
 

 

                             GJS-2022-003 

 

Kryetari i Gjykatës Supreme të Republikës së Kosovës  Enver Peci, bazuar në nenin 

4 dhe nenin 9  paragrafi 1.2 dhe  6 të Ligjit nr.06/L-057 Për Përgjegjësinë Disiplinore të 

Gjyqtarëve dhe Prokurorëve, si dhe nenit 7 paragrafi 1 dhe 3 të Rregullores nr. 05/2019, të 

Këshillit Gjyqësor të Kosovës më datë: 15.03.2022, merr këtë: 

 

V E N D I M 

 

REFUZOHET SI E PABAZUAR, ankesa disiplinore e palës B.I., nga Prishtina, 

ushtruar kundër A.Sh.-R., kryetare e Gjykatës Themelore në Prishtinë, H.S., ish gjyqtar i 

Gjykatës Themelore në Prishtinë, tani gjyqtar në Gjykatën Supreme – Dhoma e Posaçme, M.I, 

(ish gjyqtare në Gjykatën Themelore në Prishtinë, e pensionuar me datë 16.02.2022), dhe E.U., 

gjyqtare në Gjykatën Themelore në Prishtinë.  

 

A  r  s  y  e  t  i  m  i 

 

Si Autoritet Kompetent, në bazë të nenit 9, paragrafi 5 të Ligjit Nr.06/L-057, Për 

Përgjegjësinë Disiplinore të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve, me datë 16.02.2022, përmes zyrës se 

shkrimores se Gjykatës Supreme, kemi pranuar një ankesë nga pala ankuese B.I.,  lidhur me 

aktgjykimin e Gjykatës Themelore në Prishtinë Pm.205/20, të datës 25.01.2022.  

 Ankuesi në ankesën disiplinore pretendon se, me aktgjykimin e cekur gjyqtarja për të 

mitur E.U., keqpërdor me autoritetin dhe detyrën zyrtare, sikur gjyqtarja të kishte lexuar 

aktgjykimin C.nr.3465/19, nuk do të duhej të vazhdonte me gjykim të lëndës PM.nr.202/20, 

gjyqtarja M.I., keqpërdorim i detyrës zyrtare, vë në rrezik jetën dhe zhvillimin e fëmijës së tij, 

duke pretenduar se ja beson fëmijën një nëne me luhatje të personalitetit e cila vuan nga 

insomnia, qëllimisht dhe me paramendim anon nga pala tjetër. Gjyqtari H.S., pala pretendon 

se gjyqtari ka lëshuar urdhër mbrojtës pa bazë, në kundërshtim me ligjin dërgon palën për 

ekzaminim psikiatrik, duke shtuar se dyshon në fshehjen e dosjes së abortit për ish 

bashkëshorten e tij, për kryetaren e Gjykatës A.Sh.-R., ankuesi pretendon se ka bërë disa herë 

kërkesë për takim e cila nuk i është përgjigjur. Propozon që gjyqtarët dhe kryetarja Sh.–R., të 

dalin para përgjegjësisë disiplinore dhe të shqiptohen sanksione disiplinore sipas nenit 7 të 

Ligjit për Përgjegjësinë Disiplinore të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve.  

 

REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA  
 

GJYKATA SUPREME/VRHOVNI SUD 



Kryetarja e Gjykatës Themelore në Prishtinë, A.Sh.–R., gjyqtarja E.U., si dhe gjyqtari 

H.S., sipas kërkesës së kryetarit lidhur me ankesën në fjalë kanë dhanë deklaratë në të cilën 

potencuan se: 

Kryetarja Sh.-R., me datë 07.07.2021, në lidhje me pretendimet e palës përse nuk i është 

përgjigjur palës për takim, deklaron se përmes email ka pranuar një njoftim/kërkesë për takim 

nga inspektorja e KGJK, znj. F.B., në lidhje me një parashtresë nga pala B.I., e që ndërlidhen 

me proces gjyqësor për besim të fëmijës brenda Gjykatës Themelore në Prishtinë, e njëjta pas 

pranimit të kërkesës me email nga inspektorja e KGJK, ka angazhuar bashkëpunëtorin 

profesional të merret me rastin konkret të palës dhe ta njoftoj kryetaren se për çfarë bëhet fjalë, 

Gjykata Themelore në Prishtinë ka vendosur dy here për të njëjtat pretendime të parashtruesit 

të ankesës, kërkesa e palës për takim me kryetaren kishte të bëjë me çështje të vendimmarrjes 

dhe vlerësimit të provave, për të cilat si autoritet i Gjykatës Themelore në Prishtinë, nuk ka 

kompetencë që të ndërhyjë, ndryshoj apo të vendos ndaj vendimeve gjyqësore, duke shtuar se 

kur është bërë kërkesa për takim ka qenë java e parë që e ka marrë detyrën e kryetares, sa i 

përket lëndës civile C.nr.1892/2021, gjyqtarja tani e pensionuar M.I., ka vendosur me datë 

21.06.2021.  

Gjyqtarja E.U., në deklaratën e saj thekson se, me datë 19.11.2019, është ngritur 

aktakuzë ndaj B.I., për veprën penale Mospërfillja e gjykatës nga neni 393, par.1, të KPRK. 

Ndërsa me datë 17.09.2020, gjykata është njoftuar nga Prokuroria e Shtetit se është bërë 

rikualifikimi i veprës penale në Shmangie nga sigurimi i mjeteve të jetesës nga neni 245. par. 

3, të KPRK, dhe lënda ka ardhur në Departamentin për të Mitur të Gjykatës Themelore në 

Prishtinë, provat të cilat ishin propozuar që të administrohen sipas aktakuzës, e dëmtuara-

dëshmitarja (ish bashkëshortja e parashtruesit të ankesës A.I. dhe Aktvendimi i Gjykatës 

Themelore në Prishtinë C.nr.3465/2019, të datës 18.10.2019). Gjyqtarja U., theksoj se ka mbajt  

shqyrtimin gjyqësorë dhe administruar  provat të propozuara në aktakuzë, ka dëgjuar të 

dëmtuarën A.I., dhe kishte  administruar edhe aktvendimin e C.nr.3465/2019, të datës 

18.10.2019, gjatë procesit gjyqësor e dëmtuara  – dëshmitarja A.I. ka deklarua se i akuzuari 

nuk ka paguar alimentacionin sipas aktgjykimit C.nr.3465/2019, të datës 18.10.2019. Gjyqtarja 

në deklaratën e saj elaboroj në tersi procesin e vendimmarrjes dhe provat në të cilën e ka 

mbështet vendimin e saj për shpalljen fajtor të tani palës ankuese. Mbi bazën e këtyre provave 

deklaroj se  gjykata të akuzuarin e ka shpall fajtor dhe e ka dënuar për veprën penale të cekur 

si më lart, dhe i ka shqiptuar dënim me kusht me burg në kohëzgjatje një (1) viti, të cilin nuk 

do ta mbaj po që se i akuzuari në afat prej një (1) viti nuk kryen vepër të tjetër penale. Me datë 

21.02.2022, pala ankuese ka bërë ankesë lidhje me aktgjykimin, dhe se lënda gjendet në 

Gjykatën e Apelit.   

 

 Gjyqtari H.S., në lidhje me ankesën thekson se: kërkesë për urdhër mbrojtje ka ardhur 

nga pala mbrojtëse A.I., kundër palës përgjegjëse B.I.; se  kërkesa në atë kohë ishte regjistruar 

në Gjykatën Themelore në Prishtinë, me datë 21.08.2019, me numër të lëndës C.nr.2846/19, si 

kërkesë për urdhër mbrojtje emergjente; se pas pranimit të kërkesës ishte caktuar seanca 

dëgjimore në të cilën janë ftuar të gjitha palët që kërkohen sipas ligjit në të cilën kanë marr 

pjesë palët ndërgjygjëse, mbrojtësi i viktimave si dhe përfaqësuesi i Qendrës për punë sociale 

në Prishtinë. Gjyqtari theksoj se pas mbajtjes seancës dëgjimore, në fund palët kanë nënshkruar 

procesverbalin pa ndonjë vërejtje si është theksuar në ankesë, dhe të njëjtëve u është dhënë 

kopje e procesverbalit. Me këtë rast gjyqtari  e ofroj  edhe kopjen e këtij procesverbali.  Më 

tutje, shtoj se rasti në fjalë sipas ankesës nga Gjykata e Apelit ishte kthyer në rivendosje dhe 



më 18.10.2019 ishte mbajt seancat tjetër me palët e potencuara si në shqyrtimin e parë dhe pas 

dhënies së falës palëve theksoj se asnjëra nuk kishte pas ndonjë vërejtje më.  

 

 Sa i përket pretendimet e palës ankuese se, gjyqtari çështjes kishte fshehur provat e 

abortit të të dëmtuarës theksoj se nuk qëndrojnë,  pasi që kërkesa ka qenë për urdhër mbrojtje 

dhe me atë është marrë gjyqtari, pala e mbrojtëse është deklaruar se pas seancës dëgjimore ka 

pasur presion, për këtë çështje gjyqtari nuk ka pasur dëshmi apo prove materiale dhe si të tillë 

nuk e ka marrë të besueshme, pasi që një rrethanë e tillë nuk është konstatuar as nga punëtori 

social që i cili kishte punuar me palën gjatë periudhës 21 gusht 2019, deri me datë 18.10.2019, 

datë e mbajtjes së seancës, apo njëra nga palët të këtë ushtruar ankesë në ndonjë institucion 

kompetent. Për këtë arsye gjyqtari është marrë vetëm me vlerësimin e kërkesës së palës 

mbrojtëse për urdhër mbrojtje. Pala mbrojtëse ka ushtruar ankesë në Gjykatën e Apelit, kundër 

aktvendimit C.nr.3456/19, për urdhër mbrojtje, kolegji i Apelit rastin e kishte kthyer në 

rigjykim me datë 11.11.2019, gjyqtari në fjalë nga data 15.11.2019, deri në fillim të dhjetorit 

ka qenë në pushim vjetor, pas pushimit kanë filluar procedurat e avancimit në detyrë të tij, gjë 

që lënda ka kaluar tek gjyqtari tjetër.   

 

Siç u cek më lartë gjyqtarja M.I., tashmë është pensionuar dhe si autoritet  kompetent 

bazuar në pretendimet e palës ankuese e që kryesisht bazohen në pakënaqësitë e tij me 

vendimin e marrë nga gjyqtarja, nuk ka qenë e nevojshme të kërkohet deklaratë e veçantë, 

megjithatë u trajtua në kuadër të gjitha pretendimeve dhe provave që pati në disponim.        

       

Pas analizimit të pretendimeve të ofruara nga parashtruesi i ankesës, dhe shkresave të 

lëndës dhe vendimeve të kontestuar sa i përket kryetares së Gjykatës Themelore në Prishtinë, 

gjyqtarëve të apostrofuar konstatoj se: 

Kryetarja e Gjykatës Themelore në Prishtinë, në kuadër të kompetencave të saja dhe 

gjyqtarët e apostrofuar të gjykatës, në cilësinë e të ngarkuarit me lëndët e cekura si më lart, nuk 

mund të konstatohet se ekziston baza e arsyeshme se kanë bërë ndonjërën nga shkeljet e 

mundshme disiplinore të parapara me nenin 5 të ligjit Nr.06/L-057 Për Përgjegjësinë 

Disiplinore të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve, gjatë kryerjes së detyrave dhe obligimeve me të 

cilat ngarkohen  dhe se të njëjtit gjatë vendosjes së këtij rasti secili sipas kompetencave ligjore 

kanë marrë veprime procedurale sipas Ligjit. Në këtë drejtim gjyqtarët kanë qenë 

vendimmarrës varësisht kërkesave të ankuesit, dhe kanë shpreh mendimin  në kuadër të  parimit 

të  pavarësisë  dhe diskrecionit të tyre, të vlerësimit të lirë të provave  dhe si pasojë, është e pa 

mundur në këtë formë të cilësohet si shkelje e mundshme disiplinore. 

Kësisoj, bazuar në dispozitën e nenit 107 paragrafi 1 të Kushtetutës së Republikës së 

Kosovës thuhet se: “Gjyqtarët gëzojnë imunitetin nga ndjekja penale, paditë civile dhe 

shkarkimi nga funksioni, për vendimet e marra, votimin e bërë, mendimin e shprehur dhe 

veprimet tjera që janë brenda fushëveprimit të detyrave dhe përgjegjësive të tyre si gjyqtar“, 

në rastin konkret konsideroj se në veprimet e gjyqtarëve të apostrofuar në raport me lëndën 

konkrete duke vepruar sipas rregullave procedurale nuk përbëjnë bazë për dyshim për ndonjë 

sjellje të mundshme disiplinore. 

Ankesa disiplinore në kuptim të nenit 9 paragrafi 6 i Ligjit për Përgjegjësinë Disiplinore 

të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve është dukshëm e pabazuar nga fakti se në gjithë përmbajtjen e 

saj në veprimet e kryetares së gjykatës dhe gjyqtarëve nuk ka asnjë konstatim për shkelje 



disiplinore që parashihet me këtë ligj apo ndonjë sjellje e pahijshme siç kërkohet me Kodin e 

Etikës për Gjyqtarë. Konstatoj, se si autoritet kompetent nuk kam të drejtë të vlerësoj mënyrën 

e vendosjes nga gjyqtarët apo të vlerësoj gjendjen faktike apo ndonjë prej shkeljeve të drejtës 

materiale siç pretendohet në ankesë. Përgjegjësia ime është ekskluzivisht në konstatimin e 

shkeljeve disiplinore.    

Andaj, për  shkak se në ankesën disiplinore të palës, nuk potencohet për ndonjë shkelje 

konkrete të supozuar disiplinore të parapara  në nenin 5 të ligjit Nr.06/L-057 Për Përgjegjësinë 

Disiplinore të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve, Kryetari i Gjykatës Supreme të Kosovës vendosi 

si në dispozitivin e këtij vendimi. 

 

 

 

Kryetar i Gjykatës Supreme 

Enver Peci 

 

 

 

Kopje: 

1. Këshillit Gjyqësor të Kosovës, 

2. Kryetares së Gjykatës Themelore në Prishtinë 

3. Gjyqtarja E.U. 

4. Gjyqtari H.S. 

5. Palës,  

6. Arkivit të Gjykatës Supreme. 


