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AD/GJTHPR/38/22 

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

Rama, duke vendosur sipas ankesës së parashtruar nga avokati J.B për inicim të procedurës 

disiplinore ndaj gjyqtarit J.M bazuar në dispozitën e Nenit 9, paragrafit 1 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 21.10.2022 merr këtë: 

V E N D I M 

Refuzohet si e pabazuar ankesa e ushtruar nga avokati J.B ndaj gjyqtarit J.M, për shkak se nuk ka 

bazë të arsyeshme për inicim të procedurës disiplinore. 

A r s y e t i m 

Avokati J.B ka ushtruar ankesë për inicim të procedues disiplinore ndaj gjyqtarit J.M, e pranuar 

në Gjykatën Themelore në Prishtinë me datë 23.09.2022. 

Me datë 30.09.2022 është njoftuar Këshilli Gjyqësor për pranimin e ankesës disiplinore të 

parashtruesit.  

Në ankesën e tij avokati J.B  ka theksuar se, gjyqtari J.M është i angazhuar në lëndën C.nr.708/21, 

me objekt kontesti lirim i pronës dhe kompensim dëmi me propozim për caktimin e masës së 

sigurisë. Ka shtuar se propozimi për caktimin e masës së sigurisë është dorëzuar me datë 

25.02.2021 dhe gjyqtari tek me datë 14.06.2021 kishte nxjerr dy vendime gjyqësore të veçanta 

por me një numër të njëjtë të lëndës, dhe me njërin aktvendim gjyqtari e kishte ndërprerë 

procedurën sa i përket propozuesit V..P.. SHPK, ndërsa me aktvendimin tjetër e kishte hudhur 

propozimin e propozuesve V.A, R.A dhe A.A Tutje, parashtruesi i ankesës ka theksuar se, ndaj 

këtyre aktvendimeve kanë parashtruar ankesë në Gjykatën e Apelit dhe tek me datën 07.09.2022 

kishte pranuar vendimet e Gjykatës së Apelit. 

Më tej në ankesë parashtruesi ka theksuar se, vendimet e Gjykatës së Apelit janë nxjerr me datë 

22.10.2021 por propozuesve nuk u janë ekspeduar gati 11 muaj nga koha e nxjerrjes së vendimit 

nga gjykata e shkallës së dytë. Ka shtuar se, vonesa për shqyrtimin e masës së sigurisë dhe 

vendimet gjyqësore me të cilin është ndërprerë procedura dhe është hedhur propozimi si i palejuar 

janë bërë qëllimisht nga gjyqtari J.M, dhe përveç se është neglizhuar kjo çështje, e njëjta është në 

kundërshtim me dispozitën e nenit 34 të Ligjit për Gjykatat, sepse nuk e ka përcjell/dorëzuar këtë 

vendim për një periudhë gati një vjeçare. 

Në lidhje me pretendimet e parashtrueses të ankesës, gjyqtari J.M ka deklaruar se, Paditësit 

"V...P..." sh.p.k. dhe V.A, R.A dhe A.A, me datë 25.02.2021, kanë dorëzuar në këtë gjykatë padi 

kundër të paditurit "A...C..." sh.p.k Veternik Prishtinë, për shkak të lirimit të ngastrës kadastrale 



me numër P-00385-0, me sipërfaqe 5227 m², me propozim për caktimin e masës së përkohshme 

së ndalesës të paditurit A...C..” sh.p.k të disponojë me pasurinë e paluajtshme kontestuese. 

Ka shtuar se, sipas propozimit për caktimin e masës së sigurisë ka vepruar menjëherë, sipas 

procedurës urgjente në të cilën ka konstatuar se, personat fizikë V., R., dhe A.A janë 

bashkëpronarë të ngastrës kadastrale kontestuese, që janë pronarë të personit juridik "V..P..." 

sh.p.k, dhe njëri nga pronarët V.A është edhe përfaqësues i personit juridik "V... P...” sh.p.k . 

Tutje, në deklaratën e tij gjyqtari ka theksuar se,  ka  vërtetuar se paluajtshmëria e kontestuar nuk 

është pronë (kapital) e personit juridik "V..P.." sh.p.k, por bashkëpronësi e personave fizikë V., 

A., dhe R.A. Ka theksuar se “V..P..” sh.p.k i ka dhënë me nën qira paluajtshmërinë e kontestuar 

“A..C..” sh.p.k., ashtu që marrëdhëniet materialo-juridike  ekzistojnë ndërmjet dy personave 

juridikë “V..P...” dhe “A..C...” ndërmjet të cilëve ka një kontest, për zgjidhjen e të cilit  është 

kompetent Departamenti Ekonomik dhe në këtë kuptim ka sjellur aktvendim C.nr.708/21, datë 

14.06.2021. 

Ka shtuar se, kundër këtyre vendimeve, paditësit-propozuesit kanë parashtruar ankesë në 

Gjykatën e Apelit në Prishtinë, me të cilën është vërtetuar Aktvendimi për pezullimin e 

procedurës, ndërsa vendimi për refuzimin e propozimit për caktimin e masës së sigurimit është 

anuluar dhe çështja i është kthyer kësaj gjykate. Meqenëse Gjykata e Apelit vërtetoi vendimin për 

pezullimin e procedurës civile dhe kalimin e çështjes në Departamentin Ekonomik, gjyqtari i 

çështjes e ka dërguar çështjen në Gjykatën Komerciale, e cila ishte formuar ndërkohë.  

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

së lëndës, deklarimit të gjyqtarit dhe pretendimeve të parashtruesit të ankesës dhe verifikimeve 

në sistemin SMIL si dhe në regjistrat fizik të gjykatës, ka vlerësuar se nuk ka dyshim të arsyeshëm 

për inicim të procedurës disiplinore ndaj gjyqtarit J.M. 

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

arsyeshme për inicimin e hetimeve për shkelje disiplinore në veprimet dhe mosveprimet e 

gjyqtarit J.M lidhur me vendimet e marra dhe vonesat në ekspedimin e vendimeve nga Gjykata e 

Apelit. 

Nga pretendimet e palës ankuese, Autoriteti kompetent i kësaj Gjykate vlerëson se shkeljet e 

pretenduara disiplinore konsistojnë në: njëanshmëri dhe moskryerje të detyrave zyrtare me kohë. 

Lidhur me pretendimin ankimor se vendimet për ndërprerjen e procedurës dhe për hedhjen e 

propozimit për masë të sigurisë si të palejuar, respektivisht shkeljet esenciale të dispozitave të 

procedurës, Autoriteti Kompetent i kësaj gjykate vlerëson se për aplikimin e gabuar të së drejtës 

materiale apo procedurale nga ana e gjyqtarëve 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, pretendimet 

për shkelje esenciale të dispozitave të procedurës dhe zbatim të gabuar të së drejtës materiale,  

pala i ka ngritur si shkelje edhe me rastin e ushtrimit të mjetit juridik në gjykatën e shkallës së 

dytë. Fakti se Gjykata e Apelit me aktvendimin Ac.nr.7728/2021 të datës 22.10.2021 e ka prishur 

aktvendimin e Gjykatës Themelore me ç’rast ka gjetur shkelje esenciale, për Autoritetin e kësaj 

Gjykate paraqet mjet të konsumuar juridik në shkallë të dytë, dhe për këtë vlerëson se nuk është 

shkelur parimi i pavarësisë dhe paanësisë i përcaktuar me dispozitën e nenit 5, par.2, nën-paragrafi 

2.1 të Ligjit Nr.06/L-057 Për Përgjegjësinë Disiplinore të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve. 

Ndërsa sa i përket pretendimeve se është vonuar ekspedimi i vendimeve të Gjykatës së Apelit, 

Autoriteti Kompetent ka konstatuar se pas verifikimeve nga regjistrat fizik të gjykatës, lënda 



C.nr.708/21 nga Gjykata e Apelit është pranuar me datë 03.11.2022, ndërsa vonesat në ekspedim 

nuk janë bërë për shkak se gjyqtari i rastit me veprimet apo mosveprimet e tij ka ndikuar në 

mosekspedim me kohë të vendimeve por vonesat janë bërë për shkaqe objektive, numër të vogël 

të përkthyesve që Gjykata Themelore në Prishtinë ka pas në atë kohë, sepse është e nevojshme që 

para se t’iu ekspedohet palëve vendimi nga gjykatat e instancave më të larta duhet të përkthehet 

në gjuhën që e kupton gjyqtari, dhe për këtë 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, vlerësoi 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/38/22, me datë 21.10.2022 

 

Albina Shabani Rama 
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Kryetare e Gjykatës Themelore në Prishtinë 


