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

përkitazi me ankesën disiplinore të parashtruar nga P.B.  nga Shëngjini - Mirditë, Republika e 

Shqipërisë, tani me vendbanim në Prizren (adresa nuk është saktësuar nga pala ankuese), ndaj 

gjyqtarit të Gjykatës së Apelit të Kosovës, S.Ç, lidhur me vendosjen e këtij të fundit në lëndën 

P.nr.206/2015 dhe PPN/1.nr.19/2022, të Gjykatës Themelore në Prizren, në kuptim të nenit 9, 

paragrafi 1 dhe 5 të Ligjit për Përgjegjësinë Disiplinore të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve, me datën 

09.03.2023, mori këtë: 

 

 

A K T V E N D I M 

 

 

REFUZOHET SI E PABAZUAR ankesa disiplinore e parashtruar nga P.B.  nga 

Shëngjini – Mirditë - Republika e Shqipërisë, tani me vendbanim në Prizren, ndaj gjyqtarit të 

Gjykatës së Apelit të Kosovës, S.Ç, lidhur me vendosjen e këtij të fundit në lëndën P.nr.206/2015 

dhe PPN/1.nr.19/2022, të Gjykatës Themelore në Prizren. 

 

 

A r s y e t i m 

 

 

Me datën 14.02.2023, përmes Këshillit Gjyqësor të Kosovës (KGJK), në Gjykatën e Apelit 

të Kosovës, ka mbërritur ankesa e ankuesit P.B.  nga Shëngjini-Mirditë, Republika e Shqipërisë, 

tani me vendbanim në Prizren (adresa nuk është saktësuar nga pala ankuese). Parashtruesi në 

ankesë ka pretenduar se me datën 23.05.2022, ka bërë ankesë për rishikim të procedurës gjyqësore 

të përfunduar me aktvendim të formës së prerë, duke theksuar se Gjykata Themelore në Prizren, 

me kryetaren e kolegjit Sh.E. , anëtare R.E.  dhe V.B. kanë vendosur që ta hedhin poshtë si të 

pabazuar kërkesën për rishikim të procedurës. Tutje ka theksuar se pasi që edhe gjykatat 

instancionale nuk i kanë shqyrtuar provat dhe kanë vendosur sipas dëshirës e jo në bazë të ligjit, i 

njëjti i është drejtuar kryetares së Gjykatës Themelore në Prizren Sh.E, që të dërgojë në zyrën e 

forenzikës certifikatën e regjistrimit të biznesit me nr.70686643, të cilës i janë ndërruar të dhënat 

nga biznesi individual, në Organizatë e Biznesit për të krijuar elemente të veprës penale nga S.Ç, 
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për shpërdorim të detyrës zyrtare, e cila kërkesë nuk i ishte aprovuar, për çka pastaj ankuesi P.B.  

i është drejtuar me ankesën me shkrim kryesuesit të KGJK A.Z., duke kërkuar që të hetohet ky 

rast, më detalisht sikurse në ankesën me shkrim.  

 

Kryetari i Gjykatës, pas pranimit dhe vlerësimit të ankesës, me datën 17.11.2022, ka 

kërkuar nga gjyqtari S.Ç, deklarim me shkrim lidhur me ankesën e parashtruar nga pala ankuese 

P.B. . 

 

Gjyqtari S.Ç, me datën 27.02.2023, ka dhënë deklaratën me shkrim, ku ka theksuar se në 

Gjykatën Themelore në Prizren është zhvilluar dhe ka përfunduar procedura penale e ku i njëjti ka 

qenë kryetar i trupit gjykues me ç’rast kishte nxjerr aktgjykimin e gjykatës në fjalë P.nr.206/2015, 

të datës 07.12.2016, i plotfuqishëm nga data 15.09.2017, kundër të akuzuarit P.B.  (parashtruesi i 

ankesës), i akuzuar nga Prokuroria Themelore në Prizren për tri vepra penale, dhe atë për veprën 

penale ushtrimi i ndikimit nga neni 345 par 1 i KPK, për të cilën vepër është liruar nga akuza, për 

veprën penale falsifikim i dokumenteve nga neni 332 par. 3 lidhur me par. 1 të KPK, për të cilën 

është refuzuar akuza dhe për veprën penale marrja e ryshfetit nga neni 343 par. 1 të KPK, për të 

cilën këtu pala ankuese është shpallur fajtor dhe është dënuar me dënim me burgim në kohëzgjatje 

prej 7 muajsh, në të cilin dënim i është llogaritur edhe koha e kaluar në paraburgim dhe arrest 

shtëpiak nga data 19.05.2011, e deri me datën 11.07.2011. Gjyqtari ka theksuar se kjo çështje 

penale ka qenë objekt shqyrtimi në Gjykatën e Apelit si dhe në Gjykatën Supreme ku është refuzuar 

kërkesa për mbrojtje të ligjshmërisë ndërsa lidhur me ankesën e parashtruar nga ankuesi P.B. për 

shkak të procedurës që ka të bëjë me kërkesën për rishikim të procedurës penale të përfunduar me 

vendim të formës së prerë, të cilën pala ankuese në fjalë e ka parashtruar në Gjykatën Themelore 

në Prizren (lënda PK.nr.88/22), ka shtuar se nuk ka drejtë e as kompetencë të marrë pjesë në ketë 

procedurë pasi që kjo çështje rregullohet me dispozita të Kodit të Procedurës Penale, neni 425 par. 

1, i cili thotë se kërkesa për rishikim të procedurës penale vendoset nga kolegji shqyrtues i Gjykatës 

Themelore, e cila e ka gjykuar në procedurën e mëparshme, ndërsa par. 3 i po këtij neni thotë se 

me rastin e vendosjes së kërkesës për rishikim, në kolegj nuk merr pjesë gjyqtari i cili ka marrë 

pjesë në marrjen e aktgjykimit në procedurën e mëparshme. Tutje ka theksuar se sa i përket 

përbërjes së kolegjit dhe vendimit që është marrë në Gjykatën Themelore në Prizren në lëndën 

PK.nr.88/22, të datës 01.07.2022, kur është vendosur për kërkesën, ju mbetet zyrtarëve tjerë të 

japin informatat e tyre, pasi që i njëjti nuk ka të drejtë apo kompetencë të komentojë apo deklarohet 

lidhur me bazueshmërinë e kërkesës për rishikim të procedurës dhe vendimit që është marrë lidhur 

me këtë kërkesë. Në vijim ka theksuar se sa i përket përzgjedhjes së kryetarit të Gjykatës 

Themelore në Prizren, e ndërlidhur me çështjen e konflikt interesit, tani më ky proces ka 

përfunduar dhe është tërhequr nga konkurimi enda pa përfunduar procesi. Ndërsa lidhur me 

emërimin e tij si gjyqtar dhe përvojës së punës, gjyqtari S.Ç. ka theksuar se është emëruar gjyqtar 

kur është zhvilluar procesi i emërimit dhe riemërimit të gjyqtarëve në Republikën e Kosovës, i cili 

proces është zhvilluar nga Komisioni Ndërkombëtar Gjyqësor dhe Prokurorial (IJPC), i cili 

Komision asokohe ka bërë verifikimin dhe kontrollimin e detajuar të personalitetit, integritet it, 
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përvojës, profesionalizimit dhe të etikës së kandidatëve, në këtë rast edhe të vetë atij si kandidat, 

për çka ky komision e ka të gjithë dokumentacionin zyrtar në dosjen e tij, duke vërtetuar se  janë 

plotësuar kushtet ligjore për tu emëruar gjyqtar, më detalisht sikurse në deklaratën e tij me shkrim. 

 

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

pretendimeve ankimore dhe deklaratës së gjyqtarit S.Ç, ka gjetur se: 

 

- ankesa e palës ankuese P.B.  nga Shëngjini - Mirditë, Republika e Shqipërisë, tani me 

vendbanim në Prizren, është e pabazuar. 

 

Kryetari i Gjykatës së Apelit, pas shqyrtimit të ankesës së parashtruar nga pala ankuese si 

dhe deklaratës së gjyqtarit S.Ç, vlerësoi se pretendimet ankimore sa i përket mënyrës së vendosjes,  

janë pretendime të pabazuara dhe të paqëndrueshme, për faktin se gjyqtarët e gjykatave në 

Republikën e Kosovës, janë të pavarur në vendimmarrje, pavarësi kjo e cila i’u është garantuar me 

Kushtetutën e Republikës së Kosovës. Po ashtu gjyqtari është i pavarur në punën e tij, vendos sipas 

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

Sipas vlerësimit të kryetarit të gjykatës, pavarësia individuale, është pavarësia e gjyqtarëve në 

kryerjen e funksionit të tyre gjyqësor, që nënkupton se gjyqtarët 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 presionit 

të ndryshimit, nga cilido qoftë autoritet. Në këtë kuptim, Kryetari i Gjykatës nuk ka kompetencë 

që të ndryshoj vendimet gjyqësore të nxjerra nga gjyqtari apo kolegji i gjyqtarëve, ndërsa në rastin 

konkret, e në bazë të shkresave të kësaj lënde provohet se pala e pakënaqur (tani këtu pala ankuese) 

ndaj aktvendimit të Gjykatës Themelore të cekur si më lartë, i ka shfrytëzuar mjetet e rregullta dhe 

të jashtëzakonshme juridike. Aq më tepër, duke u bazuar në shkresat e lëndës dhe theksimeve të 

vetë palës ankuese del se aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Prizren P.nr.206/2015, i datës 

07.12.2016, është konfirmuar në të gjitha instancat gjyqësore.  

 

Kryetari i Gjykatës vlerësoi, 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 është vërtetuar se gjyqtari S.Ç me veprimet apo sjelljet e tij, në këtë rast të ketë 

bërë shkelje eventuale të Kodit të Etikës për Sjellje të Gjyqtarëve. Ndërkaq, për punën profesiona le 

të gjyqtarit apo kolegjit, kompetent për vlerësim profesional është Komisioni për Vlerësimin e 

Performancës së Gjyqtarëve i cili vepron në kuadër të Këshillit Gjyqësor të Republikës së Kosovës,  

i cili ka tagër të bëjë vlerësimin e performancës për të gjithë gjyqtarët e Republikës së Kosovës. 

Emërimi i gjyqtarit S.Ç në pozitën e gjyqtarit, askokohe të Gjykatës Komunale në Prizren, apo 

çështja e plotësimit të kritereve për emërim në këtë pozitë nga ai, nuk është tagër i kryetarit të 

Gjykatës së Apelit, por i organeve kompetente, të cilat kanë autorizime kushtetuese dhe ligjore për 

emërimin, avansimin, degradimin apo shkarkimin e gjyqtarëve të Republikës së Kosovës, andaj 
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në këtë drejtim kryetari i Gjykatës së Apelit gjeti se ankesa e palës ankuese, duhet të refuzohet për 

arsye të elaboruara si më lartë.   

 

Nga sa u tha me lartë, u vendos si në dispozitiv të këtij aktvendimi në kuptim të nenit 9, 

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

 

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS 

ADGJA.nr.01/2023, me datën 09.03.2023 

 

 

                           Kryetari i Gjykatës së Apelit  

                                                                                                                    Valon Totaj 

 

 

Vendimi t’i dorëzohet: 

 

-parashtruesit të ankesës P.B. , 

-gjyqtarit S.Ç, 

-Këshillit Gjyqësor të Kosovës dhe  

-një kopje në shkresa të lëndës, 

 


