
 

REPUBLIKA E KOSOVËS/REPUBLIKA KOSOVA  
 

GJYKATA THEMELORE PEJË 

 

 

AD/GJTHPE/.nr.1/22 

 

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

disiplinore ndaj .............. - gjyqtar në Gjykatën Themelore në Pejë dhe .................... - gjyqtare në 

Gjykatën Themelore në Pejë, duke vepruar sipas ankesës disiplinore të parashtruesit të ankesës M. 

Sh., nga ......................., Komuna Pejë, pas shikimit të shkresave dhe vlerësimit të ankesës, jashtë 

seancës,  me datë 25.02.2022, mori këtë: 

 

 

 

                                                             A K T V E N D I M  

 

 

REFUZOHET ankesa disiplinore e ankuesit M. Sh., të parashtruar ndaj .................- gjyqtar në 

Gjykatën Themelore në Pejë dhe .................- gjyqtare në Gjykatën Themelore në Pejë, SI E 

PABAZUAR. 

 

                                                            

A r s y e t i m 

 

  

Me datë 03.02.2022, Këshilli Gjyqësor i Kosovës duke vepruar konform nenit 9 par.2 të Ligjit për 

Përgjegjësinë Disiplinore të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve, ka përcjellë te autoritetit kompetent 

ankesën disiplinore të parashtruar nga M. Sh., nga ......................., Komuna Pejë ndaj gjyqtarëve 

.................dhe ................., me arsyetimin se i njëjti është i paditur në çështjen juridiko 

kontestimore C.nr.76/2016, me bazë juridike vërtetim i pronësisë, fillimisht kjo lëndë i është ndarë 

gjyqtares .................e cila sipas kërkesës së saj është përjashtuar dhe lënda i është ndarë në punë 

gjyqtarit ................., i cili në dhjetor 2021 ka kaluar në Departamentin Penal dhe lënda i është 

ndarë gjyqtares ................., e cila në seancën gjyqësore të datës 29.12.2021, i ka njoftuar palët se 

do të kërkoj përjashtim nga kjo lëndë sepse përjashtohet nga të gjitha lëndët në të cilat si e 

autorizuar është avokatja Xh. K.. Gjatë rrjedhës së këtij gjykimi janë nxjerrë prova të rëndësishme 

siç janë dëgjimi i dëshmitarëve, dalja në vendshikim dhe nxjerrja e ekspertizës nga gjoedeti 

megjithatë, ka pas raste kur dëshmitarët kanë ardh nga Gjermania që të dëgjohen mirëpo, seancat 

nuk janë mbajte në mungesë të prezumimeve ligjore dhe se për shkak të kësaj kanë pas shpenzime 

të mëdha financiare. Parashtruesi i ankesës ka shtuar se është plotësisht i vetëdijshëm se në 

zvarritjen e procedurës ka ndikuar edhe pandemia nga virusi Covid19 mirëpo, në mos mbajtjen e 

gjykimeve ka ndikuar në masë të konsideruar pandërgjegjshmëria e disa paditësve si dhe avokates 

Xh. K. por, duke pas parasysh faktin se me nxjerrjen e disa provave do të përfundonte ky kontest, 

është dashur që gjyqtari .................t’a përfundoj procedurën dhe të vendos në mënyrë meritore 

meqë i njëjti e ka zhvilluar një pjesë të madhe të procedurës dhe ka qenë i njoftuar shumë mirë me 

natyrën e këtij kontesti dhe me provat e administruara. Duke pas parasysh se ky kontest daton që 

nga viti 2016 dhe faktin se i njëjti ka theksuar se është në moshë dhe i sëmurë, ka interes juridik 



 

 

që ky kontest të përfundoi pa zvarritje sepse pasardhësve të tyre do t’iu mbetet një problem 

pronësor i cili mund të rezultojë pasoja të paparashikueshme andaj, ka kërkuar që të ndërmerren 

veprime përkatëse lidhur me këtë çështje kontestimore. 

 

Me datë 04.02.2022, 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 M. Sh., ndaj gjyqtarit .................dhe gjyqtares 

.................. 

 

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

të ankesës ka theksuar se fillimisht lëndën e tillë me shenjën C.nr.74/16, ku i paditur është M. Sh., 

këtë lëndë e ka trajtuar si lëndë me prioritet dhe ka caktuar seancat dhe i ka mbajtur ato mirëpo, i 

autorizuari i paditësve me parashtresën e datës 16.07.2020 e ka njoftuar gjykatën se paditësi K. 

Sh.  dhe nuk mund të marrë pjesë në seancë pasi që gjendet në Gjermani dhe për shkak të 

rrethanave të shkaktuara nga Covid-19 nuk ka mundësi të marrë pjesë në seancë dhe nuk mund të 

dëgjohet në cilësi të palës, për të njëjtin shkak nuk mund të marrin pjesë as palët e tjera dhe i ka 

propozuar gjykatës që seanca të shtyhet për kohë të pacaktuar apo të ndërpritet procedura deri sa 

të pushojnë shkaqet e cekura më lartë, gjithashtu i njëjti e ka njoftuar gjykatën se për këto shkaqe 

nuk mund të marrë pjesë në seancë pasi që për shkak të udhëzimeve të ministrisë së shëndetësisë 

personat mbi 65 vjeç udhëzohen të mos marrin pjesë në vende publike. Gjithashtu edhe e 

autorizuara e paditësve të tjerë avokatja Xh. K. me parashtresën e datës 23.07.2020 e ka njoftuar 

gjykatën se nuk ka mundësi që kjo seancë të mbahet pasi që e njëjta ishte e informuar edhe nga i 

autorizuari i paditësve S. B. se paditësit që kanë pasur për t’u dëgjuar në cilësi të palës. Për 

ndërprerjen e kësaj procedurë është pajtuar edhe i autorizuari i të paditurve - tani ankuesit M. Sh., 

avokati H. N., i cili në seancë ka deklaruar se Gjykata me kohë ia ka dorëzuar parashtresën e datës 

16.07.2020, të avokatit S. B., nga Peja, e në cilësi të autorizuarit të paditësve K. dhe K. Sh., me të 

cilin ka kërkuar që për shkak të situatës së pandemisë Covid 19 në tërë globin, që procedura në 

këtë çështje kontestimore të ndërprehet derisa të krijohen kushtet normale për ardhjen e 

ndërgjyqësve në gjykatë me qëllim të vazhdimit të procedurës, nuk e kundërshton propozimin e 

kolegut S. B. që të ndërprehet dhe atë në kuptim të nenit 278 par 1 pika (b) të LPK-së. Meqë në 

seancën e datës 28.07.2021 kanë pasur për tu dëgjuar në cilësi të palës paditësit K. dhe K. Sh. si 

dhe të paditurit M. Sh. të cilët gjenden në botën e jashtme dhe për shkak të situatës së krijuar nga 

Covid 19 dhe pamundësisë së udhëtimit të tyre në Kosovë dhe të njëjtit e kanë të pamundur dhe të 

paqartë se kur mund të udhëtojnë në të ardhmen, pasi që nuk dihet se si do të rrjedhë situata në të 

ardhmen për shkak të pandemisë, gjithashtu gjykata duke pasur parasysh se dispozitat ligjore të 

LPK-së nuk e kanë paraparë situatën juridike që seanca të shtyhet për kohë të pacaktuar. Meqenëse 

në këtë rast paditësit K. dhe K. Sh. si dhe të paditurit M. Sh. të cilët gjenden në botën e jashtme 

dhe për shkak të situatës së krijuar nga Covid 19 dhe pamundësisë së udhëtimit të tyre në Kosovë 

të njëjtit e kanë të pamundur dhe të paqartë se kur mund të udhëtojnë në të ardhmen në Kosovë 

atëherë gjykata duke u u bazuar nenin 278 par.1 (b) të LPK-së si dhe me pajtimin e të autorizuarit 

të paditurve tani ankuesit M. Sh., gjykata e ka nderprerë procedurën, për shkak se seanca nuk ka 

mundur të shtyhet në kohë të pa caktuar. Mirëpo sa i përket ankimit lidhur me atë që pas ndërprerje 

kur është bërë vazhdimi i procedurës në këtë lëndë në këtë çështje kontestimore, gjyqtari 

.................ka pohuar se nuk është i ngarkuar me këtë lëndë meqë me vendimin e Kryetarit të 

Gjykatës kam kaluar në divizionin penal dhe jo kontestimore.  

 

Gjyqtarja ................., lidhur me ankesën disiplinore të parashtruar nga ana e z. M. Sh., ka deklaruar 

se pas përjashtimit të gjyqtarit që ka qenë i ngarkuar, lënda C.nr.1978/21, i është ndarë në punë 



 

 

me datë 30.07.2021. Me datë 16.09.2021, ka kërkuar përjashtim nga kjo lëndë meqë ka kuptuar se 

ka vendosur në çështjen paraprake me numër C.nr.357/07, të datës 17.12.2007 mirëpo, kjo kërkesë 

është refuzuar nga Kryetari i Gjykatës. Në seancën e datës 29.12.2021, paditësi B. Sh. ka deklaruar 

se avokate për këtë çështje ai, H., Gj. dhe D. e kanë autorizuar Xh. K., avokate në Prishtinë. Pas 

këtij deklarimi gjyqtarja ka pohuar se qenë e detyruar që të kërkoj përjashtimin e saj përsëri pasi 

që me avokaten e cekur ka qenë cimere dhe ka shoqëri, kjo kërkesë është aprovuar nga Kryetari i 

Gjykatës duke pas parasysh arsyen pasi që në të gjitha lëndët ku ajo është avokate, kërkesa e 

gjyqtares për përjashtim është aprovuar. Pas aprovimit të përjashtimit të saj, lënda i është ndarë në 

punë gjyqtarit tjetër sipas radhës. 

 

Kryetari i Gjykatës duke vlerësuar ankesën e parashtruar dhe deklaratat e gjyqtarëve ka gjetur se 

ankesa disiplinore nuk është e bazuar meqë pretendimet e tij bien në kundërshtim me thëniet e tij 

në parashtresë ku ka pohuar se është i vetëdijshëm se procesi është zvarrit si pasojë e virusit Covid 

19 dhe pandërgjegjshmërisë së disa paditësve si dhe avokates. Ndërsa, sa i përket pretendimit se 

lënda është dashur të zgjidhet nga gjyqtari ................., Kryetari i Gjykatës gjen se gjyqtari Ademaj 

me vendimin e datës 03.08.2020, është caktuar të punoj në Departamentin e Përgjithshëm Penal si 

dhe është ngarkuar me lëndë të natyrës civile jokontestimore dhe se lënda C.nr.76/2016, ku i 

paditur është parashtruesi i ankesës, është e natyrës civile kontestimore, e cila lëndë i është ndarë 

në punë gjyqtarit që gjykon konteste të kësaj natyre pasi gjyqtari Ademaj nuk ka qenë i ngarkuar 

më me konteste të kësaj natyre dhe se do të ishte në kundërshtim me dispozitat ligjore që gjyqtari 

i caktuar në Departamentin Penal të vazhdoj të gjykoj lëndë të natyrës civile. 

 

 

Nga deklaratat e gjyqtareve .................dhe ................., u vërtetua se brenda afateve të arsyeshme 

kanë caktuar dhe mbajtur seancat gjyqësore si dhe kanë ndërmarrë veprime procedurale, siç janë 

dëgjimi i dëshmitarëve, nxjerrja e ekspertizave dhe dalja në terren, me qëllim që kësaj çështje 

kontestimore t’i ipet epilogu i merituar. Nga procesverbalet e kësaj lënde shihet se seancat janë 

shtyrë me kërkesë të palëve ose për shkak të rrethanave sipas të cilave ka qenë e pamundur të 

mbahet seanca gjyqësore siç janë pamundësia e palëve për të ardh në seancë si pasojë e pandemisë 

apo fakti se gjyqtarja ka kuptuar se duhet të kërkoj përjashtim nga lënda. 

 

Nga të lartcekurat shihet se në veprimet e gjyqtarëve .................dhe ................., nuk qëndrojnë 

elementet e shkeljeve të natyrës disiplinore ashtu siç është paraparë me Ligjin për Përgjegjësinë 

Disiplinore të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve dhe se të njëjtit në këtë çështje kontestimore kanë 

vepruar konform dispozitave ligjore ashtu që shtyrja e seancave nuk mund t’i atribuohet mungesës 

së vullnetit të gjyqtarëve për të zgjidhur këtë çështje në mënyrë meritore por, rrethanave të tjera 

jashtë vullnetit të gjyqtarëve. Andaj, në rrethana të tilla ankesa disiplinore 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 3.2 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.1/22, me datë 25.02.2022. 

 

     

                                                            Kryetari i Gjykatës 

 



 

 

         ___________________ 

             Armend Berisha 

 

Vendimi i dorëzohet: 

1. Këshillit Gjyqësor të Kosovës 

2. Gjyqtarit ................. 

3. Gjyqtares ................. 

4. Parashtruesit të ankesës – M. Sh. 

 


