
 

REPUBLIKA E KOSOVËS/REPUBLIKA KOSOVA  
 

GJYKATA THEMELORE PEJË 

 

 

AD/GJTHPE/.nr.14/22 

 

GJYKATA THEMELORE NË PEJË, me Nënkryetaren e Gjykatës Nushe Kuka Mekaj, në 

procedurën disiplinore ndaj gjyqtares G.P, duke vepruar sipas ankesës disiplinore të parashtruar 

nga B.H, rruga “E.E”, në P., pas shikimit të shkresave dhe vlerësimit të ankesës, jashtë seancës,  

me datë 04.01.2023, mori këtë:                                       

 

A K T V E N D I M 

 

REFUZOHET ankesa disiplinore e parashtruar nga B.H, nga P., ndaj gjyqtares G.P, SI E 

PABAZUAR. 

                                                             

A r s y e t i m 

  

Me datë 05.12.2022, ankuesi B.H, ka parashtruar ankesë disiplinore ndaj gjyqtares G.P me 

arsyetimin se gjyqtarja ka nxjerrë Aktvendimin C.nr.42/2020, të datës 13.10.2022, me të cilin e ka 

hedhur poshtë propozimin e të paditurës M. H., e për përsëritjen e procedurës në lëndën C.nr. 

438/01, si të pa lejuar dhe këtë aktvendim ja ka dërguar edhe M.H– nënës së parashtruesit të 

ankesës, e cila ka vdekur me datë 28.10.2017, për çka si provë ka bashkëngjitur Certifikatën e 

Vdekjes, e që sipas parashtruesit të ankesës ky veprim nga ana e gjyqtares është shpërfillës dhe 

shumë i rëndë për të pasi që gjyqtarja e ka ditur ose është dashur ta dijë se M.H. ka vdekur andaj, 

i njëjti ka theksuar se gjyqtarja me këtë veprim nuk i ka trajtuar siç kërkohet me ligj palët në 

procedurë me çka ka kryer shkelje disiplinore nga neni 5 par.2 pika 2.2 të Ligjit për Përgjegjësinë 

Disiplinore të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve. Parashtruesi i ankesës po ashtu, ka theksuar se Gjykata 

Themelore në Pejë, shkresat e lëndës dhe propozimin për përsëritje të procedurës të lëndës 

C.nr.90/03, ia ka dërguar Gjykatës së Apelit me datë 17.07.2019 kurse, gjyqtarja aktvendimin e ka 

nxjerrë me datë 13.10.2022, tri vite pasi që shkresat e lëndës janë dërguar në Gjykatën e Apelit e 

të cilat thekson se ende ndodhen atje për vlerësim dhe vendosje duke shtuar se gjyqtarja nuk i ka 

shqyrtuar shkresat e lëndës pasi që lënda ndodhet në Gjykatën e Apelit, e si provë paraqet edhe 

përgjigjen që ka marrë nga Kryetari i Gjykatës Themelore në Pejë të datës 24.03.2022, i cili në 

përgjigjen e tij ka theksuar se “lënda ndodhët në Gjykatën e Apelit për vlerësim dhe vendosje”. 

Andaj, duke theksuar se për propozimin për përsëritje të procedurës vendos Gjykata e Apelit e jo 

Gjykata Themelore në Pejë, vlerëson se gjyqtarja P. me nxjerrjen e Aktvendimit C.nr.42/20, të 

datës 13.10.2022, ka vepruar jashtë kompetencave të saj dhe ka ndërhyrë në veprimet e gjyqtarëve 

të Gjykatës së Apelit me qëllim të ndikimit përkitazi me propozimin për përsëritje të procedurës 

në lëndën C.nr.43/01, me çka e njëjta duke shfrytëzuar detyrën dhe autoritetin zyrtar ka tejkaluar 

autorizimet e saj me qëllim të përfitimit të çfarëdo dobie për vete ose personin tjetër, në rastin 

konkret H.D, e duke ia shkelë të drejtat këtu parashtruesit të ankesës,  me të cilat veprime ka kryer 

vepre shkelje disiplinore nga neni 5 par.2 pika 2.9 të Ligjit për Përgjegjësinë Disiplinore të 

Gjyqtarëve dhe Prokurorëve si dhe vepër penale keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar. 

Parashtruesi i ankesës po ashtu, ankesën e tij disiplinore e ka mbështetë në faktin se vendimi i 

nxjerrë nga gjyqtarja bazohet në të nenin 425 të LPK –së, të gazetës zyrtare të ish RSF - të 



 

 

Jugosllavisë, ligj ky i shfuqizuar me hyrjen në fuqi të Ligjit mbi Procedurën Kontestimore të 

Republikës së Kosovës si dhe thekson faktin se gjyqtarja pasi është njoftuar me vdekjen e të 

paditurit M.H. është dashur që të veproj sipas detyrës zyrtare konform dispozitave të Ligjit për 

Procedurën Jokontestimore për shqyrtim të pasurisë së tij me qëllim që konstatimit se kush janë 

trashëgimtarët e tij dhe se e njëjta, është dashur që të kërkojë përjashtim nga procedura në lëndën 

përkatëse pasi që sipas tij kanë ekzistuar kushtet ligjore në kuptim të nenin 68 të LPK – së, me të 

cilat veprime parashtruesi i ankesës pretendon se gjyqtarja ka kryer shkelje disiplinore nga nenit 5 

par.2 pika 2.1 të Ligjit për Përgjegjësinë Disiplinore të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve pasi me dashje 

ka kryer detyrat zyrtare duke mos respektuar parimin e pavarësisë dhe paanshmërisë gjyqësore dhe 

duke vepruar me paragjykime në bazë të gjinisë, fesë, mendimeve politike, pronës, gjendjes 

ekonomike dhe sociale, aftësisë së kufizuar ose ndonjë statusi tjetër personal të B.H, M. H dhe M. 

H., në procedurë gjyqësore dhe shkelje disiplinore nga neni 5 par.2 pika 2.6 të Ligjit për 

Përgjegjësinë Disiplinore të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve meqë nuk ka raportuar përjashtimin e 

mundshëm nga procedura në fjalë 

 

Me datë 06.12.2022, 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 B.H, ndaj gjyqtares G.P. 

 

Gjyqtarja G.P, në deklaratën e saj të dhënë me shkrim lidhur me pretendimet e parashtruesit së 

ankesës ka deklaruar se nuk e ka pas të njohur faktin dhe nuk ka prova se lënda është përcjellë për 

Gjykatën e Apelit të Kosovës, për të vendosur sipas propozimit për përsëritje të procedurës të palës 

M. H, të datës 27.06.2019. Gjykata e Apelit, me aktin CN.nr.42/2022, të datës 30.06.2022 e ka 

kthyer lëndën në gjykatën e shkallës së parë për të vendosur lidhur me propozimin për përsëritje 

të procedurës duke ju referuar nenit 513 të LPK- së të ndryshimit dhe plotësimit të tij nr.36/80, 

69/82, 58/84 si ligj i zbatueshëm në atë kohë dhe e njëjta, si udhëheqëse e divizionit civil me të 

pranuar këtë lëndë në tetor të vitit 2022, ka vendosur për hedhje poshtë të propozimit për përsëritje 

të procedurës, pasi që ka vlerësuar se kërkesa për përsëritje të procedurës nuk gjene mbështetje në 

prova në shkresat e lëndës dhe dispozita ligjore. Ndërsa sa i përket faktit se vendimi i është dërguar 

nënës së ndjerë të parashtruesit të ankesës, gjyqtarja deklaron se këtë fakt nuk e ka pasur të njohur 

sepse aktvendimin e ka bazuar në shkresa të lëndës konkretisht, në Aktgjykimin e shkallës së parë 

C.nr.90/09, të datës 09.01.2008, Aktgjykimin e shkallës së dytë AC.nr.313/2010, të datës 

09.11.2021 dhe Aktgjykimin e fundit të Gjykatës Supreme të Kosovës Rev.nr.116/2012, të datës 

07.11.2014, ku e ndjera M.H., ka qenë palë në procedurë  ndërsa, sipas certifikatës së vdekjes së 

bashkangjitur ankesës rezulton se nëna e palës ankuese ka vdekur në vitin 2017, e për të cilën 

rrethanë gjyqtarja deklaron se nuk ka pas njohuri më parë. Lidhur me këtë, gjyqtarja ka shtuar se 

përkundër se pala ankuese është lënduar me një veprim të tillë, nuk do të thotë se ka kryer shkelje 

disiplinore duke kërkuar kështu nga nga autoriteti kompetent që ankesën disiplinore ta refuzojë si 

të pa bazuar. Ndërsa, sa i përket pretendimeve të tjera të cekura në ankesë, gjyqtarja deklaron se i 

konsideron jo relevante për këtë fazë të procedurës dhe që nuk kanë të bëjnë me shkelje disiplinore 

por, janë shkelje të pretenduara ndaj aktvendimit ankimor ndaj të cilit pala ka të drejtë ankese.  

 

Nënkryetarja e Gjykatës duke vlerësuar ankesën e parashtruar ndaj gjyqtares G.P, së bashku me 

deklaratën e saj, ka gjetur se ankesa disiplinore është e pabazuar. 

 

Ankesa disiplinore e parashtruar ndaj gjyqtare G.P, në kuptim të nenit 9 paragrafi 6 i Ligjit për 

Përgjegjësinë Disiplinore të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve, është dukshëm e pabazuar nga fakti se 

në përmbajtjen e saj nuk ka elemente se në veprimet e gjyqtares ka shkelje të natyrës disiplinore 



 

 

ose shkelje e Kodit të Etikës për Gjyqtarë. Pretendimet e ankuesit se gjyqtarja ka kryer shkelje të 

natyrës disiplinore duke marrë vendim lidhur me një kërkesë për të cilën parashtruesi i ankesës 

vlerëson se është kompetencë e gjykatës së shkallës më të lartë apo se vendimi është mbështetë në 

dispozitë ligjore të ligjit të shfuqizuar dhe se gjyqtarja ka marrë vendim në një çështje në të cilën 

ka pas bazë për përjashtim, janë pretendime ankimore për të cilën vendos gjykata e shkallës së 

dytë dhe e njëjta nuk hyn në domenin e shkeljeve të natyrës disiplinore ndërsa, pretendimet se 

gjyqtarja nuk i ka trajtuar palët siç kërkohet me ligj me arsyetimin se ia ka dërguar vendimin nënës 

së nderë të parashtruesit të ankesës për të cilën pretendon se gjyqtarja e ka ditur apo është dashur 

që t’a dijë se ka vdekur dhe se gjyqtarja ka kryer shkelje të natyrës disiplinore duke vepruar me 

paragjykime në bazë të pronës, gjendjes ekonomike dhe sociale apo statusit persona të B., M. dhe 

M. H, janë pretendim dukshëm joserioz, të pabazuar dhe të paargumentuara në asnjë formë. 

 

Përfundimisht, Nënkryetarja e Gjykatës në cilësinë e autoritetit kompetent, gjen se në veprimet e 

gjyqtares G.P nuk janë përfshirë elementet e shkeljeve disiplinore të parapara me nenin 5 par.2 

pika 2.1, 2.2, 2.6 dhe 2.9 të Ligjit për Përgjegjësinë Disiplinore të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve dhe 

se pretendimet e parashtruesit të ankesës disiplinore janë pretendime ankimore të cilat janë objekt 

vlerësimi i gjykatës së shkallës së dytë, e të cilat nuk mund të konsiderohen shkelje të natyrës 

disiplinore konform Ligjit për Përgjegjësinë Disiplinore të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve 

 

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

përgjegjësitë 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 

u vendos si ne dispozitiv të këtij aktvendimi. 

 

GJYKATA THEMELORE NË PEJË, AD/GJTHPE/.nr.14/22, me datë 04.01.2023 

 

     

                                                            Nënkryetarja e Gjykatës 

 

          ___________________ 

             Nushe Kuka Mekaj 

 

 

Vendimi i dorëzohet: 

1. Këshillit Gjyqësor të Kosovës 

2. Gjyqtares G.P 

3. Parashtruesit të ankesës – B.H 

 

                                                                                                               

            

 


