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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 05.10.2022  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 12.09.2022 në Këshillin Gjyqësor të Kosovës, ka 

dorëzuar ankesë ndaj gjyqtarit B. J., të cilën ankesë Këshilli Gjyqësor i Kosovës me datë 15.09.2022, 

bazuar në Ligjin për Përgjegjësinë Disiplinore të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve, e ka përcjellur 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.19/2022, datë 15.09.2022 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.19/2022 të datës 20.09.2022, 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 zvarritjes dhe prolongimit të 

qëllimshëm të lëndës me arsyetimin se pas shumë përpjekjeve për të sjellë një vendim në lëndën me 

numër AC.nr.4152/18 gjyqtari B. J., refuzon t’i jep një epilog lëndës, andaj ka kërkuar që të merren 

masa ndaj gjyqtarit të lartcekur pasi që kjo lëndë ka tri (3) vjet që është kthyer në rivendosje nga Gjykata 

e Apelit në Prishtinë dhe se nëse nuk merren masa dhe lënda nuk merr epilog është i detyruar që rastin 

ta paraqes në media. 

  

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

në muajin korrik-gusht 2021 ka pranuar në punë të gjitha lëndët e natyrës civile nga gjyqtari J. B., i cili 

është pensionuar dhe në atë periudhë është ngarkuar me një mijë e treqind (1300) lëndë, ku në mesin e 

këtyre lëndëve ka qenë edhe lënda CT.nr.5/2002. Lidhur me këtë lëndë nga gjyqtari J. B., me datë 

27.05.2016 është lëshuar aktvendimi CT nr.13/2015 me të cilin aktvendim është ndërprerë proceduar, 

e ku ndërgjyqësi R. H., është udhëzuar që brenda 30 ditëve të inicioi procedurë kontestimore. Me datë 

09.11.2017 propozuesi A. H., ka parashtruar propozim për vazhdimin e procedurës së ndërprerë e ku 

sërish nga ana e gjyqtarit J. B., me aktvendimin CT.nr.19/2017 të datës 11.06.2018 është pezulluar 

procedura për shqyrtimin e trashëgimisë. Ndaj këtij aktvendimi propozuesi ka parashtruar ankesë, e ku 



Faqe 2 nga 4 

 

Gjykata e Apelit me aktvendimin Ac.nr.4152/18 të datës 10.04.2020 e ka aprovuar ankesën, e ka 

anuluar aktvendimin CT.nr.19/2017 të datës 11.06.2018 me të cilin është pezulluar procedura dhe 

lëndën e ka kthyer në rivendosje, e ku lënda ka marr numrin e ri CT.nr.5/2020. Gjykata e shkallës së 

dytë ka rekomanduar që gjykata e shkallës së parë duhet ta verifikoi se aktvendimi për ndërprerje 

CT.nr.13/2015 i datës 27.05.2016, a e ka marr formën e prerë dhe nëse trashëgimtari-pala ndërgjyqësi 

R. H., ka vepruar konform këtij aktvendimi, pra a ka iniciuar procedurë kontestimore. Duke vepruar 

sipas këtyre rekomandimeve pasi që aktvendimi për ndërprerje CT.nr.13/2015 i datës 27.05.2016 i 

lëshuar nga gjyqtari J. B., nuk kishte marr formën e prerë sepse nuk i’u ishte ekspeduar të gjitha palëve 

ndërgjyqëse dhe nuk ishte e qartë se pala R. H., a ka iniciuar kontest civil. Gjyqtari me datë 15.02.2022 

ka caktuar seancë gjyqësore për vërtetimin e këtyre fakteve dhe se ka pasur pengesa për dorëzimin e 

vendimit palëve pasi që palët kanë ndërruar vendbanimet e tyre dhe me datë 01.08.2022 ky aktvendim 

ka marr formën e prerë. Po ashtu, me datë 22.08.2022 nga referenti përgjegjës është kërkuar që të 

verifikohet se pala R. H. a ka iniciuar procedurë civile, e kjo me qëllim që gjykata të mundë të vazhdoi 

me procedurën e trashëgimisë ose ta hedhe poshtë si të palejuar-të parakohshëm propozimin për 

vazhdimin e procedurës së ndërprerë. Me datë 23.09.2022 kanë pranuar përgjigje të cilës i është 

bashkangjitur edhe kopja e lëndës C.nr.447/2019, gjegjësisht aktgjykimi C.nr.447/2019 i datës 

12.07.2022 dhe ankesat e palëve. Deri në këtë fazë gjykata nuk ka mundur të vendos lidhur me këtë 

çështje jokontestimore për shkak të pengesave procedurale, gjykata me aktvendimin CT.nr.5/202 të 

datës 26.09.2022 ka vendosur lidhur me këtë çështje. 

 

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 J. B. i cili me datë 27.05.2016 ka lëshuar aktvendimin 

me të cilin është ndërprerë shqyrtimi i trashëgimisë, si dhe është udhëzuar pjesëmarrësi i trashëgimisë 

R. (I.) H. që në afat prej 30 ditëve ta inicioj procedurën civile. Me datë 09.11.2017 duke vepruar sipas 

kërkesës së propozuesve për vazhdimin e shqyrtimit të trashëgimisë, gjyqtari me datë 11.06.2018 ka 

nxjerr aktvendimin CT.nr.19/17 me të cilin është pezulluar procedura e shqyrtimit të trashëgimisë. 

Kundër këtij aktvendimi me datë 27.06.2018 propozuesi-ankuesi A. H. ka ushtruar ankesë, ku me 

aktvendimin e Gjykatës së Apelit Ac. nr.4152/18 të datës 10.04.2020, është aprovuar ankesa dhe lënda 

është kthyer në rigjykim dhe rivendosje. Pas pensionimit të gjyqtarit Jonuz Bugar, gjyqtari B. J. është 

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

në këtë çështje të shqyrtimit të trashëgimisë, e ku 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 edhe 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. . 
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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 ka vlerësuar dhe analizuar pretendimet e ankuesit se nga ana e gjyqtarit ka zvarritje 

të qëllimshme pasi që lënda është kthyer nga Gjykata e Apelit në rivendosje që tri (3) vjet dhe nuk 

merren masa që lënda të merr epilog dhe se gjyqtari B. J., refuzon ti jep epilog lëndës në fjalë dhe 

bazuar në shkresat e lëndës, është konstatuar se ky pretendim i ankuesit është i pabazuar për faktin se 

fillimisht është vërtetuar se gjyqtari B. J., me këtë lëndë është ngarkuar në fund të muajit korrik 2022, 

pas pensionimit të gjyqtarit J. B. dhe pas ngarkimit me këtë lëndë, bazuar në shkresat e lëndës 

konstatohet se seanca e parë e shqyrtimit të trashëgimisë është mbajtur me datë 15.02.2022, ndërsa 

seanca e dytë me datë 03.06.2022. Andaj bazuar në këto konstatime vërtetohet se në veprimet e gjyqtarit 

nuk ka zvarritje të qëllimshme ashtu siç pretendon ankuesi pasi që gjyqtari nga data e pranimit të lëndës 

27.07.2021, me datë 15.02.2022 e ka caktuar dhe mbajtur seancën e parë lidhur me këtë çështje. Bazuar 

në faktin se gjyqtari B. J., është ngarkuar me një mijë e treqind (1300) lëndë pas pensionimit të gjyqtarit 

J. B. dhe brenda tetë (8) muajve e ka caktuar seancën e parë nga data e ngarkimit me këtë lëndë. 

Vlerësohet se kjo periudhe kohore bazuar në numrin e lëndëve me të cilin është ngarkuar nuk mund të 

konsiderohet neglizhencë, gjegjësisht zvarritje e qëllimshme nga ana e gjyqtarit ashtu siç pretendon 

ankuesi. 

Pretendimet e ankuesit se  gjyqtari refuzon që t’i jep epilog lëndës, janë vlerësuar dhe analizuar dhe 

duke u bazuar në deklaratën e gjyqtarit, shkresat e lëndës dhe veprimet e ndërmarra nga ana e gjyqtarit 

është vlerësuar se ky pretendim i ankuesit është i pabazuar, për faktin se bazuar në aktvendimit e 

Gjykatës së Apelit Ac. nr. 4152/18 të datës 10.04.2020, gjyqtari është dashur që ti zbatoj rekomandimet 

e Gjykatës së Apelit, fillimisht të verifikoi nëse aktvendimi për ndërprerje CT.nr.13/2015 i datës 

27.05.2016, a ka marr formën e prerë, pastaj nëse trashëgimlënësi R. H., ka vepruar konform këtij 

aktvendimi, gjegjësisht a ka iniciuar procedurën kontestimore. Nga shkresat e lëndës fillimisht është 

vërtetuar se aktvendimi CT.nr.13/2015 nuk është i plotfuqishëm pasi nuk i është dorëzuar të gjitha 

palëve, e ky fakt vërtetohet edhe nga konstatimet në procesverbalin e shqyrtimeve gjyqësore të datës 

15.02.2022 dhe 03.06.2022, si dhe nga aktvendim CT.nr.5/2020 i datës 05.07.2022, me të cilin është 

bërë publikimi në kohëzgjatje prej 7 ditëve në tabelën e shpalljeve të Gjykatës Themelore-Dega në 

Rahovec, aktvendimi për trashëgimtarin e mundshëm A. (I.) H. nga fshati Radostë Komuna Rahovec, 

tani me banim në Gjermani, ashtu që kryerja e këtyre veprimeve procedurale ka marrë kohë dhe se ky 

aktvendim është bërë i plotfuqishëm me datë 01.08.2022. Pastaj, nga ana e gjyqtarit janë siguruar 

shkresat e lëndë nga referenti përkatës i zyrës për menaxhimin e lëndëve, e ku është vërtetuar se sipas 

padisë së trashëgimlënësit R. H., gjykata ka zhvilluar procedurën kontestimore dhe ka nxjerr 

aktgjykimin C.nr.447/2019 të datës 12.7.2022, si dhe ankesat e palëve të parashtruara kundër këtij 

aktgjykimi. Pas këtyre veprimeve gjyqtari me datë 26.09.2022 ka nxjerr aktvendimin CT.nr.5/2020 me 

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

ndërprerë për shqyrtimin e trashëgimisë së të ndjerit S. L. H., dhe kundër këtij aktvendimi i ka udhëzuar 

palët që në afat prej pesëmbëdhjetë (15) ditësh kanë të drejtën e ankesës. Andaj, mbi këto baza është 

konstatuar se në veprimet e gjyqtarit nuk ka neglizhencë apo refuzim për trajtimin e kësaj lënde të cilat 

do të konsideroheshin shkelje disiplinore, për këto arsye kryetari i gjykatës gjeti se pretendimet 
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ankimore janë të pabazuara, pasi nga të lartcekurat nuk rezulton se veprimet e ndërmarra nga gjyqtari 

B. J., përbëjnë bazë për inicimin e procedurës disiplinore në Këshillit Gjyqësor të Kosovës. 

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.19-2022, datë 05.10.2022 

 

 

                                                                                                           Kryetari i gjykatës  

                                                                                                             Nikollë Komani 

 

                                                                                                                                                                                                                                                 

Udhëzim juridik: 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, 

 

 

                 


