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AD/GJTHGJA. nr. 21-2022 

 

 

GJYKATA THEMELORE GJAKOVË – Kryetari i Gjykatës, Nikollë Komani, në çështjen e hetimit 

disiplinor ndaj gjyqtarit B. J., duke vepruar sipas ankesës së parashtruar nga ankuesi A. H. nga 

Rahoveci, pas shikimit të shkresave të lëndës dhe vlerësimit të ankesës, me datë 28.10.2022  mori këtë: 

 

A K T V E N D I M 

 

Refuzohet ankesa disiplinore e parashtruar nga A. H. nga Rahoveci, ndaj gjyqtarit B. J., si e pabazuar. 

 

A r s y e t i m 

 

Parashtruesi i ankesës, A. H. nga Rahoveci, me datë 29.09.2022 në Këshillin Gjyqësor të Kosovës, ka 

dorëzuar ankesë ndaj gjyqtarit B. J., të cilën ankesë Këshilli Gjyqësor i Kosovës me datë 07.10.2022, 

bazuar në Ligjin për Përgjegjësinë Disiplinore të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve, e ka përcjellë në 

kompetencë të Gjykatës Themelore në Gjakovë. 

 

Pas pranimit të kësaj ankese dhe analizimit të përmbajtjes së saj, e njëjta është regjistruar në librin e 

ankesave disiplinore me nr. AD/GJTHGJA.nr. 21/2022, datë 07.10.2022 dhe janë ndërmarrë të gjitha 

veprimet ligjore që janë në kompetencë të kryetarit të Gjykatës, sipas Ligjit për “Përgjegjësinë 

Disiplinore për Gjyqtarë dhe Prokurorë”. 

Me shkresën AD/GJTHGJA.nr. 21/2022 të datës 12.10.2022, është njoftuar Këshilli Gjyqësor i 

Kosovës, se janë ndërmarrë veprimet lidhur me ankesën e parashtruar nga ana e ankuesit. 

 

Ankuesi A. H., ka parashtruar ankesë ndaj gjyqtarit B. J., për shkak të aktvendimit të datës 26.09.2022 

lidhur me lëndën CT. nr. 5/2020, me arsyetimin se me datë 12.09.2022 ka ushtruar ankesë në Këshillin 

Gjyqësor të Kosovës, kundër gjyqtarit B. J., për shkak të zvarritjes së qëllimshme të lëndës me numrin 

e lartcekur. Ankuesi thekson se me datë 26.09.2022 gjyqtari në fjalë ka sjellë aktvendimin në 

kundërshtim me udhëzimin e vendimit të lëshuar nga Gjykata e Apelit, me numër Ac. nr. 4152/18, ku 

kjo gjykatë përmes vendimit të saj të datës 10.04.2020, e ka aprovuar ankesën time dhe ka udhëzuar 

Gjykatën Themelore në Gjakovë-Dega në Rahovec, që ta bëjë rregullimin e trashëgimisë për parcelën 

me numër p-71510067-01219-0, kurse gjyqtari B. J. për shkak të inatit pse kam bërë ankesë kundër tij, 

ka nxjerr aktvendimin i cili është në kundërshtim të plotë me udhëzimin e Gjykatës së Apelit, duke e 

shpërdoruar detyrën. Gjyqtari qëllimisht nuk ka marr për bazë as vendimin e Gjykatës Themelore në 

Gjakovë-Dega në Rahovec të shqyrtimit kryesor që mban numrin C. nr. 447/2019. Gjyqtari përmes 

shpërdorimit të detyrës zyrtare po përpiqet të me degradoj në kohë, të më dëmtoj dhe njëkohësisht 

favorizon palën tjetër, pasi që të gjithë dokumentet të cilat mi ka kërkuar gjyqtari në fjalë i’a kam  

 

 



Faqe 2 nga 4 

 

siguruar dhe i’a kam dërguar në zyre përmes parashtresës, duke premtuar që kur të sjellët i gjithë 

dokumentacioni do ta bëjë rregullimin e trashëgimisë, por pas të gjitha shpenzimeve që i kam bërë për 

të siguruar dokumentacionin lidhur me këtë çështje, gjyqtari prapë ka sjellë vendimin në kundërshtim 

me udhëzimin e Gjykatës së Apelit, ku sërish më është dashur të bëjë ankesë pranë kësaj Gjykate. 

Ankuesi kërkon nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës, që të merr masa ndaj gjyqtarit të lartpërmendur për 

shkak se e ka degraduar shumë në kohë, meqenëse edhe ashtu që gjashtë (6) vjet është në këtë proces 

gjyqësor lidhur me këtë pronë nga e cila jam i varur unë dhe familja. Kundër gjyqtarit në fjalë do të 

bëjë edhe kallëzim penal për shpërdorim detyre pranë organeve kompetente, si dhe rastin do ta bëjë 

publike edhe përmes platformës mediatike.  

 

Gjyqtari B. J., në deklaratën e tij të dhënë me shkrim lidhur me pretendimet e ankuesit, ka theksuar se 

me rastin e vendosjes ka vepruar sipas rekomandimeve të Gjykatës së Apelit dhe në pajtueshmëri me 

nenin 170 të LPJK-së, pasi sipas nenit 170.3 të LPJK-së, nuk mund të vazhdoi procedura e ndërprerë 

pa përfunduar me vendimi të formës së prerë kontesti civil, e në këtë kuptim gjykata ka vendosur që 

propozimi për procedurën e ndërprerë ta hedh poshtë si të parakohshëm dhe ka vendosur si në 

aktvendimin CT.nr. 5/2020 të datës 26.09.2022. Vendosja lidhur me këtë çështje jokontestimore ka 

qenë brenda afatit ligjor, e paanshme, pasi gjyqtari nuk i ka njohur dhe as nuk i njeh palët ndërgjyqëse. 

Gjyqtari i çështjes nuk ka asnjë inat me palët ndërgjygjëse, është vendosur brenda afatit ligjor dhe 

bazuar në dispozita ligjore, e ku palët kanë të drejtë të parashtrojnë ankesë lidhur me veprimet e 

gjyqtarit, e cila e drejtë ju garantohet me ligj, por në asnjë rast gjyqtari nuk ndikohet në vendim marrje, 

vetëm pse pala ka parashtruar ankesë kundër tij dhe se vendimi CT.nr. 5/2020 i datës 26.09.2022, është 

nxjerr konform dispozitave ligjore, është në tërësi i arsyetuar dhe i vendosur sipas dispozitave ligjore 

në fuqi. 

 

Kryetari i gjykatës, lidhur me këtë çështje-ankesë ka siguruar shkresat e lëndës CT.nr. 5/2020, nga e 

cila lëndë vërtetohet se në këtë çështje ankuesi e ka cilësinë e propozuesit për shqyrtimin e trashëgimisë. 

Me këtë lëndë ka qenë i ngarkuar ish gjyqtari Jonuz Bugari, i cili me datë 27.05.2016 ka lëshuar 

aktvendimin me të cilin është ndërprerë shqyrtimi i trashëgimisë dhe është udhëzuar pjesëmarrësi i 

trashëgimisë R. (I.) H., që në afat prej 30 ditëve të inicioj procedurën civile. Gjyqtari B. J., është 

ngarkuar me këtë lëndë me datë 27.07.2021 dhe me datë 15.02.2022 është caktuar seanca gjyqësore në 

këtë çështje të shqyrtimit të trashëgimisë. Nga procesverbali i kësaj seance është e konstatuar se seanca 

e radhës do të caktohet varësisht nga fakti se aktvendimi CT.nr.13/2015 i datës 27.05.2016, a e ka marrë 

formën e prerë ose jo. Po ashtu me datë 03.06.2022 është mbajtur seanca gjyqësore e shqyrtimit të 

trashëgimisë, e ku nga aktvendimi CT.nr. 13/2015 i datës 27.05.2016, është e konstatuar se ky 

aktvendim do të ju procedohet sërish palëve të interesuara–trashëgimtarëve dhe varësisht nga fakti se 

ky aktvendim do të merr formën e prerë, Gjykata do të veproj-do të ndërmerr veprime procedurale. Me 

datë 01.08.2022 ky aktvendim ka marr formën e prerë, e po ashtu nga referentja përgjegjëse, gjyqtari 

ka pranuar njoftimin se sipas padisë së palës R. H., janë mbajtur shqyrtimet gjyqësore dhe është marr 

vendim lidhur me këtë çështje, e ku të bashkangjitur janë aktgjykimi C.nr. 447/2019 i datës 12.07.2022 

si dhe ankesat e palëve. Nga ana e gjyqtarit me datë 26.09.2022 është nxjerr aktvendimi CT.nr. 5/2020, 

me të cilin është hedh poshtë si i palejuar (i parakohshëm) propozimi për vazhdimin e procedurës së 

ndërprerë për shqyrtimin e trashëgimisë së të ndjerit S. L. H., kundër të cilit aktvendim propozuesi, 

këtu ankuesi A. H., ka ushtruar ankesë me datë 29.09.2022. 



Faqe 3 nga 4 

 

Kryetari i Gjykatës, pas analizimit të ankesës së ankuesit, deklaratës së gjyqtarit dhe shkresave të 

lëndës, gjeti se ankesa është e pabazuar. 

Kryetari i gjykatës fillimisht ka konstatuar se ankuesi, kundër gjyqtarit B. J., lidhur me të njëjtën lëndë 

ka parashtruar ankesë edhe me datë 12.09.2022, për shkak të zvarritjes së qëllimshme të lëndës nga ana 

e gjyqtarit dhe lidhur me këtë ankesë pas analizimit dhe vlerësimit të pretendimeve të ankuesit, 

deklaratës së gjyqtarit dhe shkresave të lëndës CT.nr. 5/2020, me aktvendimin AD/GJTHGJA. nr. 

19/2022 të datës 05.10.2022, është refuzuar si e pabazuar ankesa disiplinore e parashtruar nga ana e 

ankuesit, pasi që bazuar në shkresat e lëndës është konstatuar se në veprimet e gjyqtarit nuk ka pasur 

neglizhencë, gjegjësisht zvarritje të qëllimshme ashtu siç ka pretenduar ankuesi. 

Përkundër fakti se me rastin e marrjes së aktvendimit AD/GJTHGJA. nr. 19/2022 të datës 05.10.2022, 

sipas ankesës së ankuesit për zvarritje të procedurës, është analizuar edhe aktvendimi CT. nr. 5/2020 i 

datës 26.09.2022 me të cilin është hudhur poshtë si i palejuar (i parakohshëm) propozimi për vazhdimin 

e procedurës së ndërprerë për shqyrtimin e trashegimisë së të ndjerit S. L. H., nga ana e kryetarit të 

Gjykatës. Pas pranimit të ankesës së dytë me datë 07.10.2022 sërish janë analizuar pretendimet e 

ankuesit të parashtruar në ankesën e dytë, e të pranuar në Gjykatë me datë 07.10.2022, të cilat 

pretendime të ankuesit kanë të bëjnë me menyrën e vendosjes së gjyqtarit, gjegjësisht ankuesi ka 

pretenduar se gjyqtari, aktevendimin e lartcekur e ka nxjerr në kundërshtim me udhëzimin e dhënë me 

vendimin e Gjykatës së Apelit Ac. nr. 4152/18, duke e shpërdorur detyrën, nga inati pse ka bërë ankesë 

kundër tij, pastaj është vlerësuar dhe analizuar edhe aktvendimi CT. nr. 5/2020 i datës 26.09.2022, 

deklarata e gjyqtarit si dhe shkresat e lëndës  dhe si kryetari i Gjykatës brenda kompetencave ligjore 

është vlerësuar se pretendimet ankimore të palës ankuese sa i përket mënyrës së vendosjes, janë 

pretendime të pabazuara dhe të paqëndrueshme, për faktin se gjyqtari në punën e tij është i pavarur në 

vendimmarrje, pavarësi kjo e cila i është garantuar me Kushtetutën e Republikës së Kosovës. Gjyqtari 

është i pavarur në punë e tij, vendos sipas ligjit dhe vendimin e merr në bazë të provave që shqyrtohen 

dhe verifikohen në shqyrtim kryesor dhe se vendimet gjyqësore, e në këtë rast edhe ky vendim se a 

është nxjerr bazuar në dispozita ligjore, është kompetencë ligjore e Gjykatës së instancës më të lartë, e 

në këtë rast të Gjykatës së Apelit për ta vlerësuar, e ku nga shkresat e lëndës është konstatuar se ankuesi, 

në cilësinë e propozuesit ndaj këtij aktvendimi ka ushtruar ankesë me datë 29.09.2022, e për cilat 

pretendime ankimore do të vendos Gjykata e Apelit, e cila ka kompetencë ligjore për të vlerësuar dhe 

analizuar vendimmarrjen e gjyqtarit, pasi që si kryetar i Gjykatës nuk kam të drejtë ligjore-kompetencë 

të vlerësoj vendimin, gjegjësisht vendimmarrjen meritore të gjyqtarit, pasi që kompetencë për të 

analizuar vendimin se a është marrë konform dispozitave ligjore që e rregullojnë këtë çështje është 

Gjykata e Apelit në Prishtinë. Andaj, mbi këto baza dhe rrethana aktuale të kësaj çështje është vlerësuar 

se nuk ka bazë për të hapur një hetim disiplinor, pasi që nga provat e shqyrtuara nuk u vertetua se 

gjyqtari me rastin e vendosjes ka bërë shkelje të cilat do të konsideroheshin shkelje disiplinore dhe do 

të përbëjnë bazë që ndaj gjyqtarit B. J., të inicohet procedura disiplinore në Këshillit Gjyqësor të 

Kosovës. 

 



Faqe 4 nga 4 

 

Nga arsyet e theksuara më lartë, si dhe duke u bazuar në dispozitat ligjore të nenit  9 par. 6  të Ligjit 

nr.06/L-057 për Përgjegjësinë Disiplinore të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve, dhe nenit 7 par. 3 pika 3.2 të 

Rregullores 05/19, për Procedurën Disiplinore të Gjyqtarëve, u vendos si në dispozitiv të këtij 

aktvendimi. 

 

GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË 

AD/GJTHGJA. nr. 21-2022, datë 28.10.2022 

 

 

                                                                                                           Kryetari i gjykatës  

                                                                                                             Nikollë Komani 

 

                                                                                                                                                                                                                                                 

 Kundër këtij aktvendimi, bazuar në Ligjin nr. 06/L-057 për Përgjegjësinë Disiplinore të Gjyqtarëve 

dhe Prokurorëve, nuk parashihet e drejta e ankesës. 

 

Vendimi t’i dorëzohet: 

 

1. Këshillit Gjyqësor të Kosovës, 

2. Parashtruesit të ankesës, 

3. Gjyqtarit/es, 

 

 

 

 


