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AD/GJTHGJA. nr. 18-2022 

 

 

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

disiplinor ndaj gjyqtares I.H., duke vepruar sipas ankesës së parashtruar ngaR.K.nga Gjakova, pas 

shikimit të shkresave të lëndës dhe vlerësimit të ankesës, me datë 28.06.2022  mori këtë: 

 

A K T V E N D I M 

 

Refuzohet ankesa disiplinore e parashtruar ngaR.K.nga Gjakova, ndaj gjyqtares I.H., si e pabazuar. 

 

A r s y e t i m 

 

Parashtruesi i ankesës,R.K.nga Gjakova, me datë 03.06.2022 në Këshillin Gjyqësor të Kosovës, ka 

dorëzuar ankesën ndaj gjyqtarës I.H., të cilën ankesë Këshilli Gjyqësor i Kosovës me datë 09.06.2022, 

bazuar në Ligjin për Përgjegjësinë Disiplinore të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve, e ka përcjellur në 

kompetencë të Gjykatës Themelore në Gjakovë. 

 

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. 18/2022, datë 10.06.2022 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. 18-2022 të datës 10.06.2022, është njoftuar Këshilli Gjyqësor i 

Kosovës, se janë ndërmarrë veprimet lidhur me ankesën e parashtruar nga ana e ankuesit. 

 

Ankuesi R. K., ka parashtruar ankesë ndaj gjyqtarës I.H., për shkelje të të drejtatave me arsyetimin se; 

“nuk janë marrë për bazë deklarimet e tij-ankuesit dhe të dëshmitarëve të tij, refuzimi i thirrjeve të 

dëshmitarëve me fjalët që nuk është kompetencë e imja dhe se janë marrë mjaft dëshmitarë dhe se aty 

ku kanë thënë se dëshmitaret janë ftuar, dëshmitaret kanë deklaruar se nuk kanë pasur ftesë për gjykatë. 

Ka kërkuar arsye se përse nuk ftohen këta dëshmitarë dhe arsyeja e refuzimit është se kinse janë marrë 

mjaftueshëm dëshmi edhe pse dëshmitë e zyrtarëve policor nuk kanë përputhshmeri me njëra tjetrën 

edhe pse ishin aty dhe janë zyrtarë policor, secila prej tyre bie në kundërshtim me deklaratat e 

dëshmitarëve dhe mes tyre”. 

  

Gjyqtarja I.H., në deklaratën e saj të dhënë me shkrim lidhur me pretendimet e ankuesit ka theksuar se 

në këtë çështje penale, janë dëgjuar dëshmitarë të propozuar si nga ana e prokurorisë ashtu edhe nga 

palët në procedurë. Ka shtuar se në shqyrtimin gjyqësor të datës 19.04.2022 është  

 

refuzuar propozimi i mbrojtjes për dëgjimin e dëshmitarëve L. S. nga Gjakova dhe Sh. M. nga 

Malisheva, me arsyetimin se të njëjtit ditën kritike kanë qenë në treg dhe se propozimi për dëgjimin e 

këtyre dëshmitarëve është refuzuar për faktin se nuk janë sqaruar se për cilat fakte dhe rrethana do të 



Faqe 2 nga 4 

 

dëgjohen këta dëshmitarë. Ndërsa çështja e ftesës së dëshmitarëve në shkresat e lëndës janë të 

bashkangjitura fletëkthesat lidhur me ftesat e bëra. 

 

Kryetari i gjykatës, lidhur me këtë çështje-ankesë ka siguruar shkresat e lëndës  P.nr.324/20, nga e cila 

lëndë vërtetohet se në këtë çështje penale ankuesi e ka cilësinë e të akuzuarit dhe se aktakuza është 

dorëzuar në gjykatë me datë 16.09.2020, shqyrtimi fillestar është mbajtur me datë 01.12.2020, 

shqyrtimi i dytë me datë 30.12.2020, e ku me aktvendimin P.nr.324/20 të datës 30.12.2020 është 

refuzuar kërkesa e mbrojtësve të akuzuarve për hedhjen e aktakuzës dhe kundërshtimin e provave si e 

pabazuar. Gjykata e Apelit, me aktvendimin PN.nr.54/2021 të datës 05.02.2021 i ka refuzuar ankesat e 

mbrojtjes të paraqitura kundër aktvendimit të Gjykatës Themelore në Gjakovë, P.nr.324/20 të datës 

30.12.2020. Bazuar në procesverbalet e shqyrtimeve gjyqësore të mbajtur në këtë çështje penale është 

vërtetuar se janë dëgjuar dëshmitarë të propozuar si nga ana e prokurorisë ashtu edhe nga ana e 

mbrojtjes dhe se nga procesverbali i shqyrtimit gjyqësor i datës 19.04.2022 është e konstatuar se duke 

vendosur sipas propozimit të mbrojtësit të akuzuarit avokatit Isa Osdautaj, dhe pas dëgjimit të mendimit 

të prokurorit lidhur me propozimin e mbrojtjes gjykata me aktvendim e ka refuzuar propozimin e 

mbrojtjes për tu dëgjuar në cilësinë e dëshmitarëve personat e lartcekur dhe se shqyrtimi gjyqësor i 

radhës është caktuar për datën 07.07.2022.  

Kryetari i Gjykatës, pas analizimit të ankesës së ankuesit dhe deklaratës së gjyqtares, gjeti se ankesa 

është e pabazuar. 

Kryetari i gjykatës, ka vlerësuar dhe analizuar pretendimet e ankuesit se nga ana e gjyqtares i janë 

shkelur të drejtat me arsyetimin se nuk janë marrë për bazë deklarimet e tija, mirëpo nga shkresat e 

lëndës vërtetohet e kundërta dhe atë nga procesverbali i shqyrtimit gjyqësor i datës 26.07.2021, 

konstatohet se i akuzuari ka pasur mbrojtës, i njëjti bazuar në nenin 323 të KPP-së, është njoftuar me 

të drejtat e tij. Se nga ana e gjykatës janë respektuar të drejtat e të akuzuarit-ankuesit dhe janë marrë 

për bazë kërkesat ligjore të ankuesit, vërtetohet edhe nga procesverbali i shqyrtimit gjyqësor i datës 

19.10.2021, ku nuk ka marrë pjesë mbrojtësi i tij avokati Isa Osdautaj, i akuzuari-ankuesi ka kërkuar 

që të mos mbahet shqyrtimi gjyqësor pa prezencën e mbrojtësit, e ku nga ana e gjykatës është aprovuar 

kërkesa e tij dhe shqyrtimi gjyqësor është caktuar për datën 10.11.2021. Ndërsa nga procesverbali i 

shqyrtimit gjyqësor i datës 10.11.2021, është e konstatuar se sërish ka munguar mbrojtësi i të akuzuarit 

i cili ka qenë i ftuar në mënyrë të rregullt, e ku vetë i akuzuari-ankuesi ka kërkuar nga gjykata që të 

vazhdohet me shqyrtimin gjyqësor pa prezencën e mbrojtësit të tij. Gjyqtarja, pas dëgjimit të të gjitha 

palëve, e duke qenë se mbrojtja nuk ka qenë e detyruar e ka aprovuar propozimin e vetë ankuesit dhe e 

ka mbajtur shqyrtimin gjyqësor. Pra nga procesverbalet e shqyrtimit gjyqësor është konstatuar se të 

gjitha vendimet gjatë seancave të shqyrtimeve gjyqësore, janë marrë sipas propozimit të palëve e pas 

dëgjimit të mendimet edhe të palëve tjera dhe se të gjitha procesverbale janë nënshkruar nga palët pa 

vërejtje, andaj në këtë drejtim nuk është konstatuar se janë shkelur të drejtat ligjore të ankuesit. 

Pretendimet e ankuesit se nuk janë ftuar dëshmitaret për të dëshmuar dhe se vetë dëshmitaret kanë 

deklaruar se nuk kanë pasur ftesa nga ana e gjykatës, janë vlerësuar dhe analizuar dhe bazuar në 

procesverbalet e shqyrtimeve gjyqësore konstatohet e kundërta, pasi në të gjitha procesverbalet e 
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shqyrtimeve gjyqësore të mbajtura në këtë çështje penale janë të konstatuar të gjitha palët që kanë qenë 

prezent, ata të cilët kanë munguar se a kanë qenë të ftuar në mënyrë të rregullt dhe se për ata të cilët 

kanë munguar për secilën seancë në shkresat e lëndës janë të bashkangjitura edhe ftesat për seancë, 

andaj edhe në këtë drejtim në veprimet e gjyqtares nuk është vërejtur që ka pasur lëshime apo shkelje 

që do të mund të konsideroheshin si shkelje disiplinore.   

Pretendimet e ankuesit se nga ana e gjykatës është refuzuar dëgjimi i dëshmitarëve të propozuar nga 

ana e tyre me arsyetimin se janë marrë mjaftueshëm dëshmitarë dhe dëshmi, bazuar në procesverbalin 

e shqyrtimit gjyqësor të datës 19.04.2022, është e konstatuar se sipas propozimit të mbrojtësit të 

akuzuarit-ankuesit, avokatit Isa Osdautaj, për dëgjimin e dëshmitarëve L. S. dhe Sh. M., dhe pas marrjes 

së mendimit edhe të palëve tjera lidhur me këtë propozim të mbrojtjes, nga ana e gjykatës me aktvendim 

është refuzuar ky propozim për dëgjimin e këtyre dy dëshmitarëve me arsyetimin se në shkresat e lëndës 

në asnjë moment nuk janë përmendur emrat e tyre, si dhe për faktin se nuk është arsyetuar se për cilat 

fakte dhe rrethana do të sqarohen personat e propozuar për dëshmitarë. Ky vendim i marrë nga ana e 

gjykatës është e paraparë edhe me dispozitat ligjore të Kodit të Procedurës Penale, dhe ndaj një vendim 

të tillë palët e pakënaqura mund të parashtrojnë ankesë në Gjykatën e Apelit, në momentin e 

parashtrimit të ankesës kundër aktgjykimit të gjykatës së shkallës së parë, ashtu që ky vendim i marrë 

gjatës shqyrtimit gjyqësor nga ana e gjyqtares nuk përbën shkelje disiplinore ashtu siç pretendon 

ankuesi. Andaj, mbi këto baza është konstatuar se në veprimet e gjyqtares 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 gjyqtarja 

I.H., 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.18-2022, datë 28.06.2022 

 

 

                                                                                                           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, 
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3. Gjyqtarit/es, 

 

 

                 


