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AD/GJTHGJA. nr. 01/2023 

 

GJYKATA THEMELORE GJAKOVË – Kryetari i Gjykatës Nikollë Komani, në çështjen e hetimit 

disiplinor ndaj gjyqtarit L. P., duke vepruar sipas ankesës së parashtruar nga B. B. nga Malisheva, pas 

shikimit të shkresave të lëndës dhe vlerësimit të ankesës, me datë 06 shkurt 2023  mori këtë: 

A K T V E N D I M 

 

Refuzohet ankesa disiplinore e parashtruar nga B. B. nga Malisheva, ndaj gjyqtarit L. P., si e pabazuar. 

 

A r s y e t i m 

 

Parashtruesi i ankesës, B. B. nga Malisheva, me datë 13 janar 2023, në Gjykatën Themelore në 

Gjakovë-Dega në Malishevë, ka dorëzuar ankesën ndaj gjyqtarit L. P., e cila ankesë në Gjakatën 

Themelore në Gjakovë, është pranuar me datë 17.01.2023. 

 

Pas pranimit të kësaj ankese dhe analizimit të përmbajtjes së saj, e njëjta është regjistruar në librin e 

ankesave disiplinore me nr. AD/GJTHGJA.nr. 01/2023, datë 17 janar 2023 dhe janë ndërmarrë të gjitha 

veprimet ligjore që janë në kompetencë të kryetarit të Gjykatës, sipas Ligjit për “Përgjegjësinë 

Disiplinore për Gjyqtarë dhe Prokurorë”. 

Me shkresën AD/GJTHGJA. nr. 01/2023 të datës 17 janar 2023, përmes email-it zyrtar është njoftuar 

Këshilli Gjyqësor i Kosovës, se janë ndërmarrë veprimet lidhur me ankesën e parashtruar nga ana e 

ankuesit. 

 

Ankuesi B. B., ka parashtuar ankesë ndaj gjyqtarit L. P., me arsyetimin se si zyrtar i IT-së, është i 

caktuar që një ditë në javë, respektivisht çdo të premte të punoi në Gjykatën Themelore në Gjakovë-

Dega Malishevë dhe “në mëngjesin e datës 16.12.2022, deri sa isha duke hyr në vendin e punës, pasi 

kam parkuar veturën në një vend parking të lirë në oborrin e kësaj Gjykate, i cili nuk e ka penguar 

qarkullimin e veturave tjera, saktësisht te hyrja e Gjykatës në Malishevë, ishin disa zyrtar tjerë të 

gjykatës si dhe gjyqtari L. P., i cili ka filluar me bërtima jashtë kontrollit, nënçmime, kërcënime, si dhe 

me ofendime tejet të ulëta, siç janë shprehjet “kastravec... ti nuk po merreshe vesh... ti kurr nuk ke me 

mund me ardh në Malishevë, si dhe urdhërit të prerë që të largohet vetura ime nga parkingu, për në 

një vend parking prapa objektit të gjykatës, si dhe kërcnimit se do ta bllokoi veturën dhe nuk mund të 

largosh deri në orën 16:00/h”. Pas kësaj ngjarje përmes e-mailit zyrtar ka njoftuar gjyqtarin 

mbikëqyrës dhe ndihmës administratorët e dy (2) gjykatave, si dhe kryetarin e Gjykatës Themelore në 

Gjakovë. Si provë është edhe komunikimi me e-mail zyrtar i datës 16.12.2022 dhe  19.12.2022, si dhe 

video kamerat e objektit të gjykatës në të cilat keni qasje ju si KGJK-ë, si dhe 

 

 

dëshmitarët okular. Secili nga ne i dim përgjegjësitë dhe të drejtat e gjyqtarëve, si dhe stafit të gjykatës 

dhe sa i përket vend parkingut përveç veturave zyrtare të gjykatës dhe eventualisht kryetarit, gjyqtarit 

mbikëqyrës, që mund të ketë hapësirë të rezervuar për parking, stafi tjerë e zbatojnë parimin “i pari 



Faqe 2 nga 4 

 

për nga koha është i pari për nga e drejta”, që nënkupton që çdo herë veturat e personelit të gjykatës 

janë parkuar sipas renditjes së kohës së mbërritjes në punës. Mirëpo sjellja e gjyqtarit ndaj të cilit 

është paraqitur ankesa, si dhe në prezencën e kolegeve tjerë të gjykatës, për mua si zyrtar i IT-së, 

përbënë një fyerje, ofendim dhe cënim i të drejtave elementare për shfrytëzimin e hapësirave të 

përbashkëta të gjykatës, e këto veprime të gjyqtarit, përbëjnë bazë të mjaftueshme për fillimin e 

procedurës disiplinore, duke mos përjashtuar edhe mundësinë e inicimit të procedurës penale. Sa i 

përket procedurës disiplinore, si shkelje e drejtpërdrejtë e tejkalimit të kompeteces së gjyqtarit, siç e 

ka paraparë Komentari i Kodit të Etikës Profesionale për Gjyqtar, i botuar në dhjetor 2017, 

respektivisht në pyetjen numër 7 të faqes 25, tregon logjikën e shfrytëzimit të autoritetit të gjyqtarit, e 

në asnjë rrethanë, gjyqtari nuk mund ta shrytëzoi pozitën e tij, që të ketë parking të rezervuar në oborrin 

e gjykatës, i cili është i destinuar për të gjithë personelin e saj, pa ndonjë përjashtim, sepse sikur të 

kisha penguar qarkullimin zyrtar apo veturave të personelit, për këtë çështje është sigurimi i gjykatës, 

eventualisht ndihmës administratori, por në asnjë rrethanë nuk mund të jetë gjyqtari kompetent, për 

vendosjes e rregullit dhe renditjes së parkingut të gjykatës, përveç nëse i njëjti i ka të rregulluar të  

gjitha punët tjera profesionale dhe i kanë mbetur pa rregulluar edhe çështjet e parkingut. Sa i përket 

konsumimit të elementeve të veprës penale që ka bërë gjyqtari L. P., mbështetem në Ligjin për Mbrojtje 

nga Diskiminimi, i cili në nenin 13 përcakton se çdo person apo grup i personave, që kanë qenë të 

diskriminuar mbi bazat e përmenduar në nenin 1 të këtij Ligji, mund të paraqes padi në gjykatën 

kompetente, si dhe neni 181 par. 1, kanosja ku është e përcaktuar se kushdo që e kanos përsonin tjetër 

me fjalë, vepra apo gjeste se do ti shkakatoj ndonjë të keqe me qëllim të frikësimit apo shkaktimit të 

ankthit të personit tjetër, si dhe neni 414 par. 1 të Kodit Penal keqpërdorimi pozitës apo autoritetit 

zyrtar ku është e përcaktuar se personi zyrtar duke shfrytëzuar detyrën apo autorittetit zyrtar i tejkalon 

kompetencat e tija ose nuk i përmbush detyrat e tija zyrtare, me qëllim të përfitimit të çfardo dobie 

pasurore për veti apo personin tjetër”. Andaj ka kërkuar që gjyqtarit L. P., konform nenit 7 par. 1 nën 

par. 1.3 të Ligjit nr. 06/L-057 për Përgjegjësinë Disiplinore të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve ti shqiptohet 

masa disiplinore “zvoglimi i përkohshëm i pagës deri në pesëdhjetë përqind (50 %), për një periudh 

deri në një (1) vit”. 

 

Ankuesi pasi që nga kryetari i Gjykatës i është kërkuar që në bazë të nenit 6 par. 2 të Rregullorës për 

Procedurën Disiplinore të Gjytarëve të plotësoi ankesën pasi që e njëjta është e mangët dhe përmban 

informata të papërcaktuara, përmes email-it zyrtar me datë 18 janar 2023 është përgjigjur se “sa i përket 

kërkesës për plotësimin e ankesës së dorëzuar me datë 13.01.2023, pasi kam arritur dakordim me 

gjyqtarin, tërhiqem nga ankesa e ushtruar dhe zhvillimi i procedurave të mëtutjeshme disiplinore ndaj 

tij”. 

 

Gjyqtari L. P., në deklaratën e tij të dhënë me shkrim ka theksuar se “atë ditë rreth orës 09.00, ka 

zbritur poshtë te sigurimi i gjykatës pasi që ka pasur seancë gjyqësore dhe kur ka dal në oborr dhe ka 

ndezur një cigare me punëtorin Z. H. dhe në atë moment ka ardhur me veturë B. B., zyrtar i IT-së në 

në Gjykatën e Rahovecit dhe me dorë ja kam bërë se parkoje veturën mbrapa ku i parkojnë të gjithë 

gjyqtarët, mirëpo i njëjti e ka parkuar para gjykatës dhe kur ka dal nga vetuar i kam thënë kush je ti, 

për inati tanë e parkove këtu, mos je ti punëtor i sigurimit. Arsyesja pse i kam thënë të mos e parkoj 

veturën para gjykatës është se aty parkohen vetem automjetet zyrtare dhe atë ditë kam pasur seancë 

gjyqësore ku janë shumë palë dhe situata ka qenë e acaruar në seancën e fundit dhe kam vendosur që 

në seancë ti ftoj policinë për çështje sigurie”.  
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Me qëllim të sqarimit të rrethanave të rastit, kryetari i Gjykatës ka marrë deklaratat e dy zyrtarëve të 

sigurimit që kanë qenë në detyrë me datë 16.12.2022, si dhe ka shikuar incizimet nga kamerat e sigurisë 

së kësaj date. 

 

Në deklaraten e dhënë me shkrim zyrtari i sigurimit Z. H., ka deklaruar se  “ka qenë në ndërrimin e 

parë në punë dhe rasti ka qenë lidhur me një mosmarrëveshje që kanë pasur B. B. dhe gjyqtari L. P. 

dhe në atë moment kam qenë brenda në zyrën e sigurimit dhe pas hyrjes së  B. B. në zyrën e sigurimit 

e kam pyetur çka u bë pasi i kam parë për dritare duke folur në mes veti, e Besarti më ka thënë “po bre 

L. ma bani për qka e ke shti kerrin brenda në oborr të Gjykatës”.  Ndonjë fjalosje nuk kam ndegjuar 

pasi kam qenë brenda në zyrën e sigurimit dhe lidhur me këtë rast nuk kemi regjistruar në librin e 

vërejtjeve”. 

 

Në deklaraten e dhënë me shkrim zyrtari i sigurimit B. K., ka deklaruar se “ka qenë në ndërrimin e 

parë në punë dhe lidhur me rastin B. B. dhe L. P. nuk kam parë e as nuk kam ndëgjuar se qka ka 

ndodhur në oborr pasi që kam qenë në zyrën e sigurimit duke regjistruar lëndët e kundërvajtjes për 

asgjasim. Ndonjë fjalosje nuk kam ndegjuar pasi kam qenë brenda në zyrën e sigurimit dhe lidhur me 

këtë rast nuk kanë regjistruar në librin e vërejtjeve”. 

 

Janë shikuar edhe incizimet nga kameret e sigurisë së Gjykatës, e ku është vërejtur se pasi që ankuesi 

B. B. ka hyrë me automjet në oborrin e Gjykatës, vërehet se ka biseduar me gjyqtarin L. P., mirëpo në 

mungesë të zërit nuk është dëgjuar përmbajtja e bisedës, si dhe nga pamjet e kamerave nuk është 

vërejtur ndonjë sjellje,veprim i veçant nga ankuesi apo gjyqtari me të cilat do të mund të vertetohen 

pretendimet e ankuesit. 

 

Kryetari i Gjykatës, pas analizimit dhe vlerësimit të ankesës së ankuesit, deklaratës së gjyqtarit, 

deklaratave të punëtorëve të sigurimit dhe pas shikimit të incizimit të kamerave të sigurisë, gjeti se 

ankesa është e pabazuar. 

Kryetari i Gjykatës, ka vlerësuar dhe analizuar pretendimet e ankuesit se nga ana e gjyqtarit L. P., është 

ofenduar dhe i ka thënë se nuk mundesh me ardhur në Malishevë dhe ka konstatuar se përpos deklarimit 

të ankuesit me asnjë provë apo dëshmi tjetër nuk është argumentuar ky pretendim, pasi që ankuesi edhe 

pas kërkesës që ta plotësoj ankesën pasi që e njëjta është vlerësuar e mangët dhe përmban informata të 

papërcaktuara i njëjti përmes njoftimit të bërë përmes email-it zyrtar me datë 18.01.2023, ka njoftuar 

se është tërhequr nga ankesa ndaj gjyqtarit.   

Përkundër faktit që ankuesi është tërhequr nga ankesa, kryetari i Gjykatës, ka ndërmarrë veprime për 

të vërtetuar pretendimet e ankuesit, si ka marrë deklaratat me shkrim nga dy punëtoret e sigurimit të 

cilët kanë qenë në punë me datë 16.12.2022, ditën kur sipas ankuesit pretendohet se ka ndodhur 

ofendimi nga ana e gjyqtarit, zyrtaret e sigurimit kanë deklaruar se nuk kanë dëgjuar ndonjë fjalosje 

mes ankuesit dhe gjyqtarit, si dhe nuk kanë regjistruar asgjë në librin e vërejtjeve. Po ashtu pasi që nga 

ana e ankuesit janë përmendur incizimet nga kamerat e gjykatës janë siguruar incizimet e këtyre 

kamerave nga kjo datë mirëpo nga incizimet nuk është vërejtur asgjë e pazakontë, gjegjësisht ndonjë 

sjellje apo veprim qoftë i ankuesit apo gjyqtarit me të cilën do të argumentoheshin pretendimet e 

ankuesit. Po ashtu pasi që nga filmimet e kamerave nuk dëgjohej zëri atëherë përpos që është vërejtur 

që ankuesi ka biseduar me gjyqtarin, nuk ka mund të dëgjohet përmbajtja e bisedës. Andaj, mbi këto 
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baza është konstatuar se në veprimet e gjyqtarit nuk janë konstatuar shkelje të cilat do të 

konsideroheshin shkelje disiplinore, për këto arsye kryetari i Gjykatës gjeti se pretendimet ankimore 

janë të pabazuara, pasi nga të lartcekurat nuk rezulton se veprimet e ndërmarra nga gjyqtari L. P., 

përbëjnë bazë për inicimin e procedurës disiplinore në Këshillit Gjyqësor të Kosovës.  

Nga arsyet e theksuara më lartë, si dhe duke u bazuar në dispozitat ligjore të nenit  9 par. 6  të Ligjit 

nr.06/L-057 për Përgjegjësinë Disiplinore të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve, dhe nenit 7 par. 3 pika 3.2 të 

Rregullores 05/19 për Procedurën Disiplinore të Gjyqtarëve, u vendos si në dispozitiv të këtij 

aktvendimi. 

GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË 

AD/GJTHGJA. nr. 01/2023, datë 06.02.2023 

 

                                                                                                           Kryetari i gjykatës  

                                                                                                             Nikollë Komani 

 

                                                                                

                                                                                                                                                            

Udhëzim juridik: Kundër këtij aktvendimi bazuar në Ligjin nr. 06/L-057 për Përgjegjësinë Disiplinore 

të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve nuk parashihet e drejta e ankesës. 

 

Vendimi t’i dorëzohet: 

1. Këshillit Gjyqësor të Kosovës, 

2. Parashtruesit të ankesës, 

3. Gjyqtarit/es,               


