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REPUBLIKA E KOSOVES 
REPUBLIKA KOSOVA - REPUBLIC OF KOSOVA 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË 
OSNOVNI SUD PRIŠTINA - BASIC COURT OF PRISTINA 

 
AD/GJTHPR/23/22 

Kryetarja e Gjykatës Themelore në Prishtinë, Albina Shabani Rama, duke vendosur sipas 

kërkesës së parashtruar nga G.Ç, për inicim të procedurës disiplinore ndaj gjyqtares N.K-J, 

bazuar në dispozitën e Nenit 9, paragrafit 6 të Ligjit Nr.06/L-057 Për Përgjegjësinë Disiplinore 

të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve dhe nenit 7, paragrafit 1 dhe 3 të Rregullores Nr.05/2019 Për 

Procedurën Disiplinore të Gjyqtarëve, me datë 08.06.2022 merr këtë:  

 

V E N D I M 

Refuzohet si e pabazuar ankesa e ushtruar nga G.Ç ndaj gjyqtares N.K-J, për shkak se nuk ka 

bazë të arsyeshme për inicim të procedurës disiplinore. 

 

A r s y e t i m 

G,Ç, Drejtor i D.B.J,N në M.D me datë 12.05.2022 përmes email-it dërguar në Këshillin 

Gjyqësor të Kosovës ka ushtruar kërkesë për inicim të procedurës disiplinore ndaj gjyqtares 

N.K-J. Me datë 13.05.2022, Autoriteti Kompetent i Gjykatës Themelore në Prishtinë ka 

pranuar email-in nga Kryetari i Gjykatës Supreme të Kosovës z. Enver Peci për shqyrtimin e 

rastit në kuadër të kompetencave sipas Ligjit për Përgjegjësinë Disiplinore të Gjyqtarëve dhe 

Prokurorëve, nëse në lëndën NJND.nr.2/22 është zhvilluar procedurë jo standarde gjyqësore 

nga ana e gjyqtares K-J. 

Me datë 23.05.2022 është njoftuar Këshilli Gjyqësor i Kosovës për pranimin e ankesës nga 

parashtruesi. 

Parashtruesi i ankesës ka paraqitur ankesë disiplinore ndaj gjyqtares N.K-J për shkak të 

pretendimeve se në lëndën NJND.nr.2/22 nuk është caktuar paraburgimi ndaj të kërkuarit për 

ekstradim B.H. Tutje në ankesën e tij, parashtruesi ka theksuar se, sipas nenit 22 paragrafi 2 të 

ligjit Bashkëpunim Juridik Ndërkombëtar në Çështjet Penale njoftimet e INTERPOL-it që 

kërkojnë arrestimin e një personi, me qëllim të ekstradimit si ky kundër personit të lartcekur, 

si dhe Urdhër Arrestet Evropiane kanë fuqi të njëjtë juridike me kërkesën për arrestim të 

përkohshëm. 
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Parashtruesi i ankesës ka dhënë sqarime në drejtim të ecurisë së procedurës penale në këtë 

çështje duke theksuar, Policia e Kosovës ka arrestuar të kërkuarin për ekstradim B.H të shpallur 

në kërkim ndërkombëtar nga autoritetet amerikane. Ka shtuar se, me datë 14 prill është njoftuar 

nga ILECU për arrestimin dhe i ka kërkuar Kryeprokurorit të Prishtinës që lënda të bartet në 

Prokurori Speciale pasi që veprat për të cilat kërkohet B.H hyn në kompetencë të tyre por kjo 

nuk ndodhi. Tutje parashtruesi ka theksuar se, përkundër që e kërkuan vendimin për caktimin 

e paraburgimit të njëjtin nuk e kanë siguruar as nga Gjykata dhe as nga Prokuroria, por me 19 

prill 2022 është siguruar nga policia, po ashtu ai aktvendim ishte në kundërshtim me 

marrëveshjen dypalëshe në fuqi por  edhe është nxjerr një aktvendim përmirësues. Pasi që lënda 

ka shkuar sipas ankesës në Gjykatën e Apelit, e njëjta gjykatë këtë rast e ka kthyer në 

rivendosje. Pas kthimit të çështjes në rivendosje, Gjykata Themelore në Prishtinë, të 

pandehurin e ka liruar nga masa e paraburgimit.  

Sipas parashtruesit një lloj vendimi i tillë nuk ka ndodhur asnjëherë më parë dhe nuk ndodh në 

asnjë vend të botes për vepra kaq të rënda dhe sidomos karshi kërkesave nga Amerika. Ka 

shtuar se, në cilësinë e A. Q. për b. juridik N., konsideron që ky është dështim edhe i 

Departamentit të tij, i Prokurorisë Themelore dhe Gjykatës Themelore në Prishtinë, Gjykatës 

së Apelit dhe sistemit prokurorial dhe gjyqësor, madje në lidhje me një obligim ndërkombëtar 

që ekziston (marrëveshje dypalëshe) me partnerin kryesor strategjik. 

Në lidhje me pretendimet e parashtruesit të ankesës, gjyqtarja N.K-J ka deklaruar se, në rastin 

e të kërkuarit B.H nuk kishte procedurë jo standarde, apo favorizim të kundërligjshëm të tij. 

Tutje në deklaratën e saj, gjyqtarja e rastit ka dhënë sqarime të historikut të procedurës penale 

në rastin NJD/I.nr.06/2018, duke theksuar se: 

Me datë 06.02.2018, Prokuroria Themelore në Prishtinë, Departamenti për Krime të Rënda, 

mori aktvendimin PP.I.nr. ////2018 për fillimin e hetimeve kundër të kërkuarit B.H për veprat 

penale Falsifikimi i letrave me vlerë dhe instrumenteve te pagesës, të sanksionuar nga neni 

293.4 1 KPRK, Lëshimi i çeqeve pa mbulesë ose te rremë dhe keqpërdorimi i kartelave të 

bankës, apo kreditit, të sanksionuar nga neni 307.3 i KPRK dhe Hyrja në sistemet 

kompjuterike, të sanksionuar nga neni 339.2 i KPRK. Me date 07.02.2018, Prokurori i çështjes 

parashtroi kërkesë për caktimin e masës së paraburgimit në kohëzgjatje prej 30 ditë, për të 

kërkuarin B.H dhe kjo kërkesë u aprovua nga Gjykata Themelore në Prishtinë. I kërkuari, B.H, 

nga data 07.02.2018 ishte mbajtur nën masën paraburgimit për plot 2 muaj e 28 ditë dhe kjo 

masë, me kërkesën e Prokurorit të Shtetit, ishte zëvendësuar me masën e dorëzanisë, e cila ishte 

aplikuar për një kohë relativisht te gjatë. Masa e dorëzanisë, me kërkesën e Prokurorit të Shtetit 

, ishte zëvendësuar me premtimin e te kërkuarit B.H për të mos e braktisur vendqëndrimin dhe 

ishte shoqëruar edhe me marrjen e pasaportës. Pasaporta ishte dorëzuar menjëherë dhe që nga 

ajo ditë, e njëjta është në posedim dhe kontrollë të autoriteteve që e zhvillojnë procedurën.  

Tutje, gjyqtarja ka shtuar se, Hetimi kundër të kërkuarit B.H në Kosovë, ishte zhvilluar deri 

me datë 15.06.2020 dhe si rezultat i nevojës për të siguruar prova nga SHBA-të, e me qëllim 

të mos kalimit të afatit ligjor për zbatimin e hetimeve, Prokurori i Shtetit kishte vendosur që të 

pezullojë hetimet me aktvendim të posaçëm, në pritje të provave dhe asistencës nga shteti 

kërkues. Pavarësisht se hetimi ishte pezulluar, pasaporta e të kërkuarit B.H asnjëherë nuk ishte 

kthyer dhe urdhërarresti ndërkombëtar kishte mbetur aktiv që nga data 31.01.2018. si rezultat 

i këtij urdhërarresti, i kërkuari B.H ishte arrestuar me datë 14.04.2022, në një pikë kontrolli 

policor dhe ishte dërguar në mbajtje. 



Page 3 of 5 
 

Gjyqtarja N.K-J në deklaratën e saj ka dhënë edhe historikun e procedurës penale në rastin 

NJND.nr.2/22, duke theksuar se, pasi që me datë 14.04.2022, i kërkuari B.H është arrestuar 

bazuar në urdhërarrestin Interpol të Autoriteteve Amerikane nr. A-/////2-2018, të datës 

07.02.2018, sipas Interpol Red Notice A. nr. /////2018, /////dhe urdhrit ILECU-2022-//, me 

numër referues I-033-///////, Prokuroria Themelore në Prishtinë parashtroi pranë Gjykatës, 

Kërkesë për caktimin e paraburgimit me qëllim të ekstradimit.  

Tutje, gjyqtarja e rastit në deklaratën e saj ka theksuar se, me datë 15.04.2022 është mbajtur 

seanca dëgjimore dhe kërkesa e Prokurorisë është aprovuar si e bazuar, dhe është caktuar masa 

e paraburgimit në kohëzgjatje prej 40 ditësh për të kërkuarin B.H, ndërsa me datë 19.04.2022 

është marrë aktvendim për përmisimin formal të aktvendimit të datës 15.04.2022 duke e zgjatur 

masën e paraburgimit në afat prej 60 ditësh, konform Traktatit dy palësh në fuqi me SHBA. 

Kundër këtij aktvendimi, kishte ushtruar ankesë mbrojtësi i të kërkuarit B.H drejtuar Gjykatës 

së Apelit. Pas kthimit të rastit në rigjykim, gjyqtarja ka deklaruar se, ka caktuar seancë 

dëgjimore me datë 06.05.2022, për të rivendosur lidhur me kërkesën për caktimin e 

paraburgimit ndaj të kërkuarit B.H.  

Në deklaratën e saj, gjyqtarja ka shtuar se, në seancën dëgjimore të datës 06.05.2022, prokurori 

i shtetit A.H, në mes tjerash deklaroi, se “kanë zhvilluar disa komunikime zyrtare nga ana e 

Prokurorit të Shtetit me zyrën e Ambasadës Amerikane dhe informacionet që i kanë siguruar 

është se, B.H është i kërkuar për ekstradim, mirëpo shkrese zyrtare apo dokumentacion nuk ka 

pranuar ende prokuroria, duke u bazuar në vendimin e Gjykatës së Apelit të Kosovës është fakt 

se lidhur me rastin PP.I.nr.///2018 i cili është në fazën e pezullimit, dhe i njëjti ka qenë në këtë 

rast në paraburgim dhe pastaj ju ka ndërruar masa, dhe ka respektuar masën nga gjykata, andaj 

në këto rrethana nëse i kërkuari B.H jep garancione të qarta se, do të respektoj ndonjë masë 

alternative të paraparë nga neni 173 i KPPK-së, Prokuroria heq dorë nga kërkesa për caktimin 

e masës së paraburgimit dhe i propozon gjykatës që t’i caktohet ndonjë prej masave alternative 

të parapara me nenin 173 të KPPK-së”.  

Tutje, gjyqtarja N.K-J ka deklaruar se, meqenëse Prokurori i Shtetit ka hequr dorë nga kërkesa 

për caktimin e masës së paraburgimit dhe kishte propozuar caktimin e një mase alternative më 

të butë, madje nuk e kishte kundërshtuar as Propozimin e mbrojtësit të kërkuarit B.H që të 

mbetej në fuqi masa e caktuar në vitin 2018, Premtimi i të pandehurit dhe konfiskimi i 

përkohshëm i pasaportës, ajo si gjyqtare kishte për vlerësim vetëm përshtatshmërinë e masës 

alternative, të propozuar nga palët në procedurë. Për të tepër, gjyqtarja ka deklaruar se, gjatë 

vlerësimit të saj lidhur me masën proporcionale, duke synuar marrjen e një vendimi të drejtë, 

krahas detyrimit për vërtetimin e tërësishëm të fakteve të cilat janë të rëndësishme për marrjen 

e vendimit të ligjshëm (neni 7 i KPP) dhe detyrimit për të interpretuar mëdyshjet në favor të të 

pandehurit (neni 3 i KPP) të cilat ishin të rëndësishme, po ashtu duke marrë parasysh edhe 

rekomandimet e Gjykatës së Apelit, si dhe në mbështetje të nenit 161 par.1.2, nenit 165 par.4, 

nenit 173 par.2 dhe nenit 187 par 1, nënpar.1.3 të KPP ka marrë aktvendimin NJND.nr.2/22 i 

datës 06.05.2022. 

Autoriteti kompetent i Gjykatës Themelore në Prishtinë, pas shqyrtimit dhe vlerësimit të 

shkresave të lëndës, pretendimeve të parashtruesit të ankesës dhe deklaratës së gjyqtares, ka 

vlerësuar se nuk ka bazë të arsyeshme për shkelje disiplinore lidhur me pretendimet ankimore 

se, gjyqtarja N.K-J ka marrë vendim në kundërshtim me procedurat gjyqësore. 
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Lidhur me pretendimet ankimore, Autoriteti Kompetent gjen se, sipas dispozitave ligjore në 

fuqi Gjykata nuk ka kompetencë të tejkaloj propozimin/kërkesën e Prokurorisë lidhur me 

caktimin e masave për sigurimin e të kërkuarit për ekstradim në procedurë penale. Me nenin 

22 paragrafi 5 të Ligjit për Bashkëpunim Juridik Ndërkombëtar në çështjet penale parashihet: 

“Kodi i Procedurës Penale zbatohet, përveç nëse parashihet ndryshe me këtë ligj”, ndërsa me 

nenin 165 par.1 parashihet: “Nëse prokurori i shtetit beson se duhet masë më e butë për 

sigurimin e pranisë së të pandehurit sipas nenit 173 të këtij Kodi, ai paraqet kërkesë për masën 

më të butë për sigurimin e pranisë së të pandehurit”. 

Gjithashtu, sipas dispozitave ligjore në fuqi, procedura për caktimin e masave ndaj të kërkuarve 

për ekstradim fillon dhe zhvillohet me kërkesë të prokurorisë, ndërsa gjykata vendosë në bazë 

të provave dhe vlerëson se cila masë e sigurisë është e përshtatshme që t’i shqiptohet të 

kërkuarve për ekstradim, po ashtu sipas dispozitave ligjore, gjykata mund ta liroj personin nëse 

kërkesa për ekstradim nuk paraqitet brenda 40 ditëve (brenda 60 ditëve sipas traktateve 

dypalëshe me shtete të caktuara).  

Ndaj të kërkuarit B.H sipas shkresave të lëndës edhe në vitin 2018 për të njëjtën çështje ka pas 

kërkesë për caktim të paraburgimit me qëllim të ekstradimit, kjo çështje faktike është vërtetuar 

edhe nga Gjykata e Apelit në aktvendimin PN1.nr./////2022, të datës 28.04.2022, ku të kërkuarit 

fillimisht i është caktuar masa e paraburgimit pastaj për shkak të mos ushtrimit të kërkesës për 

ekstradim nga shteti kërkues, i kërkuari është liruar nga paraburgimi dhe i është caktuar masa 

e dorëzanisë si dhe i është sekuestruar përkohësisht pasaporta. Pasaporta akoma është e 

sekuestruar, ndërsa urdhër arresti ndërkombëtar po ashtu është aktiv. Sipas urdhër arrestit 

ndërkombëtar i kërkuar B.H, është ndaluar prapë me datë 14.04.2022, ku fillimisht i është 

caktuar masa e paraburgimit nga ana e gjykatës, por që ky vendim është kthyer në rivendosje 

nga Gjykata e Apelit.  

Pas kthimit të çështjes në rivendosje është mbajtë seancë dëgjimore me datë 06.05.2022 për 

caktimin e masës së sigurisë ndaj të kërkuarit për ekstradim B.H, gjate seancës Prokurori i 

shtetit ka hequr dorë nga kërkesa për caktimin e paraburgimit ndaj të kërkuarit për ekstradim, 

duke i propozuar gjykatës që t’i caktohet ndonjë nga masat alternative të parapara me nenin 

173 të KPPK-së, gjykata në këtë rast nuk ka pasur kompetencë ta tejkaloj kërkesën e 

prokurorisë, por vetëm të vlerësoj përshtatshmërinë e masës alternative të propozuara nga 

prokurori i çështjes.  

Për më tepër, Autoriteti Kompetent i kësaj gjykate vlerëson se për aplikimin e gabuar të së 

drejtës materiale apo procedurale nga ana e gjyqtarit/ve gjatë punës së tyre, mund të jetë shkak 

për ushtrimin mjeteve të rregullta apo të jashtëzakonshme në gjykatat e instancave më të larta 

nga pala e pakënaqur qoftë ndaj aktvendimit ku lejohet ankesa, qoftë ndaj aktgjykimit, por nuk 

mund të konsiderohet shkelje disiplinore dhe për këtë vlerëson se nuk është shkelur parimi i 

pavarësisë dhe paanësisë i përcaktuar me dispozitën e nenit 5, par.2, nën-paragrafi 2.1 të Ligjit 

Nr.06/L-057 Për Përgjegjësinë Disiplinore të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve. 

Bazuar në rrethanat e rastit, Autoriteti Kompetent i Gjykatës Themelore në Prishtinë lidhur me 

ankesën e ushtruar, vlerësoj se nuk ka bazë të arsyeshme të besoj se gjyqtarja ka kryer shkelje 

disiplinore, për t’i parashtruar Këshillit Gjyqësor të Kosovës kërkesë për fillimin e hetimeve 

disiplinore. 
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Nga të cekurat më lartë, në bazë të nenit 7, paragrafi 3, të rregullores Nr.05/2019, u vendos si 

në dispozitiv të këtij vendimi. 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË 

AD/GJTHPR/23/22, me datë 08.06.2022 

 

                                                                             Albina Shabani Rama 

 

                                                                                                   ________________ 

Kryetare e Gjykatës Themelore në Prishtinë 


