
 

 

REPUBLIKA E KOSOVËS 

REPUBLIKA KOSOVA – REPUBLIC OF KOSOVO 

GJYKATA THEMELORE E GJILANIT 

OSNOVNI SUD GNJILANE – BASIC COURT OF GJILAN 

                                                                                                

  AD.GJTH.GJL.nr.01/2022 

 

 Kryetari i Gjykatës Themelore në Gjilan Ramiz Azizi, duke vepruar në bazë të 

kërkesës së Universitetit “Kadri Zeka” nga Gjilani, nr.05/22  e dt.12.01.2022, këresë kjo e 

drejtuar  në  Gjykatën Themelore në Gjilan-për kryetarin Ramiz Azizi, ndaj gjyqtares M. A. 

nga Gjykata Themelore Gjilan, gjoja për sjelje joprofesionale e të njëanshme penale në 

lëndën C.nr.1398/21, e duke u bazuar në nenin 7 pika 3.2 lidhur me paragrafin 1.2 e 4 të 

Rregullores mbi përgjegjësinë disciplinore të gjyqtarve, pastaj me nenin 9 par.1 nënpar.1.1 

lidhur me paragrafin 6 të Ligjit për përgjegjësin diciplinore të gjyqtarve dhe prokurorve    

Ligji nr.06/L-057, me datë  19.01. 2022, mori këtë: 

 

AKTVENDIM 

 

 REFUZOHET si e pabazuar këkesa e  Universitetit “Kadri Zeka”nga Gjilani nr.05/22 e 

dt.12.01.2022, kundër gjyqtares M. A. nga Gjikani, i sistemuar pranë gjykatës Themelore në 

Gjilan-Departamenti I përgjithshëm dega Civile si e pabazuar. 

  

 Kundër këtij akvendimi nuk është e lejuar ankesa. 

 

Arsyetim 

 

 Ankuesi Universiteti public “Kadri Zeka” nga Gjilani , ka ushtruar kërkesën e lartcekur 

në dispozitiv të këtij aktvendimi, për inicim të procedurës diciplinore në Gjykatën Themelore 

në Gjilan, drejtuar kryetarit të kësaj gjykate, gjoja se gjyqtarja M. A.,ka qenë e njëanshme 

dhe e ndikuar, e padrejtë,joprofesiniste  e qka jo tjetër, me rastin e vendosjes rreth kërkesës 



së paditëses A. K. nga Gjilani,për propozimin e caktimit të masës së përkohshme të sigurisë-

anulimin e konkursit të të paditurës Universitetit “Kadri Zeka”të dt.13.09.2021, që me 

aktvendimin  e saj C.nr.1398/21 të dt.17.12.2021, e ka rreuzuar kundërshtimin e të 

paditurës nr.03/2566 të dt.05.11.2021 të paraqitur kundër aktvendimit C.nr.1289/21 të 

dt.02.11.2021. ka shkelur ligjin procedural si dhe ate material. 

Poashtu edhe deklarata e gjyqtares M. A. e datës 19 janar 2022., u muar  për 

shqyrtim ku e njejta në tërësi mohon thënjet e të paditurës në ankesë si të pavërteta e të 

pabazuara në shkresat e lëndës, pasi që vendimin nuk e ka marrë  nën ndikimin e askujt e as 

ka bërë ndonjë shkelje të etikës gjyqësore. 

 

  

Andaj, duke u nisur nga të gjitha këto veprime të ndërrmara nga gjyqtarja e  

qështjes, e që kërkesën e palëve  ankuese,  unë si kryetar gjykate, nuk kam mundur ti gjej  

shkeljet e  supozuara nga ankuesja e që do ti kishte kryer gjyqtarja  në fjalë. Kjo lëndë 

gjegjësisht aktvendimi I kësaj gjyqtare I datës 17 dhjetor 2021, ka pasur mundësinë që të 

atakohet me mjetin e rregullt juridik-ankesën, e sa I përket paknaqësisë së të paditurës, e ka 

pasur të drejtën e ankesës, ka mundur që ta shfrytëzoj dhe ta dërgoj në shkallën e dytë-

Gjykatën e Apelit.  

 

Pala e paknaqur, sa I përket aktvendimit të atakuar, e ka të drejtën e ankesës në 

Gjykatën e Apelit të Kosovës në Prishtinë , që kishte me u marrë me shikimin se si 

gjyqtarja ka vepruar drejt apo jodrejt. 

Dhe duke u bazuar në nenet e cekura në hyrje të këtij aktvendimi , kam vendosur si 

në dispozitivin e të njejtit. 

 

 Kryetari i Gjykatës  

 Ramiz Azizi 

 

 

Vendimi duhet ti dorzohet: 

1. Gjyqtarit 

2. Palëve-parashtuesit të kërkesës si dhe avokatit të paditëses  

3. KGJK-së-komisioni diciplinor 

4. Arkivit-dosjes 

 


