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GJYKATA E APELIT E KOSOVËS, Kryetari i Gjykatës Valon Totaj, duke vendosur përkitazi 

me ankesën disiplinore të parashtruar nga S.B. nga Prizreni, Rr. “...”, p.nr., ndaj gjyqtarëve të 

Gjykatës së Apelit, G.Ll., N.B.D. dhe N.M., lidhur me vendosjen në lëndën Ac.nr.6708/21, në 

kuptim të nenit 9, paragrafi 1 dhe 5 të Ligjit për Përgjegjësinë Disiplinore të Gjyqtareve dhe 

Prokurorëve, me datën 08.09.2022, mori këtë: 

 

A K T V E N D I M 

 

Refuzohet si e pabazuar ankesa disiplinore e parashtruar nga S.B. nga Prizreni, Rr. “...”, p.nr., 

ndaj gjyqtarëve të Gjykatës së Apelit, G.Ll., N.B.D. dhe N.M., lidhur me vendosjen në lëndën 

Ac.nr.6708/21. 

 

A r s y e t i m 

 

Me datën 12.08.2022, nëpërmjet Këshillit Gjyqësor të Kosovës, ka mbërritur ankesa e ankuesit 

nga S.B. nga Prizreni. Parashtruesi në ankesë pretendon se gjyqtarët e lartcekur nuk e kanë shikuar 

fare dhe as lexuar lëndën, në të kundërtën nuk do të merrnin një vendim të tillë dëmtues, ndërsa 

pretendon se vendimin kanë mundur ta marrin në ndonjë kafe, me instruksione të njerëzve që ata 

e din, duke theksuar se të tre gjyqtaret mund të jenë të ndikuar ndoshta edhe të korruptuar ngase 

është e turpshme që një vendim i tillë të nxirret nga Gjykata e Apelit. Tutje në ankesë, thekson se 

gjykata e shkallës së parë dy herë ka marrë vendim të drejtë sipas provave të cilat i ka pasur në 

këtë rast, ndërsa gjyqtarët e Gjykatës së Apelit një herë e kanë kthyer çështjen në rigjykim për 

shkak të gabimeve të gjykatës. Krejt në fund, ankuesi thekson se nuk mund t’i arsyetoj gjyqtarët 

lidhur me hedhjen poshtë të padisë si të pasafatshme, se të njëjtit nuk i kanë parë shkresat apo nuk 

kanë ditur por të njëjtit mund të jenë të ndikuar, andaj ka kërkuar nga Kryetari i Gjykatës që në 

bazë të kompetencave ligjore të merr masa që të mos dëmtohen të tjerët ngase qytetarët presin 

ndarje të drejtë të drejtësisë e jo, sipas tij, përkrahje të individëve të fortë po grupeve të interesit 

në kurriz të viktimave. 

 

Kryetari i Gjykatës së Apelit, pas pranimit dhe vlerësimit të ankesës ka kërkuar nga gjyqtarët G.Ll., 

N.B.D. dhe N.M., që të japin deklaratë lidhur me ankesën, e të cilët kanë deklaruar si në vijim: 
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Gjyqtari G.Ll., ka dhënë deklaratë me datën 05.09.2022, në cilësi të kryetarit të kolegjit duke 

theksuar se: “lënda Ac.nr.6708/21 është vendosur me datën 19.05.2022, nga Kolegji i Gjykatës së 

Apelit i përbërë nga gjyqtarët: G.Ll. kryetar i kolegjit, N.B.D. dhe N.M. anëtarë të kolegjit, i 

caktuar sipas metodës që ndjek Gjykata e Apelit për shpërndarjen e lëndëve. Unë si gjyqtar i 

çështjes, me datën 19.05.2022 e kam referuar çështjen sipas shenjës Ac.nr.6708/21, në procedurë 

të rregullt për referim dhe vendosje sipas ankesës. Kolegji i Gjykatës së Apelit, pas shqyrtimit të 

ankesës dhe shkresave të lëndës, lidhur me çështjen  konkrete të paditësit S.B. nga Prizreni, ka 

vendosur në mënyrë unanime që të Aprovohet e themeltë ankesa e të autorizuarit të paditurës, 

Policia e Kosovës - Drejtoria e Përgjithshme e Policisë në Prishtinë, të PRISHET Aktgjykimi i 

Gjykatës Themelore në Prizren, C.nr.1307/20 i datës 26.03.2021 dhe HEDHET poshtë padia e 

ushtruar nga ana e paditësit SI E PASAFATSHME, me detaje të tjera të përshkruara më decidivisht 

si në dispozitivin e aktvendimit të marrë lidhur me këtë rast. Pastaj ka pasuar arsyetimi i 

aktvendimit në pjesën arsyetuese të tij. Si kryetar i kolegjit,  çështjen e kam referuar para anëtarëve 

të kolegjit dhe pastaj kolegji në mënyrë unanime ka vendosë si në aktvendimin Ac.nr.6708/21 të 

datës 19.05.2022”. Tutje ka vlerësuar se pikëpamjet e tij, por edhe të anëtarëve të Kolegjit lidhur 

me çështjen kontestuese të vendosur, kanë qenë profesionale, objektive dhe të ligjshme. Në vijim 

me përgjegjësi të plotë ka theksuar se çështja kontestuese nuk është trajtuar me asnjë lloj 

preference dhe me asnjë lloj reference, nuk ka asnjë njohje me asnjërin prej palëve të përfshira në 

këtë proces gjyqësor dhe se vlerësimi për çështjen në fjalë, është bazuar vetëm në të gjeturat nga 

shkresat e lëndës ekzistuese si dhe thjeshtë sipas planit të punës të gjykatës dhe prioriteteve që ka 

çështja sipas ligjit, duke pas në vëmendje natyrën e çështjes kontestuese, kështu që  pretendimet e 

ankuesit janë krejtësisht të pa vërteta. Për çështjen  në fjalë, nuk ka pas asnjë ndërhyrje, prandaj 

pretendimi se vendimi i gjykatës mund të jetë i motivuar nga rrethana korruptive apo të ndikuara 

nga të tjerët, janë pretendime të pa qëndrueshme, janë thjeshtë supozime të pa mbështetura dhe në 

nivel të spekulimeve si dhe shpifëse dhe fyese ndaj kolegjit të kësaj gjykate. Në rastin konkret, 

Gjykata e Apelit vendimin e ka marrë duke u bazuar në provat të cilat kanë ekzistuar në momentin 

e referimit në shkresat e lëndës, ku paditës është tani pala ankuese dhe se për shkak të padisë së 

pas afatshme, është marrë aktvendimi dhe nuk ka pas mundësi ligjore që të vendoset ndryshe. 

Kështu që, me vet faktin se padia e paditësit në këtë rast ka qenë e pas afatshme, kolegji  nuk ka 

pasur mundësi ligjore që të lëshohet  në kërkesëpadinë e paraqitur nga paditësi, tani ankues në 

rastin konkret. Të gjitha pretendimet ankimore lidhur me gjendjen faktike të cilat i pretendon tani 

pala ankuese, do të shqyrtoheshin sikur padia  të ishte e afatashme. Kjo lëndë është shqyrtuar dhe 

analizuar në tërësinë e saj, por për shkak të pa afatshmërisë së padisë së paditësit, është vendosur 

si në Aktvendimin Ac.nr.6708/21 të datës 19.05.2022”. 

 

Gjyqtarja N.B.D. ka dhënë deklaratë me datën 05.09.2022, në cilësi të anëtares së kolegjit duke 

theksuar se: “lënda me shenjën Ac.nr.6708/21, është vendosur me datën 19.05.2022, e cila është 

referuar nga gjyqtari G.Ll. dhe se pas referimit kolegji ka vendosur në mënyrë unanime për 

aprovimin e ankesës së të paditurës dhe që të hedhet poshtë padia e paditësit si e pasafatshme”. 

Gjyqtarja në fjalë, si anëtare e kolegjit lidhur me pretendimet e ankuesit tutje ka deklaruar se të 
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njëjtat janë pretendime të paqëndrueshme, shpifëse dhe fyese ndaj kolegjit të gjykatës. Në vijim 

gjyqtarja ka deklaruar me përgjegjësi të plotë se nuk ka asnjë njohje me palët e përfshira në këtë 

procedurë dhe se vlerësimi për çështjen në fjalë është mbështetur vetëm në të gjeturat nga shkresat 

e lëndës dhe se në rastin në fjalë nuk ka pas asnjë ndërhyrje, prandaj pretendimi se vendimi i 

gjykatës mund të jetë i motivuar nga rrethanat korruptive dhe ndikuese nga të tjerët, është vetëm 

shpifje.  

 

Gjyqtari N.M. ka dhënë deklaratë me datën 05.09.2022, në cilësi të anëtarit të kolegjit duke 

theksuar se: “lënda me shenjën Ac.nr.6708/21, është vendosur me datën 19.05.2022, e cila është 

referuar nga gjyqtari G.Ll. dhe se pas referimit kolegji ka vendosur në mënyrë unanime për 

aprovimin e ankesës së të paditurës dhe që të hedhet poshtë padia e paditësit si e pasafatshme”. 

Gjyqtari në fjalë, si anëtar i kolegjit lidhur me pretendimet e ankuesit ka theksuar se të njëjtat janë 

pretendime të paqëndrueshme, shpifëse dhe fyese ndaj kolegjit të gjykatës. Tutje me përgjegjësi 

të plotë ka deklaruar se nuk ka asnjë njohje me palët e përfshira në këtë procedurë dhe se vlerësimi 

për çështjen në fjalë është mbështetur vetëm në të gjeturat nga shkresat e lëndës dhe se në rastin 

në fjalë nuk ka pas asnjë ndërhyrje, prandaj pretendimi se vendimi i gjykatës mund të jetë i 

motivuar nga rrethana korruptive dhe ndikuese nga të tjerët është shpifje dhe asgjë më shumë.  

 

Kryetari i Gjykatës së Apelit, pas shqyrtimit të shkresave të lëndës, vlerësimit të                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

pretendimeve ankimore dhe deklaratave të kolegjit të Departamentit të Përgjithshëm - Divizioni 

Civil, konsideron se: 

 

- ankesa është e pabazuar 

 

Kryetari i Gjykatës, shqyrtoj ankesën e parashtruar, aktvendimin Ac.nr.6708/21, të datës 

19.05.2021, të nxjerrë nga Gjykata e Apelit, si dhe deklaratat e gjyqtarëve G.Ll., N.B.D. dhe N. 

M., si kryetar dhe anëtarë të kolegjit, ku vlerësoj se pretendimet ankimore të palës ankuese sa i 

përket mënyrës së vendosjes, janë pretendime të pabazuara dhe të paqëndrueshme, për faktin se 

gjyqtarët në punën e tyre janë të pavarur në vendimmarrje, pavarësi kjo e cila i‘u është garantuar 

me Kushtetutën e Republikës së Kosovës. Gjykata/gjyqtari është i pavarur në punë e tij, vendos 

sipas ligjit dhe vendimin e merr në bazë të provave që shqyrtohen dhe verifikohen në shqyrtim 

kryesor. Pavarësia individuale është pavarësia e gjykatësve në kryerjen e funksionit të tyre 

gjyqësor, që nënkupton se gjykatësit duhet të jenë meritor, objektiv, neutral dhe të liruar nga çdo 

ndjenjë e ndikimit kur ushtrojnë funksionin e tyre gjyqësor.  

 

Lidhur me pavarësinë në vendimmarrje nuk duhet të ketë asnjë ndërhyrje të pavend apo të 

pajustifikuar në procesin gjyqësor dhe nuk duhet që vendimet gjyqësore të gjykatave t’i 

nënshtrohen ndryshimit. Në rastin konkret Kryetari i Gjykatës vlerëson se nuk ka kompetencë që 

të ndryshoj vendimet gjyqësore të nxjerra nga gjyqtari apo kolegji i gjyqtarëve dhe se pala e 
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pakënaqur ndaj aktvendimit/aktgjykimit të Gjykatës së Apelit, ka mundësi që eventualisht t’i 

drejtohet Gjykatës Supreme me mjetet e jashtëzakonshme të goditjes. 

 

Kryetari i Gjykatës vlerëson, se në rrethanat aktuale të çështjes nuk ka bazë për të hapur një hetim 

disiplinor lidhur me vendosjen e çështjes së parashtruesit të ankesës, meqë me prova të shqyrtuara 

nuk u vërtetua se gjyqtarët si anëtarë të kolegjit kanë bërë shkelje të Kodit të Etikës. Në ndërkohë 

që për punën profesionale të gjyqtarit apo kolegjit, kompetent për vlerësime profesionale është 

Komisioni për Vlerësimin e Përformancës së Gjyqtarëve i cili vepron në kuadër të Këshillit 

Gjyqësor të Republikës së Kosovës, ku i njëjti bën vlerësimin e përformancës për gjyqtarët.  

 

Nga sa u tha me lartë u vendos si në dispozitiv të këtij aktvendimi në kuptim të nenit në kuptim të 

nenit 9, paragrafi 1, pika 1.1. të Ligjit për Përgjegjësinë Disiplinore të Gjyqtareve dhe Prokurorëve. 

 

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË 

ADGJA.nr.07/2022, me datën 08.09.2022 

 

 

                                      Kryetari i Gjykatës  

                                                                                                                 Valon Totaj 

 

 

Vendimi t’i dorëzohet: 

-Parashtruesit të ankesës, 

-Gjyqtarëve, 

-Këshillit Gjyqësor të Kosovës dhe  

-Një kopje në shkresa të lëndës, 

 


