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

hetimit disiplinor ndaj gjyqtarit M. K., duke vepruar sipas ankesës së parashtruar nga Y. Xh., avokat 

në Gjakovë, pas shikimit të shkresave të lëndës dhe vlerësimit të ankesës, me datë 14.01.2022  mori 

këtë: 

 

                                                            A K T V E N D I M 

 

Refuzohet si e pabazuar ankesa disiplinore e parashtruar nga Y. Xh., avokat në Gjakovë, ndaj 

gjyqtarit M. K., e pranuar në këtë Gjykatë me datë 20.12.2021. 

 

                                                               A r s y e t i m  

 

Parashtruesi i ankesës Y. Xh., avokat në Gjakovë, në Këshillin Gjyqësor të Kosovës ka dorëzuar 

parashtresën me emërtimin kërkesë për reflektim, të cilën shkresë Këshilli Gjyqësor i Kosovës me datë 

20.12.2021, bazuar në Ligjin për Përgjegjësinë Disiplinore të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve, e ka 

përcjellur në kompetencë të Gjykatës Themelore në Gjakovë. 

 

Pas pranimit të kësaj shkrese dhe analizimit të përmbajtjes së saj, duke vepruar sipas nenit 5 

par. 3 të Rregullores për Procedurën Disiplinore të Gjyqtarëve, sipas të cilës çdo ankesë edhe në qoftë 

se nuk shënohet shprehimisht si ankesë, do të konsiderohet e tillë kur nga përmbajtja del se qëllimi i 

palës është të paraqesë pretendim për shkelje disiplinore nga ana e gjyqtarit, e njëjta është regjistruar 

në librin e ankesave disiplinore me nr. AD/GJTHGJA.nr. 015/2021, datë 20.12.2021 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. 015-2021, të datës 21.12.2021, e pranuar në Këshillin Gjyqësor 

të  Kosovës, me datë 23.12.2021, është njoftuar Këshilli Gjyqësor i Kosovës, se janë ndërmarrë 

veprimet lidhur me ankesën e parashtruar nga ana e ankuesit. 

 

 Ankuesi Y. Xh., në shkresën e dorëzuar në Këshillin Gjyqësor të Kosovës, me emërtimin 

kërkesë për reflektim, ka theksuar se kur vetë si avokat nëpër seancat fillestare e elaboron kërkesën e 

tij “mirë e bukur” për të cilen komplementohet nga të gjithë, ashtu siç i obligon porosia e ligjëdhënësit, 

si duket kjo nuk i pëlqen gjyqtarit. Një gjë është e vërtetë se gjyqtari i cakton seancat sipas dëshirës së 

tij, duke ju dhënë prioritet sipas shijes së tij, e si precedant është fakti se si gjyqtari lëndën e dorëzuar 

në vitin 2013, e përfundon po atë vitë, ku palë paditëse figuron L. A., me bazë ligjore padi për anulimin 

e kontratës dhe vertetim pronësie, derisa lëndët e tija ndodhë mbi tri vite dhe nuk aktivizohen.  

 



Faqe 2 nga 3 

 

Ka shtuar se kjo nuk është aspak e drejtë, pasi janë me qindra dhe mijëra dispozita ligjore të cilat e 

penalizojnë trajtimin e pabarabartë dhe se trajtimi jo i barabartë i avokatëve nga ky gjyqtar është i 

dukshem, madje këtë e ka specjalitet. Kjo provohet shumë lehtë me raportin e punës nga gjyqtari  

 me tabelen e shpalljeve pranë zyrës së tij dhe në ueb faqe kur për padinë me bazë ligjore të njëjtë diku 

e cakton me prioritet, e dikund e pengon betejen gjyqësore. Këtë gjë nuk e kam merituar edhe pse nuk 

është bërë nga Këshilli Gjyqësor gjyqtarë nuk kam protestuar, pavarsishtë se kam qenë meritor pa asnjë 

kontest, kurse vendin e punës e merr gjyqtari M. K., i cili e trajton selektivisht, sikur i pengon se kam 

lindur dhe jam rritur në Gjakovë dhe kam luftuar të keqën. Ka theksuar se lidhur me pengesat e 

qëllimshme të bëra nga gjyqtari M. K., ka kërkuar edhe përjashtimin nga kryetari i Gjykatës në Gjakovë 

kohë më parë por është refuzuar kërkesa. 

 

 Ankuesi edhe me shkresën e dorëzuar në gjykatë me datë 22.12.2022, duke vepruar sipas 

kërkesës së kryetarit të Gjykatës për informata plotësuese, gjegjësisht  me të dhëna konkrete lidhur me 

pretendimet e ankuesit për punën e gjyqtarit ndaj të cilit është parashtruar ankesa, ka theksuar se provë 

e pakontestueshme është raporti i punës së gjyqtarit, gjithashtu seancat që publikohen në derën e zyrës 

së gjyqtarit dhe ueb faqen për çka në mënyrë të pakontestueshme vërehet ky pretendim. Ka kërkuar që 

gjyqtari të përjashtohet nga të gjitha lëndet e tija, duke bërë kështu që të trajtohet në mënyrë të barabartë 

në Gjykatën Themelore në Gjakovë, pasi që si avokat ka më së shumti lëndë por ka më së paku lëndë 

aktive në seanca.  

 

 Gjyqtari M. K., në deklaratën e tij të dhënë me shkrim lidhur me pretendimet e ankuesit ka 

theksuar se të gjitha lëndët i cakton sipas planit të punës dhe sipas rënditjes, si dhe varësisht nga natyra 

e kontestit. Ka theksuar se lidhur me lëndën të cilën e ka cekur ankuesi ku si palë paditëse figuron L. 

A., lënda ka qenë e vitit 2009, me të cilën lëndë është ngarkuar kur është pranuar gjyqtar në vitin 2015 

dhe e ka përfunduar në vitin 2017. Ka shtuar se ka kryer edhe lëndë ku ankuesi ka qenë në cilësi të të 

autorizuarit të palës dhe kanë qenë edhe në favor të tij dhe nuk janë të verteta ato çka shkryuan ankuesi 

sepse këto shkrime i bënë edhe në ankesa kur nuk i pëlqen vendimi. 

  

Kryetari i gjykatës, lidhur me këtë çështje-ankesë ka siguruar shkresat e lëndës  C. nr. 52/09, 

nga e cila lëndë vërtetohet se paditësja L. A., padinë e ka dorëzuar në këtë gjykatë  me datë 23.01.09, 

me të cilën lëndë ka qenë i ngarkuar një gjyqtar tjetër. Nga shkresat e lëndës vërtetohet se gjyqtari M. 

K. me këtë lëndë është ngarkuar me datë 02.06.2015 dhe se lidhur me këtë çështje është vendosur me 

aktgjykimin C. nr. 52/09 të datës 14.12.2017. 

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

ankesa është e pabazuar. 

 Kryetari i Gjykatës ka vlerësuar dhe analizuar pretendimet e ankuesit se gjyqtari i cakton seanca 

sipas dëshirës së vet, e ku si shembull ka marr lëndën e paditëses L. A., e cila lëndë është dorëzuar në 

vitin 2013 dhe është përfunduar në atë vit dhe fillimisht ka vertetuar se gjyqtari M. K., punën si gjyqtar 

në Gjykatën Themelore në Gjakovë e ka filluar gjatë vitit 2015. Po ashtu nga shkresat e lëndës C. 

nr.52/09 është konstatuar se paditësja L. A. padinë në ish Gjykatën Komunale në Gjakovë e ka dorëzuar 

me datë 23.01.2009, e cila lëndë fillimishtë i është caktuar një gjyqtari tjetër, ndërsa gjyqtari M. K. me 

këtë lëndë është ngarkuar me datë 02.06.2015, ndërsa lënda është përfunduar me aktgjykimin C. nr. 

52/09 të datës 14.12.2017, andaj bazuar në këto konstatime është vertetuar se pretendimet e ankuesit 

janë të pabazuar. 

 



Faqe 3 nga 3 

 

 Kryetari i Gjykatës ka vlerësuar dhe analizuar pretendimet e ankuesit dhe ka gjetur se këto 

pretendime janë të përgjithësuara, për faktin se ankuesi vetëm ka deklaruar se gjyqtari bënë trajtimin 

jo të barabartë të avokatëve, pa ofruar ndonjë dëshmi konkrete me të cilat do të argumentohet 

pretendimi i ankuesit se si avokat në raport me avokatet tjerë trajtohet në mënyrë të pabarabartë nga 

gjyqtari, apo ndonjë kopje të padisë si provë me të cilen do të argumentohej se gjyqtari nuk i trajton 

lëndet sipas kronologjisë së ardhjes së tyre. Parashtruesi i ankesës edhe në parashtresën plotësuese të 

dorëzuar në gjykatë sipas kërkesës për të dhënë informata plotësuese, gjegjësisht për të dhënë dëshmi 

konkrete për pretendimet e tija, nuk ka ofruar ndonjë provë apo dëshmi konkrete për këto pretendime, 

por ka theksuar se provë e pakontestueshme është raporti i punës së gjyqtarit, si dhe ka kërkuar që 

gjyqtari të përjashtohet nga të gjitha lëndët e tija dhe se sipas vlerësimit të kryetarit të Gjykatës këtë 

pretendime të përgjithësuara nuk mund të merren si bazë për inicimin e procedurës disiplinore ndaj 

gjyqtarit. Po ashtu është e pabazuar kërkesa e ankuesit për përjashtin e gjyqtarit nga të gjitha lëndët në 

të cilat ankuesi i përfaqëson si avokat, pasi që një kërkesë e tillë nuk ka mbështetje ligjore, andaj, mbi 

këto baza është konstatuar se në veprimet e gjyqtarit nuk janë vertetuar 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 M. K., 

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.015-2021, datë 14.01.2022 

 

 

                                                                                                           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, 

3. Gjyqtarit/es, 

 

 

                 




