
          

REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

 

     ADGJA.nr.08/22 

   

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

përkitazi me ankesën e parashtruar nga E.K. dhe G.K., nga fshati ..., Komuna e Prishtinës, të cilat 

i përfaqëson M.B., avokate në Prishtinë, ndaj gjyqtares D.R,, lidhur me lëndën CN.nr.531/14, në 

kuptim të nenit 9, paragrafi 1, pika 1.1 dhe paragrafi 6 të Ligjit për Përgjegjësinë Disiplinore të 

Gjyqtarëve dhe Prokurorëve, me datë 26.10.2022, mori këtë: 

 

A K T V E N D I M 

 

Hudhet poshtë për shkak të parashkrimit ankesa e parashtruar nga E.K. dhe G.K., nga fshati 

..., Komuna e Prishtinës, të cilat i përfaqëson Merita Bajraktari, avokate në Prishtinë, ndaj D.R.-

Gjyqtare në Gjykatën e Apelit të Kosovës në Prishtinë, lidhur me lënën CN.nr.531/14. 

 

A r s y e t i m 

 

Me datën 07.10.2022, nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës në Gjykatën e Apelit ka mbërritur ankesa 

e parashtrueseve E.K. dhe G.K., nga fshati ..., Komuna e Prishtinës, të cilat i përfaqëson M.B., 

avokate në Prishtinë. E autorizuara e propozueseve, në ankesë ka theksuar se në lëndën 

CN.nr.531/14, në procedurë jokontestimore, për ndarje fizike, si gjyqtare e çështjes ka qenë D. R., 

e cila me aktvendimin e datës 07.09.2016, pa prezencën e dy nga palët e propozimit E.K. dhe G. 

K., ka konsideruar të tërhequr propozimin me arsyetimin se propozueset kanë lidhur marrëveshje 

jashtëgjyqësore me kundërpropozuesit, fakt që nuk qëndron, pasi që propozuset nuk kanë lidhur 

asnjëherë marrëveshje. Tutje në ankesë, ka theksuar se propozueset nuk kanë qenë të gjitha të 

njoftuara për datën e mbajtjes së seancës, pasi që E. jeton jashtë vendit, ndaj edhe më ka autorizuar, 

ndërsa gjyqtarja paraprakisht ka qenë e informuar përmes parashtresës së datës 18.07.2016, se për 

shkaqe shëndetësore nuk mund të marr pjesë në seancë, duke e njoftuar njëkohësisht për vullnetin 

e fundit të propozueseve. Po ashtu, e autorizuara ka theksuar se propozueset e kanë parë axhën e 

tyre S. bashkë me dy të tjerë, në zyrën e gjyqtares D.R., duke ndenjur e biseduar pak para fillimit 

të seancës me ç’rast ky veprim përbën shkelje të rëndë të Kodit të Etikës dhe parimit të 

njëanshmërisë. 

 

Kryetari i Gjykatës, pas pranimit dhe vlerësimit të ankesës ka kërkuar nga gjyqtarja D.R., që të jap 

deklaratë lidhur me ankesën. 
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Gjyqtarja, ka dhënë deklaratë me datën 18.10.2022, duke theksuar se: “ Lënda C.nr.531/14 sipas 

propozimit të propozuesve E.K., G.K. etj, nga fshati ..., kundërpropozuese S.K. etj, është pranuar 

në Gjykatën Themelore në Prishtinë, me datën 10.11.2014. Për shkak të strategjisë shtetërore të 

zvogëlimit të numrit të lëndëve të vjetra, të miratuar nga KGJK, dhe për shkak të bazës juridike 

“Ndarje fizike”, dhe duke pasur parasysh se kam pasur shumë lëndë në punë të natyrës urgjente si 

heqja e zotësisë së veprimit dërgimi në institucion shëndetësor të tipit të mbyllur, heqja e kujdesit 

prindëror, adoptimi i fëmijës etj, nuk kam pasur mundësi që ta marr lëndën me urgjencë në punë. 

Mirëpo, përkundër këtyre fakteve duke pasur parasysh arsyeshmërinë e urgjencave, lëndën e kam 

proceduar. Nga seanca e parë e datës 05.05.2015 e deri në seancën e datës 07.09.2016, janë mbajtur 

6 seanca me përkushtim maksimal në zgjidhjen e çështjes në mënyrë sa më të drejtë dhe efektive. 

Në seancë kanë prezantuar propozueset F.K.B., N.K., S.K., ndërsa nuk kanë prezentuar 

propozueset E.K. dhe G.K., mirëpo të gjitha propozueset prezentë (motrat), i janë deklaruar 

Gjykatës se propozueset E.K. dhe G.K., janë të njoftuara për datën e mbajtjes së seancës (dërgimi 

i shkresave nga vetë palët është mundësi të cilën e njeh Ligji për Procedurën Kontestimore), me 

tutje kanë deklaruar se të gjitha propozueset me kundërpropozuesit kanë arritur marrëveshje 

jashtëgjyqësore dhe nuk janë të interesuara që kjo çështje juridiko civile të procedohet me tutje 

dhe po në të njëjtën seancë propozueset i janë deklaruar gjykatës së e autorizuara e tyre M.B. 

avokate në Prishtinë, ka qenë e njoftuar për datën e mbajtjes së seancës me procesverbalin e 

dt.15.06.2016 dhe përkundër faktit se e njëjta ka parashtruar kërkesë për shtyrje të seancës, 

propozueset kërkojnë nga gjykata që seanca të mbahet pa prezencën e të autorizuarës së tyre M. 

B., avokate në Prishtinë. Po në këtë seancë, propozueset prezentë i kanë deklaruar gjykatës se 

propozimin e paraqitur me datën 10.11.2014, ndaj kundërpropozuesve për ndaje fizike të 

paluajtshmërisë së përbashkët e tërheqin për arsye se nuk kanë interes juridik që kjo çështje të 

procedohet me tutje, për faktin se kanë arritur marrëveshje jashtëgjyqësore për ndarjen e 

paluajtshmërive objekt i propozimit. Nga të lartcekurat gjykata ka marr aktvendim Cn.nr.531/14 

të datës 07.09.2016, me të cilin ka konstatuar tërheqjen e propozimit, dhe se të njëjtin aktvendim 

gjykata ju ka dorëzuar të gjitha palëve në procedurë, përfshirë edhe të autorizuarve të tyre. Ndaj 

aktvendimit të lartcekur ankesë ka ushtruar e autorizuara e propozueseve av. M.B., të cilën ankesë 

Gjykata e Apelit e ka hedhur si të pasaftashme (aktvendimi Ac.nr.1000/17 datë 20.01.2020). Ndaj 

aktvendimit të Gjykatës së Apelit, e autorizuara e propozuesve ka ushtruar revizion, të cilin 

Gjykata Supreme e ka hedhur si të palejuar (aktvendimi Rev.nr.436/20 datë 03.11.2020). Tutje, e 

autorizuara e propozuesve ka paraqitur propozim për kthim në gjendje të mëparshme të cilin 

Gjykata Themelore në Prishtinë, po ashtu e ka hedhë të pasafatshëm (aktvendimi Cn.nr.531/14 

datë 20.07.2020). Nga të cekurat më lartë, gjyqtarja ka vlerësuar se nuk ka patur asnjë shkelje 

ligjore as etike dhe në këtë rast ekzibicioni me shkresa e manipulimi me palë është nga ana e av. 

M.B., që me çdo kusht, ti mbaj palët laike, me kompensime të paarsyeshme. Ndërsa, pretendimi 

se propozueset kanë parë axhën e tyre S. bashkë me dy të tjerë në zyrën e gjyqtares D., duke ndejtë 

e biseduar pak para fillimit të seancës, janë pretendime të trilluara nga ana e avokates, ngase jo më 

këto palë, por me asnjë palë përveç në seanca të shqyrtimit të çështjeve, asnjëherë nuk kam 

biseduar në veçanti”. 
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Kryetari i Gjykatës së Apelit të Kosovës, pas shqyrtimit të shkresave të lëndës, vlerësimit të                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

pretendimeve ankimore dhe deklaratës së gjyqtares ka vlerësuar se: 

 

  -Ankesa duhet të hudhet poshtë.  

 

Kryetari i Gjykatës, shqyrtoj ankesën e parashtruar nga e autorizuara e ankuesve-propozueseve, 

deklaratën e gjyqtares si dhe provat e tjera, ndërsa vlerësoj se lidhur me pretendimet për mënyrën 

e vendosjes në lëndën CN.nr.531/14, nga ana e gjyqtares, ankesa është paraqitur pas afatit të 

paraparë ligjor. Duke u bazuar në dispozitën e nenit 10 të Ligjit për Përgjegjësinë Disiplinore të 

Gjyqtarëve dhe Prokurorëve, është përcaktuar që: “Autoriteti kompetent nuk kërkon fillimin e 

hetimeve dhe Këshilli nuk fillon hetimet ndaj një gjyqtari apo prokurori për shkelje disiplinore në 

qoftë se kanë kaluar pesë (5) vjet nga koha e kryerjes së shkeljes së supozuar disiplinore....”. 

Meqenëse, çështja në fjalë CN.nr.531/14, nga gjyqtarja D.R., është vendosur me datën 07.09.2016, 

ndërsa ankesa disiplinore është paraqitur me datën 07.10.2022, Kryetari i Gjykatës së Apelit, 

vlerëson se në rastin konkret ka kaluar afati 5 vjeçar, për shkeljen e pretenduar sipas dispozitës së 

lartcekur dhe se në rastin konkret kemi parashkrim të kërkesës lidhur me shkeljet disiplinore të 

gjyqtares.         

 

Nga sa u tha me lartë u vendos si në dispozitiv të këtij aktvendimi në kuptim të nenit 9, paragrafi 

1, pika 1.1 dhe paragrafi 6 të Ligjit për Përgjegjësinë Disiplinore të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve. 

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË 

ADGJA.nr.08/2022 me datë 26.10.2022 

                                                                                                            

 

                                        Kryetari i Gjykatës  

Valon Totaj 

 

 

Vendimi ti dorëzohet: 

 

-Parashtruesit të ankesës, 

- Gjyqtarit, 

-Këshillit Gjyqësor të Kosovës dhe  

-Një kopje në shkresa të lëndës, 


