
 

REPUBLIKA E KOSOVËS/REPUBLIKA KOSOVA  
 

GJYKATA THEMELORE PEJË 

 

 

AD/GJTHPE/.nr.3/22 

 

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

disiplinore ndaj gjyqtares ...., gjyqtares ...., gjyqtarit .... dhe ish gjyqtarit .... duke vepruar sipas 

ankesës disiplinore të parashtruar nga ... dhe ....., që të dy nga fshati I, Komuna D, pas shikimit të 

shkresave dhe vlerësimit të ankesës, jashtë seancës,  me datë 19.04.2022, mori këtë: 

 

 

                                                             A K T V E N D I M  

 

 

I. REFUZOHET ankesa disiplinore e parashtruar nga .... dhe ..., ndaj gjyqtares ...., gjyqtares 

.... dhe gjyqtarit ....., SI E PABAZUAR. 

 

II. HUDHET ankesa disiplinore e parashtruar nga .... dhe ..... , ndaj ish gjyqtarit .... SI E 

PALEJUAR. 

 

A r s y e t i m 

 

  

Me datë 23.03.2022, Këshilli Gjyqësor i Kosovës ka përcjellë ankesën disiplinore të parashtruar 

nga .... dhe ....., që të dy nga fshati I, Komuna D, ndaj .... - gjyqtare në Gjykatën Themelore në 

Pejë, ..... – gjyqtare në Gjykatën Themelore në Pejë – Dega në Klinë, ..... – gjyqtar në Gjykatën 

Themelore në Pejë – Dega në D dhe .... – ish gjyqtar në Gjykatën Themelore në Pejë – Dega në D, 

me arsyetimin se Gjykata Themelore në Pejë dhe dega e saj në D nuk punojnë seriozisht dhe nuk 

i trajtojnë palët si të barabarta por në mënyrë selektive varësisht sa jep ryshfet pala për t’i ikur 

ndjekjes penale. Sa i përket gjyqtarëve ...dhe ..., ka theksuar se janë të përfshirë në vepra penale 

dhe shfrytëzojnë pozitën e tyre duke zvarritur një lëndë civile me bazë juridike shpifje ku palë 

është gjyqtari ..., të cilën lëndë e vite e mban në sirtar gjyqtarja ... me urdhër të gjyqtarit ...dhe ish 

gjyqtarit ...edhe pse Gjykata Themelore në Pejë është e përjashtuar nga ajo lëndë andaj, ka kërkuar 

që lënda t’i hiqet gjyqtares .... Lidhur me një lëndë penale ku i dëmtuar është ..., parashtruesit e 

ankesës, kanë kërkuar që lënda e cila ka rrjedhë në mënyrë të fshehtë dhe klandestine te gjyqtarja 

..., të kthehet përsëri në Gjykatën Themelore në Pejë – Dega në D meqë dyshojnë në paanshmërinë 

e gjyqtares .... pasi i pandehuri i njejtë ka pas edhe një lëndë tjetër te gjyqtarja e cila e ka liruar dhe 

dyshojnë se kjo gjyqtare me të pandehurin kanë realizuar një takim të fshehtë. Ndërsa, sa i përket 

ish gjyqtarit ..., parashtruesit e ankesës kanë kërkuar që të njoftohet Oda e Avokatëve të Kosovës 

me qëllim që të merren masa disiplinore ndaj tij me pretendimin se bënë veprime që nuk janë në 

përputhje me ligjin. 

 

 



 

 

Me datë 24.03.2022, në kuptim të nenit 9 par.5 të Ligjit mbi përgjegjësitë disiplinore të gjyqtarëve 

dhe prokurorëve, Këshilli Gjyqësor i Kosovës është njoftuar për ankesën disiplinore të parashtruar 

ndaj gjyqtares .... 

 

Gjyqtarja ..., në deklaratën e saj të dhënë me shkrim lidhur me pretendimet e parashtruesve të 

ankesës ka theksuar se lënda ku paditës është ...nga Di ndërsa i paditur është ..., nga fshati I, me 

bazë juridike kompensim dëmi material dhe jo material (shpifje) i është ndarë sipas radhës dhe në 

këtë çështje është ndërprerë procedura me datë 04.12.2019 me kërkesën e të autorizuarit të paditësit 

....., avokat në P. meqenëse gjykata është njoftuar nga babai i të paditurit se djali i tij .... jeton në 

GJ. dhe nuk ka e prezantuar adresë të dalit të tij dhe se me ndërprerje të procedurës i padituri fare 

nuk është dëmtuar. E njëjta ka theksuar se konsideron se në ankesën e parashtruar asgjë nuk është 

e vërtetë dhe thëniet e z. ... janë të pa baza dhe të pa argumentuara duke shtuar se Gjykata 

Themelore në Pejë -  Dega në Deçan, është përjashtuar për zgjidhjen e kësaj çështje kontestimore 

por nuk është përjashtuar Gjykata Themelore në Pejë andaj, lënda i është caktuar të njëjtës që ta 

gjykojë.  

 

Gjyqtarja ..., në deklaratën e saj të dhënë me shkrim lidhur me pretendimet e parashtruesve të 

ankesës ka theksuar se Gjykata Themelore Pejë - Dega Klinë, ka në punë lëndën P.nr.230/2021, 

ndaj të pandehurve ... dhe ... e cila lëndë është deleguar nga Gjykata Themelore në Pejë – Dega në 

Deçan me vendim të Kryetarit të Gjykatës. I pandehuri ... ka bërë kërkesë për përjashtimin e saj si 

gjyqtare nga kjo çështje penale por, kërkesë i është refuzuar. Sa i përket ankesës disiplinore të 

parashtruar nga i pandehuri ... dhe pretendimet e bëra nuk qëndrojnë, lidhur me pretendimin e tij 

se si gjyqtare shqyrtimin e bënë në mënyrë të dyshimtë konsideron se një pretendim i tillë është i 

përgjithësuar, i pabazuar në asnjë fakt. Lidhur me pretendimin se ka liruar të pandehurin .... me 

një lëndë tjetër, gjykata ka pohuar se ky pretendim nuk qëndron sepse për të pandehurin në fjalë 

nuk ka pasur asnjë lëndë më herët ndërsa, sa i përket pretendimit se gjyqtarja është e ndikuar dhe 

është takuar me të pandehurin ...., me bindje të plotë deklaron se ky është një pretendim i pabazuar 

dhe se një gjë e tillë nuk ka ndodhur asnjëherë dhe se të njëjtin për herë të parë e ka takuar në 

seancën e shqyrtimit fillestar të mbajtur me datë 08.02.2022 dhe pastaj në seancën e datës 

23.02.2022 dhe asnjëherë nuk është takuar me të jashtë seancës.  

 

Gjyqtari ..., në deklaratën e tij të dhënë me shkrim lidhur me pretendimet e parashtruesve të ankesës 

ka theksuar se ankesa është e pa bazuar dhe të gjitha pretendimet e  ankuesve janë trillime  dhe  

spekulime dhe nuk është hera e parë por disa herë është vendosur lidhur me këto trillime dhe 

spekulime nga autoriteti kompetent. I njëjti ka shtuar se ... dhe  ... dërgojnë shkresa të tilla me 

trillime dhe spekulime të njëjta dhe të pabazuara me të cilat akoma më shumë shtohen shpifjet 

kundër tij dhe kolegëve të tij. Gjyqtari ka shtuar se në vitin 2012, ... dhe .... kanë qenë palë në një 

çështje jokontestimore, të cilën procedurë gjykata e ka ndërpre dhe palët janë udhëzuar në kontest 

civil ashtu që në momentin kur nuk ka vepruar në bazë të dëshirave të ... dhe djalit të tij ... por, e 

ka respektuar dhe zbatuar ligjin, kanë filluar këto trillime dhe spekulime dhe se përveç shkresave 

drejtuar institucioneve të ndryshme ata kanë parashtruar edhe Kallëzim Penal në Prokurorinë 

Speciale të Republikës së Kosovës i cili është hudhë madje, gjyqtari ka theksuar se ... ka shkuar 

edhe te shtëpia e tij dhe e ka  kërcënuar për çka edhe është gjykuar ndërsa, ... ka shkruar në “F..” 

fjalë  shpifëse kundër gjyqtarit i cili ka për këtë ka ushtruar padi për shpifje dhe lënda gjendet në 

Gjykatën Themelore Pejë akoma e pa zgjidhur për shkak se  i padituri  ... nuk gjendet në Kosovë. 

Sa i përket pretendimeve të cekura në ankesë se këta gjyqtarë janë të përfshirë në veprime 

kriminale, në ndikime apo në dhënie dhe marrje ryshfeti, gjyqtari ka theksuar se parashtruesit e 

ankesës së bashku më këto thënie duhet t’i dorëzojnë faktet dhe provat me të cilat do të vërtetohen 



 

 

këto thënie andaj, konsideron se këto shkresa si ndaj tij ashtu edhe ndaj kolegëve të tij janë trillime 

dhe spekulime sepse ata mendojnë që në këtë mënyrë të ushtrojnë presion dhe shantazh ndaj 

gjyqtarëve me qëllim që ato lëndë të  përfundojnë të zgjidhura sipas dëshirës së tyre. 

 

Kryetari i Gjykatës duke vlerësuar ankesën e parashtruar së bashku me prova dhe deklaratën e 

gjyqtares ka gjetur se ankesa disiplinore ndaj gjyqtares ..., gjyqtares ... dhe gjyqtarit ...është e 

pabazuar ndërsa, ankesa disiplinore e parashtruar ndaj ish gjyqtarit tani të pensionuar ... është e 

palejuar. 

 

Në ankesën e tyre disiplinore, parashtruesit e ankesës ... dhe ... kanë ngritur pretendimet se Gjykata 

Themelore në Pejë dhe dega e saj në Deçan nuk punojnë seriozisht dhe nuk i trajtojnë palët si të 

barabarta por në mënyrë selektive varësisht sa jep ryshfet pala dhe se gjyqtarët e kësaj gjykate ..., 

... dhe ...janë të përfshirë në vepra penale dhe keqpërdorin pozitën e tyre. Në raport me gjyqtaren 

... kanë ngritur pretendimet se e njejta ka realizuar takim të fshehtë me të pandehurin në një çështje 

penale ndërsa, në raport me gjyqtaren ... kanë ngritë pretendimin se lëndën civile ku palë e paditur 

është parashtruesi i ankesës ..., e njëjta e mban në sirtar me urdhër të gjyqtarit ...dhe ish gjyqtarit 

... Pretendimet e tilla parashtruesit e ankesës nuk i kanë mbështetë me asnjë provë mbi të cilat 

autoriteti kompetente do të kishte bazë për fillimin e procedurave disiplinore apo edhe procedurës 

penale ndaj gjyqtarëve të përmendur, pretendimet në fjalë janë të përgjithësuara dhe të 

paargumentuara, të njëjtat ngjasojnë më tepër me hamendësime se sa me fakte që mund të 

provohen andaj, në mungesë të provave që mbështesin pretendimet e lartcekura, autoriteti 

kompetent gjeti se ankesa disiplinore e parashtruar ndaj gjyqtarëve është e pabazuar. 

 

Parashtruesit e ankesës gjithashtu kanë ngritë pretendimin se lënda penale ku i pandehur është 

parashtruesi i ankesës ..., ka rrjedhë në mënyrë të fshehtë dhe klandestine te gjyqtarja ... në 

Gjykatën Themelore – Dega në Klinë. Lidhur me këtë pretendim autoriteti kompetent sqaron se 

lënda është deleguar nga Gjykata Themelore në Pejë – Dega në Deçan në Gjykatën Themelore në 

Pejë – Dega në Klinë, me vendim të Kryetarit të Gjykatës konform dispozitave ligjore të Kodit të 

Procedurës Penale me arsyetimin si në aktvendim të cilin e ka pranuar parashtruesi i ankesës 

displinore, ..., si i pandehur në lëndën në fjalë. 

 

Ankesa disiplinore e parashtruar ndaj gjyqtarit tani të pensionuar, ..., përmes të cilës kanë kërkuar 

që të njoftohet Oda e Avokatëve të Kosovës me qëllim që të merren masa disiplinore ndaj tij me 

pretendimin se bënë veprime që nuk janë në përputhje me ligjin, hudhet poshtë si e palejuar meqë 

gjyqtari ... tashmë është pensionuar, ankesa disiplinore në raport me punën e tij si gjyqtar nuk është 

e arsyetuar  e nuk është kompetencë e autoritetit kompetent që të veproj konfrom kërkesës së 

parashtruesve të ankesës për njoftim të Odës së Avokatëve me pretendimet se i njëjti gjatë 

ushtrimit të profesionit të tij tani si avokat ndërmerr veprime që nuk janë në përputhje me ligjin.    

   

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 3.2 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.3/22, me datë 19.04.2022. 

 

     

                                                            Kryetari i Gjykatës 



 

 

 

         ___________________ 

             Armend Berisha 

 

Vendimi i dorëzohet: 

1. Këshillit Gjyqësor të Kosovës 

2. Gjyqtares ... 

3. Gjyqtares ... 

4. Gjyqtarit ... 

5. Parashtruesve të ankesës –  ... dhe ... 

 


