
 

REPUBLIKA E KOSOVËS/REPUBLIKA KOSOVA  
 

GJYKATA THEMELORE PEJË 

 

 

AD/GJTHPE/.nr.5/22 

 

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 F.M., 

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

09.06.2022,  mori këtë: 

                                                        

 

A K T V E N D I M 

 

REFUZOHET ankesa disiplinore e F.M., avokat në Klinë, e parashtruar ndaj gjyqtarit J.G, SI E 

PABAZUAR. 

                                                             

A r s y e t i m 

  

Me datë 13.05.2022, F.M., avokat në K., përmes e-mailit ka parashtruar ankesë disiplinore ndaj 

gjyqtarit J.G me arsyetimin se me datë 28.03.2022 si i autorizuar i propozuesit A.N., ka dorëzuar 

propozimin për shkurorëzim kundër G.Q., e cila padi në gjykatë ka marrë numrin C.nr.101/22 dhe 

në bazë të shortit lënda i është ndarë në punë gjyqtarit J.G. Me datë 06.04.2022, avokati C.G. si i 

autorizuar i G.Q, ka dorëzuar padi për shkurorëzim në gjykatë kundër A.N., e cila padi në gjykatë 

ka marrë numrin C.nr.110/22 dhe e njëjta lëndë menjëherë i është ndarë në punë gjyqtarit H.G, i 

cili ka caktuar seancë me datë 18.05.2022 kurse, propozimi për shkurorëzim i dorëzuar nga avokati 

M. me datë 28.03.2022 ka mbetur në zyrën e pranimit të lëndëve dhe nuk është dorëzuar te gjyqtari. 

Lidhur me këtë, parashtruesi i ankesës ka theksuar se e ka pyetur referentin B.N. se a është dorëzuar 

lënda e tij sipas radhës te gjyqtari në fillim të muajit vijues dhe nga referenti ka marrë përgjigjen 

se lënda i është dorëzuar gjyqtarit ndërsa, gjyqtari J.G ka mohuar se lënda i është dorëzuar në zyrë. 

Gjithashtu, parashtruesi i ankesës  ka theksuar se gjykata e ka shkelë nenin 262 të LPK-së meqë 

nuk është kujdesur sipas detyrës zyrtare për ekzistimin e litispendencës dhe mbi bazën e të 

lartcekurave ka kërkuar hetim për shkelje disiplinore dhe ligjore nga Gjykata Themelore në Pejë 

– Dega në Klinë, ndërmarrjen e masave disiplinore dhe përjashtim të gjyqtarit J.G nga gjykimi i të 

gjitha lëndëve të tij duke tërhequr vërejtjen se do t’i shtjerrë të gjitha mjetet juridike në dispozicion.  

 

Me datë 16.05.2022, 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 F.M., 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  nuk e kupton ankesën dhe nuk e kupton esencën e saj. Sa i përket lëndës civile me 

numër C.nr. 101/22, ku propozues është A.(N).N., të cilin e përfaqëson me autorizim avokati F.M., 

kurse kundër propozuese është G.(N).Q, për prishje të martesës me marrëveshje, ka deklaruar se e 

ka pranuar me datë 13.05.2022 nga referenti i lëndëve civile. I njëjti ka shtuar se çdo fillim muaji 



 

 

e përgatitë agjendën mujore për caktimin e lëndëve si ato me prioritet dhe ato që janë në procedurë 

të rregullt, kurse sa i përket lëndës së lartcekur gjyqtari deklaron se do ta caktoi sipas radhës.  

 

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

deklaratën e tij, ka gjetur se ankesa disiplinore nuk është e bazuar. 

 

Lidhur me pretendimin e parashtruesit të ankesës për shkelje të natyrës disiplinore nga gjyqtari 

J.G, Kryetari i Gjykatës si autoritet kompetent ka gjetur se në Gjykatën Themelore në Pejë dhe 

degët e saj të gjitha lëndët ngarkohen në Sistemin Elektronik të Menaxhimit të Lëndëve – SMIL 

dhe në mënyrë automatike ju ndahen në punë gjyqtarëve. Me Planin Vjetor të punës së gjyqtarëve 

dhe administratës së Gjykatës Themelore në Pejë për vitin 2022 është paraparë që fillimisht lëndët 

të mbesin në Zyrën për Menaxhimin e Lëndëve e pastaj t’iu ndahen gjyqtarëve në punë varësisht 

nga ngarkesa e tyre me lëndë. Në rrethana të tilla, gjyqtari J.G ashtu si të gjithë gjyqtarët e tjerë, 

lëndët i pranon në punë sipas radhës së dorëzimit të tyre nga ana e referentit dhe i njëjti nuk mund 

të jetë përgjegjës për shkelje disiplinore me arsyetimin se lënda i është dorëzuar në zyrë më vonë 

se një gjyqtari tjetër. 

 

Lidhur me pretendimin e parashtruesit të ankesës se gjyqtari ka kryer shkelje disiplinore meqë nuk 

është përkujdese sipas detyrës zyrtare për litispendecë (gjyqvartësi), Kryetari i Gjykatës gjen se 

çështja e tillë nuk hyn në domenin e shkeljeve të natyrës disiplinore. Koha e krijimit të 

litispendencës dhe pasojat e saj janë të rregulluara qartë me Ligjin për Procedurën Kontestimore. 

 

Në anën tjetër, pretendimi i ankuesit se gjyqtari në vazhdimësi hakmerret për lëndët e tij, Kryetari 

i Gjykatës si autoritet kompetent ka gjetur se parashtruesi i ankesës me asnjë provë nuk e ka 

dëshmuar se në cilat raste dhe çfarë veprime ka ndërmarrë gjyqtari që do t’a vërtetonin ekzistimin 

e hakmarrjes nga ana e gjyqtarit në drejtim të avokatit apo trajtimin ndryshe të lëndëve të avokatit 

në fjalë në raport me lëndët e tjera ku të autorizuar të palëve janë avokatët e tjerë. 

 

Sa i përket kërkesës së parashtruesit të ankesës që gjyqtari J.G të përjashtohet nga gjykimi dhe 

vendosja e të gjitha lëndëve ku këtu parashtruesi i ankesës është përfaqësues i palës ndërgjyqëse, 

Kryetari i Gjykatës gjen se për të parashtruar kërkesë për përjashtim të gjyqtarit duhet të bëhet 

kërkesë e veçantë për të cilën duhet të paguhet taksa konform Udhëzimit Administrativ të Këshillit 

Gjyqësor për Unifikimin e Taksave Gjyqësore gjithashtu, konform Ligjit për Procedurën 

Kontestimore pala ka për detyrë që në kërkesën për përjashtim t’i cekë rrethanat nga të cilat 

përfundon se ekziston ndonjë bazë ligjore për përjashtimin e gjyqtarit. Pa përmbushjen e kushteve 

të mësipërme Kryetari i Gjykatës nuk mund të veproj konform nenit 70 par.1 të LPK-së. 

 

Në rrethana të tilla, e në mungesë të provave, Kryetari i Gjykatës si autoritet kompetent, e pati të 

pamundur të vërtetojë dyshimet e paraqitura ndaj gjyqtarit andaj, ankesën e tillë e gjeti si dukshëm 

joserioze dhe të pabazuar. 

 

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.5/22, me datë 09.06.2022 

 



 

 

     

                                                            Kryetari i Gjykatës 

 

         ___________________ 

             Armend Berisha 

 

 

 

Vendimi i dorëzohet: 

1. Këshillit Gjyqësor të Kosovës 

2. Gjyqtarit J.G 

3. Parashtruesit të ankesës – F.M. – avokat në Klinë 

 

                                                                                                               

            

 


