
 

REPUBLIKA E KOSOVËS 
REPUBLIKA KOSOVA – REPUBLIC OF KOSOVO 

GJYKATA THEMELORE GJAKOVË 
OSNOVNI SUD DJAKOVICA – BASIC COURT OF GJAKOVË 

 

AD/GJTHGJA. nr. 016-2022 

 

 

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

hetimit disiplinor ndaj gjyqtarit B. B., duke vepruar sipas ankesës së parashtruar nga R. Zh. nga 

Gjakova, pas shikimit të shkresave të lëndës dhe vlerësimit të ankesës, me datë 24.02.2022  mori këtë: 

 

                                                            A K T V E N D I M 

 

Refuzohet si e pabazuar ankesa disiplinore e parashtruar nga ankuesi R. Zh. nga Gjakova, ndaj 

gjyqtarit B. B., e pranuar në këtë Gjykatë me datë 28.01.2022. 

 

                                                               A r s y e t i m  

 

Parashtruesi i ankesës R. Zh. nga Gjakova, në Këshillin Gjyqësor të Kosovës ka dorëzuar ankesën, të 

cilën Këshilli Gjyqësor i Kosovës me datë 28.01.2022, 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. 016/2022, datë 28.01.2022 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. 016-2022 të datës 02.02.2022, është njoftuar Këshilli Gjyqësor i 

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

 

Ankuesi R. Zh., në ankesën e dorëzuar në Këshillin Gjyqësor të Kosovës, ka theksuar se gjyqtari B. B., 

me rastin e vendosjes në kontestin civil C. nr. 302/15 të datës 19.06.2017, ka lëshuar aktgjykim i cili 

është bërë i plotofuqishëm pas vendimit të Gjykatës së Apelit Ac. nr. 4500/17 i datës 07.10.2021 dhe i 

ekzekutueshëm me datë 28.12.2021. Pas lëshimit të aktgjykimit, gjyqtari B. B., me datë 21.08.2017 ka 

lëshuar aktvendimin sipas të cilit përmirësohet aktgjykimi C. nr. 302/15 i datës 19.06.2017, me këshillë 

juridike që të paditurit R. dhe Xh. Zh., të njëjtin aktvendim ta ankimojnë në Gjykatën e Apelit. Të 

paditurit kanë ushtruar ankesë në Gjykatën e Apelit në afatin e rregullt kohorë. Gjykata Themelore në 

Gjakovë, aktgjykimin e datës 19.06.2017 e bënë të plotëfuqishëm dhe të ekzekutushëm pa pritur që për 

çështjen e aktvendimit të vendos Gjykata e Apelit.  
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Paditësi përmes avokatit të autorizuar Teki Bokshi, të njëjtin dokument të ekzekutueshëm të Gjykatës 

Themelore në Gjakovë e dorëzon te përmbaruesi. Ankuesi ka kërkuar nga KGJK-ja që ta hetojë 

gjyqtarin dhe Gjykatën Themelore për aktvendimin për ekzekutueshmëri dhe përmbarim pa pritur 

shprehjen e Gjykatës së Apelit në Prishtinë. Ka kërkuar që të hetohen jo vetëm për masë disiplinore 

por shkeljet e supozuara të hetohen edhe për përmbajtjen me elemente të veprës penale dhe ankuesi 

kërkon që KGJK-ja këtë ta bëjë sipas detyrës zyrtare.  

 

Ankuesi edhe me shkresën e dorëzuar në gjykatë përmesë emajlit zyrtar me datë 03.02.2022, ka 

parashtruar kërkesë për inicimin e procedurës disiplinore ndaj gjyqtarit B. B., lidhur me lëndën C. nr. 

302/15 dhe domosdoshmerinë e hetimit penal pasi që shkeljet e supozuara disiplinore përmbajnë edhe 

elemente të veprës penale të cilat Gjykata Themelore në Gjakovë, është e detyruar sipas detyrës zyrtare 

përjashtimisht ti dërgojnë organeve të hetuesisë së shtetit.  

 

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

me aktgjykimin C. nr. 302/15 të datës 19.06.2017, është refuzuar kërkesa e paditësit Z. V. nga Gjakova 

sa i përket kërkesës për vërtetim të pronësisë, ndërsa ka aprovuar kërkesën e paditësit sa i përket 

këthimit të borxhit. Kundër këtij aktgjykimi palët në procedurë kanë ushtruar ankesë, të cilat ankesa 

janë refuzuar nga Gjykata e Apelit me aktgjykimin Ac. nr. 4500/2017 të datës 07.10.2021 dhe është 

vertetuar aktgjykimi C. nr. 302/15 i datës 19.06.2017. Po ashtu, Gjykata Themelore në Gjakovë me 

aktvendimin C. nr. 302/15 të datës 21.08.2017, ka bërë përmirësimin e aktgjykimit në arsyetimin e tij 

në faqën numër 7, kundër të cilit aktvendim pala e paknaqur kishte të drejtë ankese në afat prej 15 

ditësh nga dita e pranimit vetëm sa i përket pjesës përmirësuese. Duke qenë që Gjykata e Apelit, e ka 

vertetuar aktgjykimin e Gjykatës Themelore në Gjakovë, ky aktgjykim është bërë i plotëfuqishëm sipas 

dispozitave të LPK-së, andaj pretendimet e parashtruesit të kërkesës janë të pa bazuara. 

 

Kryetari i Gjykatës, lidhur me këtë çështje-ankesë ka siguruar shkresat e lëndës  C. nr. 302/2015, nga 

e cila lëndë vërtetohet se lidhur me këtë çështje civile është marrë aktgjykimi C. nr. 302/2015 me datë 

19.06.2017. Këtë aktgjykim Xh. Zh., e ka pranuar me datë 03.08.2017, e po ashtu edhe R. Zh., në këtë 

rast ankuesi e ka pranuar me datë 03.08.2017. Nga ana e gjykatësit B. B., me datë 21.08.2017 jashtë 

seancës është marrë aktvendimi përmirësues C. nr. 302/2015, me të cilin aktvendim është përmirësuar 

aktgjykimi C. nr. 302/2015 i datës 19.06.2017 dhe atë në faqen e shtatë (7) pjesa e katërt (4). Nga 

shkresat e lëndës gjegjësisht fletë kthesa konstatohet se këtë aktvendim R. dhe Xh. Zh. e kanë pranuar 

me datë 23.08.2017. 

Nga shkresat e lëndës vërtetohet se R. dhe Xh. Zh., me datë 23.08.2017 në Gjykatë kanë dorëzuar 

ankesën kundër aktgjykimit C. nr. 302/2015, e po ashtu kanë parashtruar kërkesë për lirim nga taksa 

gjyqësore. Gjithashtu nga shkresat e lëndës vërtetohet se sërish R. dhe Xh. Zh., me datë 11.09.2017 

kanë dorëzuar ankesë kundër aktgjykimit C. nr. 302/2015. 

Bazuar në aktin përcjellës, shkresën e datës 12.10.2017 me të cilën është dërguar lënda sipas ankesave 

në Gjykatën e Apelit, e ku është e konstatuar se është dorëzuar lënda C. nr. 302/15,  e bashkangjitur si 

provë lënda P. nr. 644/11, e ku ju është dërguar aktgjykimi C. nr 302/15 i datës 19.06.2017, aktvendimi 

përmirësues i datës 21.08.2017 dhe aktvendimi i datës 20.09.2017 me të cilin është refuzuar kërkesa 

për lirim nga taksa për ankesë. Nga ky akt përcjellës vërtetohet se në këtë çështje kanë ushtruar ankesë 

paditësi me datë 15.08.2017 dhe të paditurit me datë 23.08.2017 dhe parashtresën e datës 11.09.2017, 
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ankesë me datë 11.09.2017 dhe 11.10.2017, ndërsa përgjigje në ankesë nuk është dhënë, si dhe vërejtja 

e taksës është dhënë dhe është paguar nga paditësi, kurse të paditurit i është refuzuar kërkesa për lirim 

nga taksa për ankesë, ndaj të njëjtit ka bërë ankesë. 

Me aktgjykimin e Gjykatës së Apelit të Kosovës Ac. nr. 450/2017 të datës 07.10.2021, është refuzuar 

si e pabazuar ankesa e paditësit Z. V. nga Gjakova dhe ankesa e të paditurve R. dhe Xh. Zh. nga 

Gjakova, ndërsa aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Gjakovë C. nr. 302/2015 i datës 19.06.2017, është 

vërtetuar. Këtë aktgjykim R. dhe Xh. Zh., e kanë pranuar me datë 09.11.2021. Me datë 10.12.2021 të 

paditurit R. dhe Xh. Zh., kanë paraqitur revizion në Gjykatën Supreme të Kosovës. 

Kryetari i Gjykatës, pas analizimit të ankesës së ankuesit dhe deklaratës së gjyqtarit, gjeti se ankesa 

është e pabazuar. 

Kryetari i gjykatës ka vlerësuar dhe analizuar pretendimet e ankuesit të parashtruar me ankesë, si dhe 

kërkesën për inicimin e procedurës disiplinore ndaj gjyqtarit B. B., dhe ka konstatuar se bazuar në 

shkresat e lëndës C. nr. 302/2015, në veprimet e gjyqtarit nuk ka shkelje të cilat do të konsideroheshin 

si shkelje disiplinore. Kjo për faktin se gjyqtari pas mbajtjes së shqyrtimeve gjyqësore ka marr 

aktgjykimin C. nr. 302/2015, me datë 19.06.2017, të cilin aktgjykim ua ka përcjellë të gjitha palëve në 

procedurë, ashtu siç parashihet edhe me dispozita ligjore, e ku nga fletë kthesa vërtetohet se këtë 

aktgjykim ankuesi e ka pranuar me datë 03.08.2017. Pastaj nga ana e gjyqtarit me datë 21.08.2017, 

është marr aktvendimi përmirësues C. nr. 302/2015, me të cilin është përmirësuar aktgjykimi C. nr. 

302/2015 i datës 19.06.2017, në faqen e shtatë (7), gjegjësisht në pjesën e arsyetimit të këtij aktgjykimi. 

Nga shkresat e lëndës është vërtetuar se edhe ky aktvendim përmirësues ju është përcjellë të gjitha 

palëve në procedurë, e ku nga fletë kthesa vërtetohet se ankuesi këtë aktvendim e ka pranuar me datë 

23.08.2017. Marrja e aktvendimit përmirësues nga ana e gjyqtarit nuk përbën shkelje ligjore, pasi që 

një mundësi e tillë është e paraparë edhe me nenin 165 të LPK-së, e duke u bazuar në faktin se gjyqtari 

këtë aktvendim përmirësues ua ka përcjellë të gjitha palëve në procedurë në këtë rast edhe ankuesit, si 

dhe ka dhënë udhëzimin juridik se kundër këtij aktvendimi është e lejuar ankesa në afatin prej 15 ditëve, 

atëherë në veprimet e gjyqtarit bazuar në këto fakte dhe konstatime nuk ka shkelje ligjore të cilat do të 

konsideroheshin si shkelje disiplinore, e të cilat do të paraqisnin bazë për inicimin e procedurës 

disiplinore. 

Pretendimet e ankuesit se të paditurit në këtë rast edhe ankuesi kanë parashtruar ankesë në Gjykatën e 

Apelit në afat të rregullt kohor, mirëpo nga ana e Gjykatës Themelore në Gjakovë aktgjykimi i datës 

19.06.2017, është bërë i plotfuqishëm dhe i ekzekutueshëm pa pritur që për çështjen e aktvendimit të 

vendos Gjykata e Apelit, janë vlerësuar dhe analizuar dhe bazuar në shkresat e lëndës, gjegjësisht nga 

shkresa-akt përcjellësi i gjyqtarit i datës 12.10.2017, me të cilën është përcjell lënda C. nr. 302/15 në 

Gjykatën e Apelit, është e konstatuar se së bashku me lëndën e lartcekur, është dërguar edhe aktgjykimi 

C. nr. 302/2015, i datës 19.06.2017, aktvendimi përmirësues i datës 21.08.2017, si dhe aktvendimi i 

datës 20.09.2017, me të cilin është refuzuar kërkesa për lirim nga taksa në ankesë. Në këtë shkresë-akt 

përcjellës është e konstatuar se ankesë kanë parashtruar paditësi me datë 15.08.2017, të paditurit ankesë 

me datë 23.08.2017,  pastaj ankesë dhe parashtresë me datë 11.09.2017, si dhe ankesë me datë 

11.10.2017. Bazuar në këtë shkresë-akt përcjellës vërtetohet se kur lënda është përcjell në Gjykatën e 
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Apelit për vendosjes sipas ankesave ka qenë edhe aktvendimi përmirësues, pra Gjykata e Apelit me 

rastin e vendosjes përpos aktgjykimit, e ka pasur edhe aktvendimin përmirësues, si dhe aktvendimin 

me të cilin është refuzuar kërkesa për lirim nga taksa në ankesë, e pastaj duke vendosur sipas ankesave 

të palëve Gjykata e Apelit me aktgjykimin Ac. nr. 4500/2017 të datës 07.10.2021, i ka refuzuar si të 

pabazuara ankesat e paditësit dhe të paditurve, ndërsa e ka vërtetuar aktgjykimin e Gjykatës Themelore 

në Gjakovë, C. nr. 302/215 i datës 19.06.2017, e i cili aktgjykim ashtu siç parashihet edhe me dispozita 

ligjore pasi është vërtetuar nga Gjykata e Apelit me aktgjykimin Ac. nr. 4500/2017 të datës 07.10.2021, 

nga kjo datë është bërë i plotfuqishëm, si dhe nga ana e administratës së Gjykatës Themelore në 

Gjakovë është bërë i përmbarueshëm nga data 28.12.2021, pasi janë plotësuar kushtet ligjore që ky 

aktgjykim të bëhet i përmbarueshëm.  

Andaj, mbi këto baza është konstatuar se në veprimet e gjyqtarit nuk janë vërtetuar shkelje të cilat do 

të konsideroheshin shkelje disiplinore, por as shkelje tjera ligjore me elemente të veprës penale ashtu 

siç pretendon ankuesi, e fakti se në veprimet e gjyqtarit nuk ka shkelje të tilla ashtu siç pretendon 

ankuesi, me rastin e gjykimit të kësaj çështje juridike është argumentuar me aktgjykimin e Gjykatës së 

Apelit Ac. nr. 4500/2017, e cila në pjesën e arsyetimit ka konstatuar se krejtësisht të pabazuara i ka 

vlerësuar pretendimet ankimore të të paditurve se aktgjykimi në pjesën e atakuar bazohet në dokument 

të falsifikuar, në shtrembërim të fakteve dhe në mos respektim të parimit të kontradiktoritetit, pasi sipas 

vlerësimit të Gjykatës së Apelit, gjykata e shkallës së parë vendimin për aprovimin e kërkesëpadisë dhe 

detyrimin e të paditurve që të paguajnë borxhin, e ka mbështetur në provë të besueshme, transaksionet 

bankare, nga pohimi i borxhit nga të paditurit si në përgjigje në padi, në marrëveshjen me shkrim të 

lidhur në prezencën e dëshmitarëve nga të cilat prova është vërtetuar në tërësi themelësia e 

kërkesëpadisë dhe si rrjedhojë me zbatimin e drejtë të ligjit material nga neni 17 dhe 262 të LMD-së. 

Po ashtu Gjykata e Apelit në pjesën e arsyetimit ka konstatuar se nga shkresat e lëndës rezulton se 

gjykata e shkallës së parë ka zhvilluar procedurë të mirëfilltë kontestimore, duke e respektuar parimin 

e kontradiktoritetit, pasi në çdo fazë të procedurës palët ndërgjyqëse janë njoftuar me provat e 

prezantuara nga pala kundërshtare dhe lirshëm i kanë parashtruar pretendimet dhe provat për vërtetimin 

e fakteve të pohuara në padi, në përgjigje në padi dhe gjatë seancave gjyqësore, ashtu që për këto arsye 

kryetari i gjykatës gjeti se pretendimet ankimore janë të pabazuara, pasi nga të lartcekurat nuk rezulton 

se veprimet e ndërmarra nga gjyqtari B. B., përbëjnë bazë për inicimin e procedurës disiplinore në 

Këshillin Gjyqësor të Kosovës. 

Nga arsyet e theksuara më lartë, si dhe duke u bazuar në nenin  9 par. 6  të Ligjit nr. 06/L-057 për 

Përgjegjësinë Disiplinore të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve dhe nenin 7 par. 3 pika 3.2 të Rregullores 

05/19, për Procedurën Disiplinore të Gjyqtarëve, u vendos si në dispozitiv të këtij aktvendimi. 
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GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË 

AD/GJTHGJA. nr. 016-2022, datë 24.02.2022 

 

                                                                                                           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, 

4. Arkivit të Gjykatës Themelore Gjakovë. 

 

 

                 


