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AD.GJTH.GJL.nr.03/2022 

 

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN, përmes kryetarit të gjykatës Ramiz Azizi, duke 

vepruar sipas së E. Sh. nga Gjilani, të datës 07.02.2022, për inicimin e procedurës disiplinore 

konform nenit 9 të Ligjit për Përgjegjësinë Disiplinore të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve, të 

paraqitur ndaj gjyqtarit B. S. - gjyqtar në Divizionin Civil të Gjykatës Themelore në Gjilan,  për 

shkak të keqpërdorimit të pozitës zyrtare, me datë 09.02.2022, morri këtë: 

 

AKTVENDIM 

HUDHET si e palejuar kërkesa e E. Sh. nga Gjilani, të datës 07.02.2022, për inicimin e 

procedurës disiplinore konform nenit 9 të Ligjit për Përgjegjësinë Disiplinore të Gjyqtarëve dhe 

Prokurorëve, të paraqitur ndaj gjyqtarit B. Sh.-gjyqtar në Divizionin Civil të Gjykatës Themelore 

në Gjilan. 

 

ARSYETIM 

 

Ankuesja E. Sh. nga Gjilani, me datë 07.02.2022, pranë kësaj gjykate ka paraqitur kërkesë me të 

cilën ka kërkuar inicimin e procedurës disiplinore ndaj gjyqtarit B. S. – gjyqtar në Gjykatën 

Themelore në Gjilan pranë divizionit civil, nën arsyetimin se i njëjti ka keqpërdorur pozitën 

zyrtare ndaj saj si palë e dëmtuar në lëndën civile me shenjën C.nr.809/2016, me çrast të njëjtës i 

është shkaktuar dëm i pariparueshëm emocional, mental, vuajtje shpirtërore dhe shpenzimeve 

enorme financiare. Tutje ka shtuar se gjyqtari B. S. duke qenë i informuar për rrethanat 

konfliktuoze dhe raportet armiqësore ndërmjet ankueses E. Sh. dhe H. Sh. me vendimin e 

kurdisur dhe arbitrar ka synuar nxitjen e konflikteve dhe gjakderdhjes ndërmjet tyre, andaj nga 

kryetari i gjykatës ka kërkuar që kërkesa e saj të aprovohet dhe ndaj gjyqtarit në fjalë të inicohet 

procedura disiplinore. 

 

Gjyqtari B. S., në deklaratën e tij të dhënë me shkrim, ka deklaruar se asnjëherë në jetën e tij 

profesionale nuk ka marr vendime tendencioze ndaj askujt, duke përfshirë edhe palet në 

kontestin e cila në procedurën e rigjykimit mban shifrën C.nr.1923/21, e në të cilën lëndë kishte 

kërkuar nga kryetari i gjykatës që të përjashtohej, por që një kërkesë e tillë ishte refuzuar. Tutje 

ka deklaruar se nuk qëndron asnjëri nga pretendimet e palës ankuese për inicimin e procedurës 

disiplinore, por me që kjo palë ankuese edhe më parë kishte shprehur dyshimit e saj në 

paanshmërinë e tij si gjytar, ka kërkuar nga kryetari i gjykatës që edhe njëherë të rishqyrtoj 

kërkesën e tij për përjashtim nga kjo lëndë. 
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Kryetari i gjykatës, pas analizimit të pretendimeve të palës ankuese, shkresave të lëndës si dhe 

deklarimit të gjyqtarit B. S., ka gjetur se e kërkesa e E. Sh. është e palejuar.   

Deri tek një përfundim i tillë kyetari i gjykatës erdhi duke u bazuar në pretendimet e palës 

ankuese, si dhe analizimit të shkresave të lëndës, me prast ka gjetur se lidhur me këto pretentime, 

kryetari i kësaj gjykate kishte vendosur me aktvendimin numër AD.nr.03/2019, të datës 

31.10.2019,  me të cilën ishte refuzuar kërkesa e të dëmtuarës E. Sh. për inicimin e procedurës 

disiplinore ndaj po të njëjtit gjyqtar B. S. pasi që nuk ishin përmbushur kushtet ligjore, e që sipas 

kërkesës së datës 07.02.2022, ankuesja sërish i referohet pretendimeve të saja të vjetra e për të 

cilat tani më është vendosur. 

Përfundimisht, kryetari i gjykatës ka gjetur se nuk është përmbushur asnjëra nga pikat e parapara 

në nenin 5 paragrafi të Ligjit për Përgjegjësinë Disiplinore për Prokurorë dhe Gjyqtar, andaj 

konform nenit 9 paragrafi 6 të po të njëjtit ligj pasi që ka gjetur se ankesa është dukshëm 

joserioze dhe e pabazuar, ka vendosur si në dispozitiv të këtij aktvendimi. 

 

Kryetari i gjykatës 

Ramiz Azizi 

 

Këshillë Juridike:Kundër këtij aktvendimi nuk është e lejuar ankesa. 

 

Vendimi duhet i dorëzohet: 

1. Gjyqtarit B. S.,  

2. Parashtruesit të kërkesës, 

3. KGJK-së 

4. Dosjës së lëndës. 

 


