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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.06/2022 

 

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

duke vepruar sipas ankesës së paraqitur nga B. (M.) E. nga fshati R., Komuna e Vitisë, 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 

20.05.2022, morri këtë: 

 

A K T V E N D I M 

 

REFUZOHET si e pabazuar ankesa e B. E. nga fshati Radivojc, Komuna e Vitisë,  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., tani 

gjyqtar në këtë gjykatë. 

A r s y e t i m i 

 

Ankuesi B. E. nga fsh. R., Komuna e Vitisë, me dt.13.04.2022, pranë Këshillit Gjyqësor 

të Kosovës ka parashurtuar ankesë lidhur me trajtimin e lëndës me numër C.nr.335/2018, me të 

cilin ka pretenduar se kryetari i Gjykatës Themelore në Gjilan (............) ka ndërhyrë në prcesë 

gjyqësor, në atë mënyrë që në lëndën me numër C.nr.335/2018  gjyqtari R. F. në Viti kishte 

kërkuar përjashtimin e tij nga ky rast dhe lënda ishte dërguar në Gjykatën Themelore në Gjilan, 

ku sipas shortit kjo lëndë i ishte caktuar gjyqtares M. Sh., por që më pas kjo gjyqtare ishte 

larguar nga kjo lëndë pasi që Kryetari i atëhershëm i Gjykatës Themelore në Gjilan dukej se në 
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agjenden e tij kishte ndikimin në këtë proces, ndërsa më vonë i njëjti kishte marr Aktvendim për 

bashkimin e procedurës në lëndët civile C.nr.335/2018 dhe C.nr.820/2021, por që për këtë nuk 

ishte njoftuar fare as ai dhe as avokati i tij, andaj ka kërkuar që të bëhet një hetim serioz ndaj R. 

A. në mënyrë që të mos lejohet asnjë abuzim i mëtutejshëm. 

I. ... R. A., në deklaratën e tij të dhënë me shkrim, ka deklaruar se në kohën kur ka qenë 

kryetar i Gjykatës Themelore në Gjilan, në kuadër të kompetencave të tija ligjore ka bërë 

bashkimin e lëndëve civile C.nr.335/2018 dhe C.nr.820/2021, në bazë të nenit 387/h të LPK-së, 

si autoritet menagjues ka bërë bashkimin e këtyre dy lëndëve, pasi që njëra palë përmes 

përfaqësuesit të autorizuar ka kërkuar bashkimin e këtyre dy lëndëve, pasi objekti kontestit ka 

qenë i njëjti, atëherë nga Dega e Vitisë, e ka sjellur lëndën dhe bashkuar në Gjilan për shkak të 

numrit të madh të lëndëve me të cilat janë të ngarkuar gjyqtarët në Degën e Vitisë, ndërsa palët 

ndërgjyqëse nuk i njeh fare dhe se me ratin e vendosjes nuk ka pasur asnjë lloj tendence. 

Gjyqtari B. P. të cilit tani i është ndarë për punë kjo lëndë, në deklaratën e tij ka 

potencuar se duke qenë se kjo lëndë është tejet voluminoze, pastaj në këtë çështje është bashkuar 

edhe një kontest i ri në mes të palëve  si dhe shto faktin se si gjyqtar i çështjes me datën 

16.09.2020, është ngarkuar me shumë lëndë të rigjykimeve dhe me shumë lëndë që kanë prioritet 

ligjor, prandaj para se të caktohet shqyrtimi gjyqësor i është dashur që paraprakisht ta 

përgatisë mirë shqyrtimin gjyqësor, me qëllim që çështja të përgatitet sa më mirë per tu zgjidhur 

shpejt dhe drejtë e ka kthyer në plotësim me aktvendim, si dhe duke kërkuar informacione tek 

organet kompetente, ashtu që datën 23.04.2021, i autorizuari i të paditurit-kundërpaditësit D. E., 

av. A. V., nga Prishtina, i është kthyer në plotësim për rregullsinë e përfaqësimit dhe të prokurës, 

pasi që autorizimi i tij nuk ka qenë në rregull. Po ashtu, me këtë datë gjykata i është drejtuar me 

kërkesë për informatë Zyrës së Gjendjes Civile në Viti, për të vërtetuar faktin nëse M. E.-paditësi 

ka vdekur. Meqenëse këtij kontesti i është bashkuar edhe një kërkesë e re, gjykata të paditurit-

kundërpaditësit D. E. me akvendimin C.nr.335/2018  i datës 29.04.2022 ia ka kthyer në plotësim 

për ta dorëzuar parashtresën në kopje të mjaftueshme, si dhe pagesën e taksës gjyqësore, përmes 

vërejtjes së datës 05.05.2022. Po ashtu, pasi që në shkresat e lëndës mungonte edhe autorizimi i 

të autorizuarit të paditësve-kundërpaditurve me aktvendimin C.nr.335/2018 i datës 

29.04.2022 është udhrëruar Sh. P., avokat në Gjilan ta dorëzojë autorizimin me pasoja 

më gjerësisht si në këtë aktvendim. Pasi që është dorëzuar autorizimi me datën 18.05.2022 

gjykata e ka urdhëruar të njëjtin me aktvendimin C.nr.335/2018 të datës 20.05.2022 për 

të paraqitur përgjigje në kundërpadi.  Si përfundim, pas plotësimit të kushteve ligjor, gjyqtari i 

çështjes e ka treguar datën 12.08.2022 për t'a trajtuar këtë çështje kontestimore. 

 

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

si dhe deklarimit të ....... R. A. si dhe gjyqtarit B. P. ka gjetur se ankesa e B. E. nga fshati R., 

Komuna e Vitisë është e pabazuar dhe se nuk plotësohen kushtet ligjore për inicimin e 

procedurës disiplinore ndaj ish kryetarit të kësaj gjykate. 
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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 të 

Ligjit për Përgjegjësinë Disiplinore për Prokurorë dhe Gjyqtar, apo ti ketë bërë dëm palës 

ankuese. 

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, për 

inicimin e procedurës disiplinore kundër gjyqtarit R. A..  

Prandaj, nga të lartcekurat dhe bazuar në nenin 9.6 të Ligjit për Përgjegjësinë Disiplinore 

për Prokurorë dhe Gjyqtar, ka vendosur në në dispozitiv të këtij aktvendimi. 

 

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. 

 


