
 

REPUBLIKA E KOSOVËS/REPUBLIKA KOSOVA  
 

GJYKATA THEMELORE PEJË 

 

 
AD/GJTHPE/.nr.15/22 

 

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

disiplinore ndaj gjyqtarit B.A, duke vepruar sipas ankesës disiplinore të parashtruar nga N.E, avokat 

nga Prizreni, pas shikimit të shkresave dhe vlerësimit të ankesës, jashtë seancës,  me datë 26.01.2023,  

mori këtë: 

                                                        

 

A K T V E N D I M 

 

REFUZOHET ankesa disiplinore e N.E, avokat nga Prizreni, e parashtruar ndaj gjyqtarit B.A, SI E 

PABAZUAR. 

                                                             

A r s y e t i m 

  

Me datë 30.12.2022, Këshilli Gjyqësor i Kosovës konform nenit 9 par.1 pika 1.1 lidhur me par.2 të 

Ligjit për Përgjegjësinë Disiplinore të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve, ka përcjellë të Autoriteti 

Kompetent ankesën disiplinore të parashtruar nga N.E, avokat nga Prizreni ndaj gjyqtarit B.A, të 

parashtruar me arsyetimin se në lëndën civile C.nr.820/20, si në seancën përgatitore ashtu edhe gjatë 

gjithë shqyrtimit gjyqësor, gjatë propozimit të përfaqësuesit të palës së paditur se në këtë çështje ka 

arritur afati i parashkrimit të së drejtës për paraqitjen e padisë, gjyqtari në praninë e të gjitha palëve, 

ka deklaruar se është zënë afati për paraqitjen e padisë por, i njëjti me Aktgjykimin e datës 28.11.2022, 

e ka refuzuar kërkesëpadinë e paditësit si të pabazuar, me arsyetimin se ka të bëjë me parashkrim të 

kërkesës. Në këtë drejtim, parashtruesi i ankesës disiplinore dhe autorizuesi i tij, i cili në lëndën në 

fjalë ka cilësinë e palës paditëse, këtë veprim të gjyqtarit e konsiderojnë si shkelje disiplinore andaj, 

parashtruesi i ankesës ka propozuar që ndaj gjyqtarit të shqiptohet masë disiplinore varësisht nga natyra 

e shkeljes në rastin konkret.  Si provë në ankesë ka bashkëngjitur Aktgjykimin e Gjykatës Themelore 

në Pejë – Dega në Deçan C.nr.820/2020, të datës 28.11.2022. 

 

Me datë 30.12.2022, Nënkryetarja e 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 pranimin e ankesës disiplinore të parashtruar nga N.E, avokat nga Prizreni, ndaj gjyqtarit B.A. 

 

Gjyqtari B.A, në deklaratën e tij të dhënë me shkrim lidhur me pretendimet e parashtruesit së ankesës 

avokatit N.E, gjyqtari ka deklaruar se i njëjti, si i autorizuari i paditësit ka ushtruar të drejtën ligjore 

dhe kushtetuese, të drejtën e ankesës kundër vendimit në lëndën C.nr. 820/20 ndërsa, sa i përket 

pretendimit se gjyqtari në seancë ka pohuar se është zënë afati për paraqitjen e padisë, ka sqaruar se 

një pretendim i tillë është i pabazuar në prova dhe qellim i të cilit është denigrimi i tij profesional sepse 

një pretendim i tillë nuk qëndron dhe kjo thekson se mund të vërtetohet me së lehti me procesverbalin 

e shqyrtimit kryesorë të mbajtur me datë 24.04.2022 në Gjykatën Themelore në Pejë – Dega në Deçan, 

ku janë deklaruar palët, të cilin procesverbal në kopje e ka dorëzuar  si provë bashkëngjitur deklaratës 

së tij duke theksuar se vendimi i tij është i drejtë, i bazuar në prova materialë të cilat gjinden në shkresat 



 

 

e lëndës dhe ankesën e të autorizuarit të paditësit e konsideron si tërësisht të pa bazuar në prova dhe 

fakte.  

 

Kryetari i Gjykatës duke vlerësuar ankesën e parashtruar ndaj gjyqtarit B.A, së bashku me 

deklaratën e tij, ka gjetur se ankesa disiplinore nuk është e bazuar për shkak se, fakti se gjyqtari ka 

marrë vendim për refuzim të padisë për shkak të arritjes së afatit të parashkrimit për parashtrim  të 

padisë, nuk përbën shkelje të natyrës disiplinore dhe nuk përfshin elemente të shkeljeve disiplinore 

për gjyqtar, të përcaktuara në mënyrë taksative me nenin 5 të Ligjit për Përgjegjësinë Disiplinore të 

Gjyqtarëve dhe Prokurorëve. Pakënaqësitë e palëve ndaj vendimit të gjyqtarëve duhet t’i adresohen 

Gjykatës së Apelit, si gjykatë kompetente për vlerësimin e saktësisë së vendimit të gjyqtarëve, e 

cila gjykatë vepron sipas ankesës së palës së pakënaqur me vendimin e gjyqtarit të gjykatës së 

shkallës së parë.Sa i përket pretendimit të parashtruesit të ankesës se, gjyqtari gjatë seancave është 

deklaruar se nga paditësi është zënë afati për parashtrim të padisë, autoriteti kompetent gjen se 

pretendimi i tillë nuk është mbështetë me asnjë provë ndërsa, aspekti i vendimmarrjes së gjyqtarit 

nuk hyn në domenin e shkeljeve disiplinore. Andaj, në rrethana të tilla, ankesa disiplinore nuk gjen 

mbështetje ligjore. 
 

Nga arsyet e theksuara me lartë, konform dispozitave ligjore të nenit 9 par.6 të Ligjit mbi Përgjegjësitë 

Disiplinore të Djyqtarëve 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 u vendos si ne 

dispozitiv të këtij aktvendimi. 

 

GJYKATA THEMELORE NË PEJË, AD/GJTHPE/.nr.15/22, me datë 26.01.2023. 

 

     

                                                            Kryetari i Gjykatës 

 

         ___________________ 

             Armend Berisha 

 

 

 

Vendimi i dorëzohet: 

1. Këshillit Gjyqësor të Kosovës 

2. Gjyqtarit B.A 

3. Parashtruesit të ankesës – avokatit N.E 

 

                                                                                                               

            

 


