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GJYKATA E APELIT E KOSOVËS, nga Kryetari i Gjykatës Valon Totaj, duke vendosur 

përkitazi me ankesën disiplinore të parashtruar nga Xh.S. nga Podujeva, ndaj gjyqtares së Gjykatës 

së Apelit, M.S., lidhur me vendosjen në lëndën Ac.nr.4715/14, në kuptim të nenit 9, paragrafi 1 

dhe 5 të Ligjit për Përgjegjësinë Disiplinore të Gjyqtareve dhe Prokurorëve, me datë 20.05.2022, 

mori këtë: 

 

A K T V E N D I M 

 

Refuzohet si e pabazuar ankesa disiplinore e parashtruar nga Xh.S. nga Podujeva, ndaj gjyqtares 

së Gjykatës së Apelit M.S., lidhur me vendosjen në lëndën Ac.nr.4715/14. 

 

A r s y e t i m 

 

Me datën 28.04.2022, pranë Gjykatës së Apelit të Kosovës ka mbërritur ankesa e ankuesit Xh. S. 

nga Podujeva. Parashtruesi në ankesë thekson gjyqtarja M.S., e cila duke vendosur në kundërshtim 

me dispozitat ligjore, normat juridike dhe Kushtetutën e Kosovës, ka arritur që vet të vendos në 

shkallë të parë me aktgjykimin C.nr.1185/07 të datës 28.05.2007, e po ashtu pas ankimit në 

Gjykatën e Apelit, si instancë e shkallës së dytë, e njëjta ka arritur të vendosë edhe lidhur me 

ankesën e paraqitur me aktgjykimin Ac.nr.4715/14 të datës 22.07.2019. Tutje në ankesë, ankuesi 

pretendon se është shkelur në mënyrë flagrante e drejta ligjore, duke vepruar në mënyre arbitrare 

dhe jo profesionale me emërimin si trashëgimtare ligjore të djalit të ankuesit F.S., bashkëshorten 

e tij A.S., pa një vendim ligjor mbi trashëgiminë, duke u mohuar me këtë rast të drejtën ligjore 

pasardhësve të tij ligjor të radhës së parë, pasi që pronar legjitim i certifikatës pronësore ishte dhe 

akoma është F. S., ndërsa gjatë procedurës ka ndërruar jetë, kurse gjykata në mungesë të 

aktvendimit mbi trashëgiminë ka vijuar procedurën vetëm me një certifikatë kurore duke e shpallur 

si trashëgimtare bashkëshorten e tij A.S., e duke u mohuar njëkohësisht të drejtën trashëgimtareve 

të mundshëm ligjor andaj, ka kërkuar që të vlerësohet puna dhe veprimet e gjyqtares.       

 

U.D. Kryetari i Gjykatës, pas pranimit dhe vlerësimit të ankesës ka kërkuar nga gjyqtarja M. S., 

që të jap deklaratë lidhur me ankesën.  
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Gjyqtarja M.S., ka dhënë deklaratë me datën 17.05.2022, duke theksuar se: “ Unë si gjyqtare në 

Gjykatën Komunale në Prishtinë kam vendosur sipas padisë së paditësit F.S. nga Prishtinë, (të cilin 

pas denoncimit të bërë nga Xh.S., kam kuptuar se është babë i F.S., i cili në ndërkohë paska 

ndërruar jetë), kundër të paditurit Xh.J. nga Prishtina, e që çështja ka pasur të bëjë me lirim dhe 

dorëzim në posedim të banesës dydhomëshe/bodrum, e cila gjendet në Prishtinë, në U..... (dikur 

Mikronaselje), në sipërfaqe të tërësishme prej ... m2. Për këtë çështje kam vendosur asokohe me 

Aktgjykimin C.nr. 1185/2007, i datës 28.5.2009, duke e refuzuar padinë e paditësit tani të ndjerit 

F.S.. Kundër këtij aktgjykimi ka ushtruar ankesë tani i ndjeri paditësi F.S.,  ashtu që Gjykata e 

Qarkut në Prishtinë, si gjykatë e shkallës së dytë, e ka ndryshuar këtë aktgjykim me Aktgjykimin 

e saj Ac.nr. 1412/2009, i datës 4.3.2010 – dhe e ka miratuar si të bazuar kërkesë- padinë e tij, duke 

e detyruar të paditurin Xh.J. nga Prishtina, që ta lirojë nga njerëzit dhe sendet banesën lëndore dhe 

t’ia dorëzoj në posedim paditësit F.S. Mirëpo, Gjykata Supreme e Kosovës, duke vepruar sipas 

revizionit të të paditurit në këtë lëndë Xh.J. nga Prishtina, me Aktgjykimin e saj Rev.nr. 134/2010, 

i datës 17.5.2011, e ka ndryshuar Aktgjykimin e Gjykatës së Qarkut në Prishtinë,  Ac.nr. 

1412/2009, i datës   4.3.2010, duke e lënë në fuqi Aktgjykimin e Gjykatës Komunale në Prishtinë, 

C.nr. 1185/2007, i datës 28.5.2009, të cilin unë e kisha marrë. Siç kam kuptuar së fundi e pas 

denoncimit të bërë nga Xh.S. nga Podujeva, në vitin 2011, kishte iniciuar kontest Xh.J. nga 

Prishtina, kundër të paditurës A.S. nga Prishtina,  dhe NPT “L.C.” në Prishtinë, me përfaqësues 

Xh.S. (ankuesi/denoncuesi), për “lirim dhe dorëzim në posedim të banesës e cila gjendet në 

Prishtinë, në U., ish rruga “Vidovdanska” ..., nr..., në sipërfaqe prej ... m2, dhe kompensim dëmi 

për shkak të pamundësisë të shfrytëzimit të të njëjtës si dhe anulim të Kontratës së shitblerjes së 

banesës të lidhur në mes N.V., si shitëse dhe F.S., si blerës, e vërtetuar në Gjykatën Komunale në 

Prishtinë nën shenjën Vr.nr. ...., datë 22.6.2005”, ndërsa në këtë lëndë kishte ushtruar kundërpadi 

e paditura A.S. Gjykata Themelore në Prishtinë me gjyqtarin H.S., lidhur me çështjen konkrete 

juridike sipas padisë dhe kundërpadisë së ndërgjyqësve me emra si më lart, ka vendosur me 

Aktgjykimin C.nr. 2136/2011, të datës 11.7.2014. Unë në këtë lëndë civile C.nr. 2136/2011, nuk 

kam qenë e përfshirë në asnjë mënyrë. Kjo për faktin se padia sipas të cilës është formuar kjo lëndë 

është ushtruar në Gjykatën Komunale në Prishtinë në vitin 2011 nga paditësi Xh.J. nga Prishtina, 

e që unë asokohe nuk kam gjykuar fare lëndë civile kontestimore ngase kam qenë e angazhuar në 

menaxhimin e kësaj gjykate si ushtruese e detyrës së Kryetarit. Aktgjykimin e Gjykatës Themelore 

në Prishtinë C.nr. 2136/2011, të datës 11.7.2014, ligjshmërinë e të cilit e kemi vlerësuar si kolegj 

i gjykatës së shkallës së dytë, e ka marrë gjyqtari H.S. me datën 17.7.2014, kur unë nuk e kam 

ushtruar fare funksionin e gjyqtares në gjykatën e shkallës së parë, sepse kam kaluar si gjyqtare në 

Gjykatën e Apelit të Kosovës, dhe atë nga data 1.1.2013 – kur ka ndodhur reformimi i gjyqësorit 

të Kosovës.  Është e vërtetë se kur është vlerësuar ligjshmëria e Aktgjykimit të shkallës së parë 

C.nr. 2136/2011, i datës 11.7.2014, kryetar kolegji ka qenë gjyqtari i Gjykatës së Apelit K.P., 

ndërsa anëtar kemi qenë unë dhe kolegia N.B.D., por që nuk isha unë ajo që kisha vendosur 

çështjen në gjykatën e shkallës së parë, Si kolegj, duke vepruar sipas ankesës së 

paditësit/kundërpaditurit  Xh.J. nga Prishtina, dhe ankesës së të paditurve A.S. nga Prishtina dhe 
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NTP “L.C.” në Prishtinë, me Xh.S. nga Podujeva, e kemi pranuar pjesërisht si të bazuar ankesën 

e paditësit/kundërpaditurit  Xh.J., ndërsa e kemi refuzuar ankesën e të paditurve A.S. nga Prishtina 

dhe NTP “L.C.” në Prishtinë, me Xh.S. – ashtu siç figuron në dispozitivin e Aktgjykimit Ac.nr. 

4715/2014 të datës 22.7.2019. Objekti i kontestit në këto lëndë  edhe mund të jetë i njëjtë, por 

lënda është tjetër, palët janë tjera sikurse edhe kërkesëpaditë dhe kundërkërkesëpaditë e 

ndërgjyqësve, përfshirë këtu edhe bazat juridike të kërkesave të tyre, prandaj nuk na ka shkuar 

mendja se ka ndonjë pengesë ligjore që unë të jem në këtë kolegj. Ç’ është e vërteta, si gjyqtare e 

shkallës së parë as që mbaj mend palët e as objektit e kontestit nisur nga fakti se nga 1.1.2000 e 

deri me 31.12.2012, kam vendosur me mijëra lëndë. Njësoj ndodhë edhe si gjyqtare e shkallës së 

dytë, që llogaritur nga data 1.1.2013 e deri në momentin aktual kam vendosur mbi 2000 lëndë. 

Harrohen emrat e palëve dhe objektet e kontestit. Është e pritshme dhe e natyrshme. Përfundimisht, 

ka shtuar se nuk qëndrojnë pretendimet e ankuesit Xh.S. nga Podujeva si në denoncimin e tij në 

KGJK, me datën 21.4.2022, por edhe gjetkë, se, “gjyqtari që të dënon të shqyrtoj edhe ankesën 

mbi dënimin...” duke përmendur emrin tim si gjyqtare e çështjes që kisha vendosur në gjykatën e 

shkallës së parë me Aktgjykimin C.nr. 2136/2011, të datës 11.7.2014. Shpresoj të  kem qenë e 

qartë në deklarimin tim për tu kuptuar drejtë se nuk kam bërë kurrfarë shkelje të ligjit, as shkelje 

disiplinore e as shkelje të Kodit të Etikës për gjyqtarë, gjë që nuk e kam bërë asnjëherë tjetër gjatë 

ushtrimit të funksionit tim si gjyqtare me mbi 30 vjet përvojë pune në Gjyqësorin e 

Kosovës/Segmenti në Prishtinë”.  

 
Kryetari i Gjykatës së Apelit, pas shqyrtimit të shkresave të lëndës, vlerësimit të                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

pretendimeve ankimore dhe deklaratës të gjyqtarit të çështjes, konsideron se: 

 

-Ankesa është e pabazuar 

 

Kryetari i Gjykatës, e shqyrtoj ankesën e parashtruar, aktgjykimet C.nr.1185/07, Ac.nr.1412/09, 

Rev.nr.134/2010, C.nr.2135/11 si dhe aktgjykimin Ac.nr.4715/14 të nxjerrë nga Gjykata e Apelit, 

si dhe deklaratën e gjyqtares ndaj së cilës është ushtruar ankesë dhe vlerësoj se pretendimet 

ankimore sa i përket vendosjes së çështjes në gjykatë të shkallës së parë dhe në shkallë të dytë nga 

e njëjta gjyqtare, janë pretendime të pabazuara dhe të paqëndrueshme, për faktin se gjyqtarja M. 

S., në gjykatën e shkallës së parë ka vendosur lidhur me lëndën C.nr.1185/07, i cili aktgjykim është 

ndryshuar nga Gjykata e Qarkut, me aktgjykimin Ac.nr.1412/09, ndërsa Gjykata Supreme me 

aktgjykimin Rev.nr.134/2010, C.nr.2135/11, ka ndryshuar vendimin e shkallës së dytë duke lënë 

në fuqi aktgjykimin C.nr.1185/07. Ndërsa sa i përket vendosjes së lëndës Ac.nr.4715/14, rezulton 

se kolegji i Gjykatës së Apelit, ka shqyrtuar ankesën e ushtruar ndaj aktgjykimit C.nr.2136/11 të 

datës 11.07.2014, e cila çështje është vendosur në gjykatën e shkallës së parë nga gjyqtar tjetër dhe 

se gjyqtarja M.S., nuk ka mundur që për të njëjtën çështje të vendos në gjykatë të shkallës së parë, 

pasi që e njëjta është emëruar si gjyqtare në Gjykatën e Apelit nga data 01.01.2013.  
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Kryetari i Gjykatës vlerëson, se në rrethanat aktuale të çështjes nuk ka bazë për të hapur një hetim 

disiplinor lidhur me vendosjen e çështjes së parashtruesit të ankesës, meqë me prova të shqyrtuara 

nuk u vërtetua se gjyqtarja ka bërë shkelje të Kodit të Etikës, duke pasur parasysh edhe faktin se 

gjyqtarja nuk ka vendosur në shkallë të parë për të njëjtën çështje që ka vendosur në Gjykatën e 

Apelit.  

 

Nga sa u tha me lartë u vendos si në dispozitiv të këtij aktvendimi në kuptim të nenit në kuptim të 

nenit 9, paragrafi 1, pika 1.1. të Ligjit për Përgjegjësinë Disiplinore të Gjyqtareve dhe Prokurorëve. 

 

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË 

ADGJA.nr.05/2022, me datë 20.05.2022 

 

                                     Kryetari i Gjykatës  

                                                                                                                  Valon Totaj 

 

 

Vendimi ti dorëzohet: 

-Parashtruesit të ankesës, 

-Gjyqtares, 

-Këshillit Gjyqësor të Kosovës dhe  

-Një kopje në shkresa të lëndës, 

 


