson se nuk është shkelur 

dispozita  e nenit 5, par.2, nën-paragrafi 2.7 të Ligjit Nr.06/L-057 Për Përgjegjësinë Disiplinore 

të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve. 

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/29/22, me datë 08.07.2022 

Albina Shabani Rama 

 

________________ 

Kryetare e Gjykatës Themelore në Prishtinë 


