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GJYKATA THEMELORE PEJË 

 

 

AD/GJTHPE/.nr.6/22 

 

GJYKATA THEMELORE NË PEJË, me  Kryetarin e Gjykatës Armend Berisha, në procedurën 

disiplinore ndaj gjyqtarit J.G, duke vepruar sipas ankesës disiplinore të parashtruar nga A. D., 

avokat në Klinë, pas shikimit të shkresave dhe vlerësimit të ankesës, jashtë seancës,  me datë 

01.07.2022,  mori këtë: 

                                                        

A K T V E N D I M 

 

REFUZOHET ankesa disiplinore e A. D., avokat në Klinë, e parashtruar ndaj gjyqtarit J.G, për 

shkelje disiplinore nga neni 5 par.2 pika 2.1 dhe 2.7 të Ligjit për Përgjegjësinë Disiplinore të 

Gjyqtarëve dhe Prokurorëve SI E PABAZUAR. 

                                                         

A r s y e t i m 

  

Me datë 02.06.2022, A. D., avokat në Klinë, si i autorizuar i të paditurve M.P. dhe A. P., në lëndën 

civile kontestimore C.nr.215/19, ka parashtruar ankesë disiplinore ndaj gjyqtarit J.G me arsyetimin 

se Gjykata Themelore në Pejë – Dega në Klinë, ka lëshuar Aktvendim për caktimin e masës së 

përkohshme në këtë lëndë me datë 03.06.2019, me të cilën gjykata ja ka ndaluar të paditurës A. P. 

që ta shesë apo ta tjetërsoj patundshmërinë e saj në njësinë kadastrale me numër.................., me 

sipërfaqe prej .. m2, e cila ndodhet në zonën kadastrale D., K. e K. Parashtruesi i ankesës deklaron 

se gjyqtarja e mëparshme M.T ka mbajtur seancë pa i ftuar të paditurit në kundërshtim me nenin 

110 të Ligjit për Procedurë Kontestimore dhe nuk i ka caktuar përfaqësues të përkohshëm sipas 

nenit 79 të Ligjit për Procedurë Kontestimore, nëse gjykata nuk ka mundur të  gjejë vendbanimin 

e të paditurve dhe përveç këtij faktit, gjykata nuk ju ka dërguar as aktvendimin për caktimin e 

masës së përkohshme. Parashtruesi i ankesës ka sqaruar se me datë 14.04.2022 me të marr 

autorizimin nga të paditurat ka marrë shkresat e lëndës dhe me datë 15.04.2022 ka bërë 

kundërshtimin e masës së përkohshme dhe në bazë të dispozitave të nenit 306 par.2 të Ligjit të 

Procedurës Kontestimore,  gjykata ka për obligim që brenda afatit prej 3 ditësh të caktoj seancë 

dhe të vendos me aktvendim nëse duhet të mbetet në fuqi masa e sigurisë apo të hiqet por, një 

veprim të tillë nuk e ka ndërmarrë gjyqtari i çështjes J.G, i cili pasi që ka pranuar kundërshtimin e 

të paditurës seancën e ka caktuar me datë 25.05.2022 dhe për seancën e kësaj date pala paditëse e 

ka autorizuar një avokat i cili ka kërkuar që të shtyhet seanca deri me datë 30.05.2022 me 

arsyetimin se ka vizitë mjekësore jashtë vendit me ç’rast gjyqtari seancën e radhës nuk e caktoj në 

afat prej 3 ditësh siç e parasheh ligji apo një afat të arsyeshëm por e caktoi për datë 04.07.2022, që 

i bie seanca të mbahet 78 ditë pas kundërshtimit. I autorizuari i të paditurave pretendon se gjyqtari 

J.G qëllimisht është duke e zvarritur procedurën që ta shtyjë të paditurën të ja shesë pronën 

paditësve dhe se gjyqtari verbalisht në seancë i është drejtuar me fjalët “ pse po e mbron si me kone 

toka e jote, mos i ke garantuar palës tendë se ke me ja heq masën , ti nuk ke qenë kësi njeri, pse 

nuk je ardhë më herët, edhe me mbajt seancë ma herët duhet garancion” sipas tij me këto fjalë 

gjyqtari pa e mbajte seancën ka treguar se dëshiron të vendosë në anën e paditësit. I njëjti pretendon 



 

 

se kjo ndoshta ndodh për shkak se gjyqtari i çështjes luan futboll me avokatin e palës kundërshtare 

dhe thekson se të paktën në të kaluarën kjo ka ndodhë. 

 

Parashtruesi i ankesës, gjithashtu ka ngritë pretendimin se gjyqtari vazhdimisht është duke e 

keqpërdorë detyrën zyrtare për shkak të njëjtit i është ndarë në punë lënda që bart numrin 

C.nr.570/18, ku këtu parashtruesi i ankesës është përfaqësues, të cilën lëndë gjyqtari edhe pas 

shumë kërkesave me shkrim dhe me gojë refuzon që ta caktoj me arsyetimin se lënda është shumë 

e re por, i njëjti shton se nga avokatët dhe palët e tjera ka kuptuar se po i njëjti gjyqtar gjatë kësaj 

periudhë ka caktuar dhe përfunduar lëndë shumë më të reja se lënda e tij e vitit 2018, siç janë 

lëndët C.nr.461/20, e cila është caktuar në vitin 2021, pastaj lënda C.nr.171/19 e caktuar gjatë vitit 

2021, C.nr.583/19 e caktuar gjatë vitit 2021, C.nr.85/20 e caktuar gjatë vitit 2021, C.nr.300/20 e 

caktuar gjatë vitit 2021, C.nr.128/19, C.nr.239/21 e caktuar brenda vitit 2021, C.nr.261/20, e 

caktuar gjatë vitit 2020, C.nr.222/19 e caktuar brenda vitit 2021, të njëjtat thekson se nuk janë të 

natyrës urgjente dhe janë në gazetë zyrtare ndërsa, po të kërkohet raport për lëndët e përfunduara 

numri mund të jetë shumë më i madh. Nga të lartcekurat parashtruesi i ankesës ka theksuar se në 

veprimet e gjyqtarit ka elemente të veprës penale dhe do të kërkojë hetim penal ndaj tij për veprat 

penale keqpërdorim i autoritetit dhe detyrës zyrtare si dhe për vepër penale shkelje e statusit të  

barabartë të shtetasve dhe banorëve të Republikës së Kosovës.  

 

Andaj, i njëjti ka kërkuar që autoriteti kompetentet të zhvillojë procedurë disiplinore dhe propozon 

që në bazë të nenit 7 par.1 pika 5 të Ligjit për Përgjegjësinë Disiplinore të Gjyqtarëve dhe 

Prokurorëve, Këshilli të propozoj shkarkim të gjyqtarit J.G për shkak të shkeljeve disiplinore nga 

neni 5 par.2 pika 2.1 dhe 2.7 të Ligjit për Përgjegjësinë Disiplinore të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve. 

 

Me datë 02.06.2022, Kryetari i Gjykatës duke vepruar në kuptim të nenit 9 par.5 të Ligjit mbi 

përgjegjësitë disiplinore të gjyqtarëve dhe prokurorëve e ka njoftuar Këshillin Gjyqësor të Kosovës 

për ankesën disiplinore të parashtruar nga A. D., avokat në Klinë ndaj gjyqtarit J.G. 

 

Gjyqtari J.G në deklaratën e tij të dhënë me shkrim lidhur me pretendimet e parashtruesit të ankesës 

ka deklaruar se në lëndën civile me numër C.nr. 215/19, ku paditës është Sh. G. nga K., kurse të 

paditur janë M. P. dhe A. P. të dyja nga K. me objekt të kontestit vërtetim pronësie me propozim 

për masë të përkohshme, është ngarkuar nga fundi i vitit 2020 kur është ngarkuar afërsisht me 600 

lëndë civile ndërsa, tani në punë i ka mbi 800 lëndë. Lidhur me lëndën C.nr.215/19 i njëjti ka 

sqaruar se fillimisht me këtë lëndë ka qenë e ngarkuar gjyqtarja M. T., pastaj gjyqtari F.D dhe pas 

transferimit të tij në Deçan lënda i është ndarë në punë dhe se pas shikimit të shkresave të lëndës 

dhe shikimit të ankesës së avokatit A. D., ka konstatuar se padia është dorëzuar në gjykatë me datë 

16.05.2019, veprimet e para janë kryer nga gjyqtarja M.T ku me datë 03.06.2019, ka mbajtur 

seancën e parë me palë prezentë, të njëjtën ditë ka nxjerrë Aktvendim për caktimin e masës së 

përkohshme. Përfundimisht, gjyqtari deklaratat e avokatit i cilëson si të pabazuar, aspak të 

argumentuara, joprofesonale dhe i konsideron si inate personale të vjetra dhe të shënuara nga mllefi 

i pa arsyetueshëm i momentit kundër tij, e të cilat e shtyjnë që t’i drejtohet instancave ligjore për 

akuza e shpifje të rreme kundrejt tij me tentim të prishjes së imazhit si Gjyqtar i Republikës së 

Kosovës. Andaj, propozon që ankesa të hedhet si e paargumentuar dhe me një prapavijë të keqe 

profesionale.  

 

Kryetari i Gjykatës duke vlerësuar ankesën e parashtruar ndaj gjyqtarit J.G, së bashku me 

deklaratat e tij, ka gjetur se ankesa për shkelje disiplinore nga neni 5 par.1 pika 2.1 të Ligjit për 

Përgjegjësinë Disiplinore të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve, nuk është e bazuar. 



 

 

 

Parashtruesi i ankesës disiplinore në ankesën e tij ka theksuar se ish gjyqtarja M.T ka mbajtur 

seancë pa prezencën e palëve të paditura, të njëjtave nuk ju ka caktuar përfaqësues të përkohshëm 

ashtu siç është paraparë me Ligjin për Procedurën Kontestimore dhe nuk ju ka dërguar as 

aktvendimin për caktim të masës së përkohshme. Kurse, në anën tjetër sa i përket gjyqtarit J.G, i 

cili më vonë është ngarkuar me të njëjtën lëndë, parashtruesi i ankesës ka theksuar se pas 

parashtrimit të kundërshtimit nga ana e tij ndaj aktvendimit për caktimin e masës së përkohshme, 

gjyqtari G. nuk ka caktuar seancën brenda afatit prej tre ditësh ashtu siç e parasheh ligji. Lidhur 

me këto pretendime, Kryetari i Gjykatës, si autoritet kompetent ka gjetur se të njëjtat janë shkelje 

të mundshme të karakterit procedural që mund të trajtohen si pretendime ankimore të cilat janë 

bazë për ta goditur me mjet juridik vendimin e gjykatës së shkallës së parë, të njëjtat nuk hyjnë në 

domenin e shkeljeve të natyrës disiplinore që trajtohen nga autoriteti kompetent por janë shkelje 

që mund të shqyrtohen dhe trajtohen nga Gjykata e Apelit si gjykatë e shkallës së dytë. 

 

Sa i përket deklarimit të parashtruesit të ankesës, avokatit A. D., se gjyqtari në seancë i është 

drejtuar me fjalët “ pse po e mbron si me kone toka e jote, mos i ke garantuar palës tendë se ke me 

ja heq masën , ti nuk ke qenë kësi njeri, pse nuk je ardhë më herët, edhe me mbajt seancë ma herët 

duhet garancion”, autoriteti kompetent gjeti se pretendimi i tillë nuk është mbështetë në asnjë 

provë me të cilën do të dëshmohej vërtetësia e tyre. Andaj, në rrethana të tilla, e në mungesë të 

provave, autoriteti kompetent gjen se deklarimet e tilla si të vetme nuk mund të merren si bazë për 

inicimin e procedurës disiplinore ndaj gjyqtarit. 

 

Në anën tjetër, sa i përket pretendimit se gjyqtari i çështjes sillet ndryshe ndaj tij për shkak se luan 

futboll me avokatin e palës kundërshtare, autoriteti kompetent gjen se ekzistimi i rrethanave të tilla 

të cilat ia vënë në dyshim objektivin apo paanësinë e gjyqtarit ose që në përgjithësi duken të 

papërshtatshme për palët në procedurë, mund të përdoren si arsye për të parashtruar kërkesë për 

përjashtim të gjyqtarit nga gjykimi dhe vendosja e mëtejmë në një çështje, por jo si bazë për 

inicimin e procedurës disiplinore ndaj gjyqtarit. 

 

Lidhur me pretendimin e parashtruesit të ankesës se gjyqtari J.G ka në punë lëndën C.nr.570/18, 

të cilën refuzon ta caktoj me arsyetimin se lënda është shumë e re por i njëjti cakton dhe shqyrton 

lëndë të viteve 2019, 2020, 2021 edhe përkundër faktit se nuk janë të natyrës urgjente, autoriteti 

kompetent duke vepruar sipas detyrës zyrtare i është drejtuar Ndihmës administratorit të Gjykatës 

Themelore në Pejë – Dega në Klinë, S.B, me kërkesë për dhënien e informacioneve lidhur me 

numrin e lëndëve (përfshirë numrin rendor të lëndës në gjykatë, datën e pranimit të lëndës dhe 

datën e zgjidhjes së çështjes) për të gjitha lëndët e gjykuara nga gjyqtari J.G gjatë vitit 2021 dhe 

2022. 

 

Pas shqyrtimit dhe analizimit të raportit të punës së gjyqtarit J.G, të dorëzuar nga Gjykata 

Themelore në Pejë – Dega në Klinë dhe pretendimeve të parashtruesit të ankesës, avokatit A. D., 

autoriteti kompetent gjeti se gjyqtari J.G gjatë periudhës 2021 – 2022 i ka trajtuar lëndët duke e 

respektuar strategjinë e KGJK-së të miratuar që nga viti 2013 sipas së cilës lëndë e vjetër 

konsiderohet ajo lëndë e cila i ka kaluar 24 muaj. Sipas raportit në fjalë, gjatë vitit 2021 gjyqtari 

ka zgjidhur njëzetepesë (25) lëndë të vitit 2018, njëzetegjashtë (26) lëndë të vitit 2020, dyzeteshtatë 

(47) lëndë të vitit 2021 dhe disa lëndë të tjera të viteve 2012, 2013, 2014, 2016 dhe 2017, për të 

vijuar në vitin 2022 kur ka zgjidhur pesë (5) lëndë të vitit 2018, ka kryer disa lëndë të viteve 2019, 

2020 dhe pesëmbëdhjetë (15) lëndë të vitit 2022. Të gjitha lëndët që ju takojnë viteve 2021 dhe 

2022 e që janë zgjidhur nga ana e gjyqtarit janë lëndë me bazë juridike besim i fëmijës, dhunë në 



 

 

familje, pengim posedimi, masë e përkohshme, e të cilave procedura vetë ligji ju ka dhënë prioritet 

të trajtimit në afate më të shkurta dhe më të shpejta kohore për shkak të natyrës së ndjeshme të 

kontesteve.  

 

Përfundimisht, lidhur me pretendimet e parashtruesit të ankesës për mos procedim të lëndës brenda 

afatit autoriteti kompetent gjen se është e rëndësishme të sqarohet se përkundër faktit që gjyqtari 

Gashi ka trajtuar lëndët sipas radhës së pranimit të tyre në punë (me përjashtim të lëndëve për të 

cilat ligji ka paraparë afate urgjente të trajtimit), Dega e gjykatës në Klinë funksionon vetëm me 

dy gjyqtar në Departamentin Civil, e të cilët janë të ngarkuar me rreth dymijë (2.000) lëndë. Për 

më tepër, me rastin e pensionimit të gjyqtarëve M.T dhe P.P, të njëjtit janë ngarkuar edhe me lëndët 

e tyre andaj, vonesat në trajtimin e lëndëve nuk mund t’i atribuohen neglizhencës, mungesës së 

vullnetit apo edhe inateve personale siç pretendon parashtruesi i ankesës përkundrazi respektimi i 

përpiktë i afateve nga ana e gjyqtarëve është vështirë i mundshëm marrë parasysh numrin e madh 

të lëndëve në punë e duke mos anashkaluar problemin e mungesës së stafit mbështetës në gjykata. 

 

Lidhur me pretendimet e mësipërme, autoriteti kompetent në asnjë mënyrë dhe me asnjë provë 

nuk e vërtetoj përfshirjen e gjyqtarit J.G, qoftë me dashje apo nga pakujdesia e rëndë në veprimet 

e shkeljes së pretenduar disiplinore nga neni 5 par.2 pika 2.1 të Ligjit për Përgjegjësinë Disiplinore 

të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve sipas së cilës shkelje e detyrave të gjyqtarit ekziston në qoftë se 

“kryen detyra zyrtare duke mos respektuar parimin e pavarësisë dhe paanshmërisë gjyqësore duke 

vepruar me paragjykime në bazë të racës, ngjyrës, gjinisë, gjuhës, fesë, mendimeve politike ose 

tjera, prejardhjes kombëtare a shoqërore, lidhjes me ndonjë komunitet, pronës, gjendjes 

ekonomike dhe sociale, orientimit seksual, lindjes, aftësisë së kufizuar ose ndonjë statusi tjetër 

personal të palës në procedurë” apo në shkelje disiplinore nga neni 5 par.2 pika 2.7 të Ligjit mbi 

Procedurën Disiplinore të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve sipas së cilës gjyqtari shkel detyrat e tij 

nëse “2.7 në vazhdimësi nuk i kryen detyrat zyrtare me kohë, siç kërkohet me ligj” andaj, konform 

dispozitave ligjore të nenit 9 par.6 të Ligjit për Përgjegjësinë Disiplinore të Gjyqtarëve dhe 

Prokurorëve dhe nenin 7 par.3 pika 3.1 dhe 3.2 të  Rregullores të Këshillit Gjyqësor të Kosovës 

nr.05/2019 për Procedurën Disiplinore të Gjyqtarëve vendosi si në pikën I të dispozitivit të këtij 

aktvendimi. 

 

 

GJYKATA THEMELORE NË PEJË, AD/GJTHPE/.nr.6/22, me datë 01.07.2022 

 

     

                                                            Kryetari i Gjykatës 

 

         ___________________ 

             Armend Berisha 

 

Vendimi i dorëzohet: 

1. Këshillit Gjyqësor të Kosovës 

2. Gjyqtarit J.G 

3. Parashtruesit të ankesës – A. D. – avokat në Klinë 

 

                                                                                                               

            

 


