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REPUBLIKA E KOSOVËS 
REPUBLIKA KOSOVA – REPUBLIC OF KOSOVO 

GJYKATA THEMELORE E GJILANIT 
OSNOVNI SUD GNJILANE – BASIC COURT OF GJILAN 

AD.GJTH.GJL.nr.7/2022 

 

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN, përmes kryetarit të gjykatës Venhar Salihu, 

duke vepruar sipas ankesës së datës 04.05.2022, të paraqitur nga E. Sh. nga Gjilani, rr. “.......”, 

nr.38, për inicimin e procedurës disiplinore konform nenit 9 të Ligjit për Përgjegjësinë 

Disiplinore të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve, ndaj .......... të Gjykatës Themelore në Gjilan R. A.-

gjyqtar në Divizionin Penal të Gjykatës Themelore në Gjilan,  për shkak të të shkeljeve 

disiplinore, me datë 19.05.2022, morri këtë: 

 

A K T V E N D I M 

 

REFUZOHET si e pabazuar ankesa e E, Sh. nga Gjilani,  për inicimin e procedurës 

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

Prokurorëve, ndaj ish kryetarit të Gjykatës Themelore në Gjilan R. A.-gjyqtar në Divizionin 

Penal të Gjykatës Themelore në Gjilan. 

 

A r s y e t i m i 

 

Me datë 06.05.2022, ankuesja E. Sh. nga Gjilani ka parashtuar kërkesë në Gjykatën 

Supreme të Kosovës, për inicimin e procedurës disiplinore ndaj ish kryetarit të Gjykatës 

Themelore në Gjilan z.R. A., me çrast kryetari i Gjykatës Supreme të Kosovës, me datë 

06.05.2022 e ka dërguar në kompetencë të organit kompetent-kryetarit të Gjykatës Themelore në 

Gjilan pasi që R. A. ka përfunduar mandatin e tij si kryetar ashtu që shqyrtimi i kësaj ankese bie 

mbi kryetarin e tanishëm të Gjykatës Themelore në Gjilan. 

Ankuesja E. Sh. në ankesën e saj për inicimin e procedurës disiplinore ka deklaruar se me 

datë 12.04.2022 përmes një parashtrese kishte kërkuar nga Kryetari i Gjykatës Themelore të asaj 

kohe R. A., inicimin e procedurës disiplinore nga gjyqtarit B. S. për zvarritje të lëndës me 
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shenjën C.nr.1923/2021, e cila kërkesë ishte refuzuar si e palejuar, ashtu që i njëjti nuk ka kryer 

detyrat e parapara dhe i njëjti është përgjegjës për administrimin ditor të gjykatës në përputhje 

me rregullat dhe procedurat e parapara nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës, duke shtuar se R. A. 

është përgjegjës edhe për faktin se nuk e kishte aprovuar kërkesën e gjyqtarit B. S. për përjashtim 

nga gjykimi i lëndës në fjalë, duke mos dhënë ndonjë arsyetim ligjor dhe logjik për refuzimin e 

kërkesës, andaj ankuesja pretendon se si pasojë e trajtimit arbitrar, tendicioz dhe diskriminues 

nga ish kryetari R. A., asaj i janë shkelur, cënuar dhe mohuar të drejtat për gjykim brena një afati 

të arsyeshëm, andaj ka kërkuar që ndaj të njëjtit të inicohet procedura disiplinore.  

 

Kryetari i gjykatës, pas analizimit të pretendimeve të palës ankuese, shkresave të lëndës 

si, ka gjetur se ankesa e E. Sh. nga Gjilani është e pabazuar dhe se nuk plotësohen kushtet ligjore 

për inicimin e procedurës disiplinore ndaj gjyqtarit në fjalë. 

 

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

ankuese, pretendime këto që nuk u mbështetën me asnjë fakt dhe është i pa qëndrueshëm 

konstatimi se ish kryetari Gjykatës Themelore në Gjilan me veprimet e tija kishte bërë shkelje, 

ngase R. A. në këtë çështje kishte vepruar si kryetar i Gjykatës Themelore në Gjilan dhe kishte 

vendosur sipas ankesës së anukueses E. Sh. duke e refuzuar të njëjtën si të palejuar pasi që më 

parë njëherë kishte vendosur mbi të njëjtat pretendime dhe se të gjithë këtë i njëjti e kishte bërë 

sipas autorizimeve të tija të cilat burojnë nga Ligji për Përgjegjësinë Disiplinore të Gjyqtarëve 

dhe Prokurorëve përkatësisht neni 1 paragrafi 1.1 në të cilin është paraparë se “Autoritet 

Kompetent - nënkupton Kryetarët e Gjykatave, Kryetarin e Gjykatës Supreme, Kryeprokurorin e 

Shtetit, Kryeprokurorët dhe Këshillat si autoritete kompetente për pranimin e ankesave ndaj 

gjyqtarëve dhe prokurorëve për shkeljet e supozuara disiplinore sipas nenit 9, paragrafi 1”, 

ndërsa në nenin 9 të këtij ligji parashihet se “Personat fizik dhe juridik mund të ushtrojnë ankesë 

ndaj një gjyqtari ose prokurori lidhur me ndonjë pretendim për shkelje disiplinore tek autoritetet 

vijuese (në tekstin e mëtejmë: “Autoriteti Kompetent”, kurse në nën paragrafin 9 të po këtij 

nenin është përcaktuar se “Autoriteti Kompetent sipas nenit 9, paragrafin 1, shqyrton ankesën brenda 

tridhjetë (30) ditëve nga dita e pranimit të ankesës dhe vepron në përputhje me nenin 12, paragrafin 2, 

përveç kur konstaton se ankesa është dukshëm joserioze, e pabazuar, nuk ka të bëjë me ndonjë shkelje 

disiplinore, ose është parashkruar. Lidhur me vendimin e marrë, Autoriteti Kompetent njofton menjëherë 

me shkrim personin që ka paraqitur ankesë. Një kopje e vendimit i dorëzohet edhe Këshillit përkatës, dhe 

në rastet e parapara me paragrafin 3 të këtij neni edhe Avokatit të Popullit. Në rastin konkret R. A. në 

cilësinë e kryetarit të gjykatës, si organ kompetent për shqyrtimin e ankesës së E. Sh. dhe si pas 

vlerësimit të tij, Brenda afatit ligjore ka analizuar shkresat e lëndës, duke  ardhur në përfundimin 

se nuk ekzistojnë rrethana për inicimin e procedures disiplinore ndaj gjyqtarit Berat Spahiu, në 

atë mënyrë që i njëjti nuk ka bërë asnjë shkelje të pretenduar disiplinore. 

 

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

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

konform nenit 9. 6 të po të njëjtit ligj pasi që ka gjetur se ankesa është dukshëm joserioze dhe e 

pabazuar, ka vendosur në në dispozitiv të këtij aktvendimi. 
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Kryetari i gjykatës, 

Venhar Salihu  

 

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

 

Vendimi duhet i dorëzohet: 

1. Gjyqtarit R. A.;  

2. Parashtruesit të kërkesës dhe  

3. Dosjës së lëndës. 

 


