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AD/GJTHGJA. nr. 013-2021 

 

 

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

hetimit disiplinor ndaj gjyqtares D. S., duke vepruar sipas ankesës së parashtruar nga ankuesi M. T. nga 

fshati Hereq Komuna Gjakovë, e pranuar në Gjykatën Themelore në Gjakovë, me datë 01.09.2021, pas 

shikimit të shkresave të lëndës dhe vlerësimit të ankesës, me datë 24.09.2021  mori këtë: 

 

                                                            A K T V E N D I M 

 

Refuzohet si e pabazuar ankesa e parashtruar nga M. T., ndaj gjyqtares D. S., e pranuar në këtë 

Gjykatë me datë 01.09.2021. 

 

                                                               A r s y e t i m  

 

Parashtruesi i ankesës M. T., nga fshati Hereq Komuna Gjakovë, ka dorozuar në Këshillin 

Gjyqësor të Kosovës kërkesën për përjashtimin e gjyqtarës D. S. dhe Gjykatës Themelore në Gjakovë 

nga lënda penale P. nr. 83/19, të cilen ankesë Këshilli Gjyqësor i Kosovës, me aktin përcjellës të datës 

25.08.2021, e ka përcjell te kryetari i Gjykatës Themelore në Gjakovë si autoritet kompetente për të 

vendosur lidhur me këtë ankesë. 

 

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

librin e ankesave disiplinore me nr. AD/GJTHGJA.nr. 13/2021, datë 01.09.2021, 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 aktin me numër të referencës AD/GJTHGJA. nr. 013-2021, të datës 03.09.2021, i pranuar 

në Këshillin Gjyqësor të Kosovës të njëjtën ditë, datë 03.09.2021, është njoftuar kryesuesi i Këshillit 

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

 

  Nga kërkesa e parashtruar, ankuesi, ka kërkuar përjashtimin jo vetëm të gjyqtares D. S. por 

edhe të Gjykatës Themelore në Gjakovë, me arsyetimin se gjyqtarja nuk e përfill kodin e sjelljes ndaj 

tij si i akuzuar pasi që mbrohet vetë dhe nuk ka avokat. Nuk i lejohet të reagoj në situata kur i shkelen 

të drejtat e tija, i shënon në procesverbal vetëm ato fjali që asaj i konvenojnë, ndërsa ato të avokatit 

mbrojtës të palës kundërshtare i shënon. Ka shtuar se deklaratat e dëshmitarëve mundohet ti rregulloi 

në formën ashtu si i përshtatet asaj, nuk i shënon në origjinal ashtu siç i thonë ata por ja ndërron shpesh 

kuptimin, ju ndërhynë disa herë deri sa ata të thonë fjalinë ashtu siç dëshiron ajo. Ka theksuar se në 

seancë në vend se të merrte në pyetje në fillim dëshmitaret e propozuar nga ai, fillimisht i ka marrë  
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dëshmitaret e palës tjetër, ashtu që disa dëshmitarë kolegë të punës janë lodhur duke pritur dy orë në 

korridor, e pastaj i ka thirrur dhe ju ka treguar se seanca shtyhet për një ditë tjetër, duke ju thënë se jeni  

të lirë. Ka theksuar se gjyqtarja qëllimisht e ka shtyer seancën dhe nuk i ka marrë dëshmitaret e 

propozuar nga ai të cilët prisnin në korridor përpos një dëshmitarë, e arsyeja e shtyrjes ishte mungesa 

e avokatit Meshari Selimaj, të cilin e kanë ftuar për një rast në Rahovec, i cili duhej te shkonte dhe janë 

koordinuar me prokuroren aty për aty që seanca të vazhdoi për një ditë tjetër, e gjyqtarja ka marrë 

vendim për shtyrjen e seancës me datë 16.09.2021, ndërsa dëshmitarëve të propozuar nga ana e tij ju 

ka thënë që jeni të lirë deri në seancën e radhës. Ka theksuar se ky veprim i ikjes së marrjes në pyetje 

të dëshmitarëve si nga ana ime edhe nga ana tjetër është bishtnim nga e vërteta që do të dilte, pasi që 

aktakuza ndaj tij është e paligjshme jo me të drejtë procedurale. Gjyqtarja nuk i merr parasysh as pyetjet 

e tij që ju parashtron dëshmitarëve lidhur me e-mail zyrtar, duke i thënë se asaj i intereson konflikti 

fizik ndërsa të tjerat jo, duke neglizhuar arsyet se pse ishte bërë sulmi ndaj tij dhe paraprakisht  

kërcënimi me vdekje. Ka shtuar se një dëshmitar ka ardhur në korridor duke pritur te dera dhe ai nuk 

është shënuar fare se ka qenë prezent, po ashtu recepsioni i gjykatës disa dëshmitarë i ka shënuar e disa 

jo, edhe pse ata kanë ardhur te dera e sallës, e kjo bëhet për shumë qëllime që ata mund ta dinë pasi 

nuk evidentohet me orë të saktë se kur erdh dëshmitari dhe ndërprerja në këtë mënyrë e dëgjimit të 

dëshmitarëve konsiderohet edhe qëllim keqe, sepse do ti dalin në shesh manipulimet në polici, 

prokurori dhe gjykatë sepse deklaratat e dëshmitarëve do të bien  në kundërshtim njëra me tjetrën, andaj 

ku ishte vendimi për shtyrje. Ka shtuar se ka bërë disa herë denoncime ndaj prokurorëve në Gjakovë  

ka dhënë vërejtje për ish kryeprokurorin e ndjerë, e djali i tij është mbrojtës i të akuzuarit tjetër, si dhe 

në denoncimet e tij për keqpërdorime në telekomin e Kosovës nuk është ngritur asnjë akuzë, ndërsa 

ndaj tij është ngritur aktakuzë për konflikt fizik në mënyrë që unë mos të merrem me padi dhe kallëzime 

penale për të bëhem si peng, ku disa padit të tija rrinë në heshtje nga viti 2016, disa kallëzime janë 

hedhur poshtë e disa tjera presin në sirtar që provat të vjetërsohen dhe dëshmitarët të vdesin. Ka shtuar 

se krejt këto kanë një emër që quhet krim i organizuar në drejtësinë kosovare, andaj ka kërkuar kjo 

lëndë të kaloi në Gjykatën Themelore në Pejë, aty ku është transferuar nga telekomi në mënyrë të pa 

ligjshme ose në Prizren. Ka shtuar se pasi që prokurori ka lidhje dhe punë vazhdimisht me gjyqtarë të 

lëmisë penale e konsideron të qëllimshme prolongimin e këtij procesi gjyqësor nga se  kjo çështje është 

dashur të kryhet shumë shpejtë e të shpallet i pa fajshëm, e ky proces prolongohet dhe tentohet të 

komplikohet me qëllime të caktuara. 

 

 

Kryetari i Gjykatës, lidhur me këtë çështje-ankesë ka siguruar shkresat e lëndës  P.nr. 83/19 dhe 

deklaratën e gjyqtares nga të cilat rezulton se me datë 14.12.2020 është mbajtur shqyrtimi fillestar,  

ndërsa me datë 20.01.2021 është mbajtur shqyrtimi i dytë, ku me aktvendimin P. nr. 83/19 të datës 

20.01.2021 është refuzuar kërkesa e të akuzuarit M. T. dhe kërkesa e mbrojtësit të akuzuarit E. B., 

avokatit Meshari Selimaj, për kundërshtimin e provave dhe kërkesa për hedhjen e aktakuzës si të 

pabazuar. Me aktvendimin e Gjykatës së Apelit PN. nr. 121/2021 të datës 26.02.2021, është refuzuar 

si e pabazuar ankesa e të pandehurit M. T., e paraqitur kundër aktvendimit të Gjykatës Themelore në 

Gjakovë, P.nr.83/19 të datës 20.01.2021. Në këtë çështje penale, bazuar në procesverbalet e shqyrtimit 

gjyqësor, janë mbajtur seancat gjyqësore dhe atë seanca e shqyrtimit fillestar me datë 14.12.2020, 

shqyrtimi i dytë me datë 20.01.2021, si dhe shqyrtimet gjyqësore me datë 31.05.2021 dhe 27.07.2021.  
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Lidhur me këtë çështje, kërkesa e ankuesit për perjashtimin e gjyqtarës D. S. dhe Gjykatës 

Themelore në Gjakovë, nga lënda penale P.nr. 83/2019, me të njëjtat arsye si në kërkesën e ankuesit të 

dorëzuar në Këshillin Gjyqësor të Kosovës, është dorëzuar edhe në Gjykatën Themelore në Gjakovë, e 

për të cilën ankesë ka vendosor sipas kompetencës ligjore edhe ud. Kryetari i Gjykatës së Apelit të 

Kosovës, i cili me aktvendimin PN.nr.756/2021 të datës 09.08.2021, e ka hudhur si të palejuar kërkesën 

e parashtruar nga i akuzuari M. T., për përjashtimin e gjyqtarës D. S. dhe Gjykatës Themelore në 

Gjakovë, nga vendosja në lëndën P.nr.83/2019.  

 

Kryetari i Gjykatës pas shikimit të shkresave të lëndës P.nr.83/19, analizimit të ankesës së 

ankuesit, si dhe deklaratës së gjyqtares, gjeti se ankesa është e pabazuar. 

 Kryetari i gjykatës ka vlerësuar dhe analizuar kërkesën e ankuesit dhe propozimin e tij që nga 

kjo lëndë të përjashtohet jo vetëm gjyqtarja por edhe Gjykata Themelore në Gjakovë dhe vendosja e 

kësaj lëndë të kalohet në kompetencë për gjykim në Gjykatën Themelore në Pejë apo në Prizren, me 

arsyet që i ka dhënë në ankesë dhe ka konstatuar se lidhur me këtë kërkesë dhe për këto pretendime ka 

vendosur Kryetari i Gjykatës së Apelit, i cili e ka hedhur si të palejuar këtë kërkesë të parashtruar nga 

ana e ankuesit. 

Janë vlerësuar dhe analizuar pretendimet e ankuesit se gjyqtarja nuk e ka përfillur kodin e 

sjelljes ndaj tij si i akuzuar pasi që mbrohet vetë, e nuk ka avokat mbrojtës, nuk i lejohet që të reagoj 

në situata kur i shkelen të drejtat e tija, shënon në procesverbal vetëm ato fjali që asaj i konvenojnë dhe 

ato të avokatit mbrojtës të palës kundërshtare dhe bazuar në procesverbalet e shqyrtimeve gjyqësore 

është konstatuar se ky pretendim i ankuesit është i pa bazuar, për faktin se në procesverbalin e seancës 

së shqyrtimit fillestar të datës 14.12.2020 dhe procesverbalin e shqyrtimit gjyqësor të datës 31.05.2021, 

është e konstatuar se të gjitha palët janë njoftuar me përbërjen e gjykatës, e asnjëra nga palët, e as 

ankuesi nuk ka pasur vërejtje. Pastaj nga procesverbalet e këtyre seancave është e konstatuar se nga 

ana e gjykatës, i akuzuari në këtë rast ankuesi është njoftuar me të drejtat e tija se mund të mbrohet vetë 

ose përmes mbrojtësit sipas zgjedhjes së tij, e në këtë rast ankuesi, si i akuzuar ka theksuar se i ka 

kuptuar të drejtat e tij dhe do të mbrohet personalisht. Po ashtu nga procesverbali i shqyrtimit gjyqësor 

i datës 27.07.2021, është e konstatuar se pas dëgjimit të dëshmitarit, ankuesi si i akuzuari i ka dhënë 

vërejtjet e tija në dëshminë e dëshmitarit, pastaj ka parashtruar kundërshtimet e tij për renditjen e 

dëgjimit të dëshmitarëve dhe në propozimin e mbrojtësit të akuzuarit të dytë për shtyrjen e seancës 

gjyqësore, pra nga procesverbali  i shqyrtimit gjyqësor është e konstatuar se vërejtjet e të akuzuarit janë 

konstatuar në procesverbal dhe se këto procesverbale janë nënshkruar nga ana e palëve pa vërejtje.    

Bazuar në procesverbalin e shqyrtimit gjyqësor të datës 31.05.2021 është konstatuar se sipas 

propozimit të palëve, e në këtë rast edhe sipas propozimit të akuzuarit nga ana e gjykatës është marrë 

vendimi për dëgjimin e dëshmitarëve të propozuar nga ana e palëve, e në këtë rast edhe atyre të 

propozuar nga vetë ankuesi, si dhe gjatë shqyrtimeve gjyqësore ka vazhduar me dëgjimin e 

dëshmitarëve. Andaj është i pabazuar pretendimi i ankuesit se ka shkelje në veprimet e gjyqtares për 

faktin se e njëjta fillimisht i ka marr në pyetje dëshmitaret e propozuar nga pala tjetër, e jo nga ankuesi, 

pasi me nenin 331 të KPP-së, është e përcaktuar se është kompetencë e gjyqtarit caktimi i radhës për 

marrjen në pyetje të dëshmitarëve, duke filluar me dëshmitarët e propozuar nga prokuroria, nga i 
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dëmtuari apo mbrojtësi i viktimave, e në fund dëshmitaret e propozuar nga i pandehuri dhe mbrojtja. 

Drejtimi dhe udhëheqja e procedurës është në kompetencë ligjore të gjykatës dhe të gjitha vendimet e 

marra gjatë zhvillimit të procedurës shqyrtohen nga Gjykata e Apelit, sipas ankesës së palëve kundër 

aktgjykimit. 

 Andaj, mbi këto baza është konstatuar se në veprimet e gjyqtares nuk ka shkelje të dispozitave 

ligjore 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 D. S., përbëjnë bazë për inicimin e procedurës disiplinore në Këshillit Gjyqësor të 

Kosovës.  

 Nga të lartcekurat është vendosur si në dispozitiv të këtij aktvendimi në kuptim të dispozitës 

së neni 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. 

 

 

GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË 

AD/GJTHGJA. nr.013-2021, datë 22.09.2021 

 

 

                                                                                            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, 

 

                                      

                                      


