
 

REPUBLIKA E KOSOVËS/REPUBLIKA KOSOVA  
 

GJYKATA THEMELORE PEJË 

 

 
AD/GJTHPE/.nr.4/22 

 

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

disiplinore ndaj gjyqtares M.B, duke vepruar sipas ankesës disiplinore të parashtruar nga A.M, avokate 

në P, pas shikimit të shkresave dhe vlerësimit të ankesës, jashtë seancës,  me datë 19.05.2022,  mori 

këtë: 

                                                        

 

A K T V E N D I M 

 

REFUZOHET ankesa disiplinore e A.M, avokate në P, e parashtruar ndaj gjyqtares M.B, SI E 

PABAZUAR. 

                                                             

A r s y e t i m 

  

Me datë 20.04.2022, A.M, avokate në P., si e autorizuar e të paditurit H.H, në lëndën civile 

kontestimore C.nr.657/20, ka parashtruar ankesë disiplinore ndaj gjyqtares M.B me arsyetimin se në 

momentin e marrjes së prokurës, ka vërejtur pakënaqësi tek i padituri i cili kishte deklaruar edhe para 

mediave për shkeljet nga ana e gjyqtares. E autorizuara e paditësit deklaron se është përpjekur që palën 

e saj ta bind për të kundërtën, deri sa ka hasur vetë në shkelje nga gjyqtarja. Lidhur me këtë e njëjta ka 

deklaruar se me datë 13.04.2022, ka kërkuar shtyrjen e seancës e cila ka qenë e caktuar për datë 

14.04.2022, duke e informuar gjyqtaren se djali i saj ka lënduar dorën mirëpo, thekson se gjyqtarja 

përkundër këtij fakti e ka mbajtur seancën dhe në faqen e dytë të procesverbalit te datës 14.04.2022, 

ka bërë deklarim jo të vërtetë lidhur me seancën e datës 14.03.2022, duke konstatuar se seanca nuk 

është mbajtur për shkak se palët janë njoftuar për grevë. Përfundimisht, parashtruesja e ankesës 

pretendon se janë dy shkelje që reflektojnë paanshmërinë e gjyqtares dhe atë fakti se seanca e datës 

14.03.2022 është shty pa parashtresë ndërsa, parashtresën e saj gjyqtarja nuk e ka vlerësuar fare dhe 

shkelje tjetër vlerëson se është deklarimi i rremë i gjyqtares ku në procesverbalin e datës 14.03.2022 

ka konstatuar se seanca shtyhet për shkak të gjendjes së paditëses, e cila nuk ka sjellë provë ndërsa, në 

seancën e datës 14.04.2022 ka konstatuar se seanca e datës 14.03.2022 është shtyrë për shkak të 

lajmërimit për grevë dhe të gjitha këto veprime parashtruesja e ankesës vlerëson se gjyqtarja i bën me 

qëllim të hakmarrjes ndaj klientit të saj i cili ka shprehë pakënaqësitë e tij ndaj gjyqtares. Si provë 

parashtruesja e ankesës ka bashkëngjitur kopjen e një shkrimi të publikuar në portalin Arbresh.info me 

datë 15 janar 2022, me titull “7 vjet në procesin gjyqësor për tokën e trashëguar, H. hedh akuza se ish-

bashkëshortja ka lidhje familjare me gjyqtaren e rastit”, Procesverbalin e shqyrtimit gjyqësor në lëndën 

C.nr.657/20, të datës 14.03.2022, Procesverbalin e shqyrtimit gjyqësor në lëndën C.nr.657/20, të datës 

14.04.2022. 

 

Me datë 26.04.2022, Këshilli Gjyqësor i Kosovës duke vepruar konform nenit 9 par.1 pika 1.1 të Ligjit 

mbi Përgjegjësitë Disiplinore të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve, ka përcjellë te Autoriteti Kompetent të 

njëjtën ankesë disiplinore të parashtruar nga avokatja A.M ndaj gjyqtares M.B. 

 



 

 

Me datë 20.04.2022, 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.M, avokate në P, ndaj gjyqtares M.B. 

 

Gjyqtarja M.B në deklaratën e saj të dhënë me shkrim lidhur me pretendimet e parashtrueses së ankesës 

ka deklaruar se këtë ankesë e konsideron si të pa bazë dhe nuk ka arsye për një ankesë të tillë disiplinore 

sepse nuk ka kurrfarë hakmarrje ndaj të paditurit H.H, duke theksuar se palët në procedurë paditësen 

Z.H dhe të paditurin H.H , nuk i ka njohur më herët, të njëjtit i njeh vetëm në bazë të lëndës që ju ka 

nda sipas radhës nga gjykata. Sa i përket seancës së datës 14.04.2022. gjyqtarja deklaron se nuk ka 

arsye për ankesë për faktin që të dyja palët kanë qenë të ftuar në mënyrë të rregullt për seancë dhe 

se e autorizuara e të paditurit me datë 13.04.2022, me një parashtresë të veçantë e ka paraqitur 

kërkesën e saj për shtyrje të seancës për arsye se djali i saj e ka lënduar dorën mirëpo, parashtresës 

për shtyrje të seancës avokatja nuk i ka bashkangjitur asnjë provë. 

 

 Sa i përket seancës së datës 14.03.2022, gjyqtarja ka deklaruar se si gjyqtare është njoftuar që stafi 

administrativ do të fillojë grevën nga kjo datë dhe e paditura e cila kishte për të prezantuar, në 

seancën e datës 14.03.2022, nëpërmes të autorizuarit të saj ka kërkuar shtyrjen e seancës, gjyqtarja 

thekson se të njëjtin e kishte njoftuar që seanca e datës 14.03.2022 nuk do të mbahet meqë stafi 

administrativ i gjykatës pritej të filloj grevën, për këtë rrethanë është njoftuar edhe e autorizuara e 

të paditurit por, përkundër kësaj e njëjta është paraqitë në seancën e datës 14.03.2022 dhe e njëjta 

nuk e ka kundërshtuar shtyrjen e seancës. Ndërsa sa i përket faktit se prezent në këtë seancë ka 

qenë edhe i padituri i cili ka ardhur nga N, gjyqtarja thekson se nuk është e domosdoshme që palët 

në procedurë të marrin pjesë në seanca ngase të njëjtit i përfaqësojnë të autorizuarit e tyre, avokatët 

e përzgjedhur nga vetë ata – palët. Palët në procedurë duhet të prezantojnë vetëm po qe se do të 

dëgjohen nga gjykata përndryshe, gjykata vlerëson se është vullneti i tij që të marr pjesë në seancë 

nëse ka të autorizuarin që t’i mbrojë interesat e tij. Andaj, nga të lartcekurat gjyqtarja deklaron se 

veprimet e të paditurit H janë qartë të drejtuar në zvarritjen e procedurës përndryshe, ka pohuar se 

është e drejtë, korrekte dhe e paanshme dhe nuk qëndron pretendimi i të autorizuarës së të paditurit 

për hakmarrje nga gjyqtarja ndaj të paditurit. 
 

Kryetari i Gjykatës duke vlerësuar ankesën e  avokates A.M të parashtruar ndaj gjyqtares M.B, së 

bashku me deklaratën e gjyqtares, ka gjetur se ankesa disiplinore nuk është e bazuar. 

 

Pretendimet e parashtrueses së ankesës se gjyqtarja M.B me qëllim të hakmarrjes ndaj klientit të saj, 

ka mbajtë seancën e datës 14.04.2022 duke mos marrë parasysh kërkesën e saj për shtyrje të seancës 

për shkak se djali i saj e ka lënduar dorën me arsyetimin se nuk ka bashkëngjitë provë ndërsa, seancën 

e datës 14.03.2022 e ka shtyrë pasi i autorizuari i paditëses e ka njoftuar gjyqtaren se paditësja nuk 

mund të vie nga N, pa bashkëngjitë asnjë provë, nuk qëndrojnë si të tilla meqë, nga shkresat e lëndës 

C.nr.657/20, rezulton se në procesverbalin e shqyrtimit kryesor të mbajtur me datë 14.03.2022, në 

prezencën e këtu parashtrueses së ankesës në cilësinë e të autorizuarës së palës së paditur, gjykata ka 

konstatuar se në seancë nuk është prezent i autorizuari i paditësit, i cili me kohë e ka njoftuar gjykatën 

se në seancën e datës 14.03.2022 nuk mund të marrë pjesë paditësja Z.H, e cila në atë seancë është 

dashtë të dëgjohej në cilësi të palës dhe se i njëjti me kohë ka kërkuar shtyrjen e seancës gjë të cilën 

nuk e ka kundërshtuar e autorizuara e të paditurit, rrethanën e mos mbajtjes së kësaj seance gjyqtarja e 

ka plotësuar edhe me konstatimin e saj në procesverbalin e datës 14.04.2022 ku ka theksuar se për 

shkak të paralajmërimit të grevës së administratës së gjyqësorit ka qenë e pasigurt se a do të mund të 

mbahet seanca e datës 14.03.2022. Greva e administratës së gjyqësorit e mbajtur në muajin mars është 

fakt notor. Në këtë drejtim, autoriteti kompetent ka gjetur se këtu parashtruesja e ankesës, në cilësinë 

e të autorizuarës së të paditurit, procesverbalin seancës së datës 14.03.2022, e cila është shtyrë me 



 

 

konstatimin se mungon paditësja dhe i autorizuari i saj, nuk e ka kundërshtuar dhe procesverbalin e ka 

nënshkruar pa vërejtje duke e ditur se e ka të drejtën e tillë. Përveç kësaj, sikur të mos qëndronin arsyet 

për shtyrjen e seancës së datës 14.03.2022 si të tilla, këtu parashtruesja e ankesës ka pas në dispozicion 

edhe dy mundësi të tjera të garantuara me ligj dhe atë për shkak të mungesë së palës paditëse dhe të 

autorizuarit të saj, e njëjta në cilësinë e të autorizuarës së të paditurit ka mund të propozoj që padia e 

paditëses të konsiderohet e tërhequr konform nenit 423 par.3 të LPK-së ose ka mund të propozoj që 

seanca gjyqësore të mbahet në mungesë të palës paditëse. 

 

Poashtu, nga shkresat e lëndës shihet se këtu parashtruesja e ankesës, e autorizuara e të paditurit, 

parashtresën për shtyrjen e seancës e ka dorëzuar pa dorëzuar asnjë dëshmi. Përveç kësaj, ankuesja as 

me rastin e parashtrimit të ankesës disiplinore ndaj gjyqtares nuk ka bashkëngjitë asnjë provë që do t’a 

dëshmonte ekzistimin e faktit të lëndimit të djalit të saj. Për më tepër, sikur ankuesja të posedonte një 

dëshmi të tillë, para se të parashtronte ankesë disiplinore ndaj gjyqtares B, do të mund t’a shfrytëzonte 

mundësinë tjetër ligjore, atë të parashtrimit të kërkesës për kthim në gjendje të mëparshme, me qëllim 

të eliminimit të pasojave të shkaktuara si pasojë e mungesës së saj në seancën e datës 14.04.2022. 

 

Në rrethana të tilla, e në mungesë të provave, autoriteti kompetent, e pati të pamundur të vërtetojë 

dyshimet e paraqitura nga e autorizuara e të paditurit se veprimet e gjyqtares janë bërë me qëllim 

hakmarrje ndaj palës së paditur andaj gjeti se ankesa disiplinore duhet të refuzohet si e 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.4/22, me datë 19.05.2022 

 

     

                                                            Kryetari i Gjykatës 

 

         ___________________ 

             Armend Berisha 

 

 

 

Vendimi i dorëzohet: 

1. Këshillit Gjyqësor të Kosovës 

2. Gjyqtares M.B 

3. Parashtrueses së ankesës - A.M – avokate në Pejë 

 

                                                                                                               

            

 


