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AD/GJTHPR/41/21 

Kryetarja e Gjykatës Themelore në Prishtinë, Albina Shabani Rama, ka shqyrtuar ankesën e 

ushtruar nga R.K., ndaj gjyqtares U.H, për të vendosur për çështje disiplinore, duke vepruar në 

mbështetje të nenit 9, paragrafit 6 të Ligjit Nr.06/L-057 Për Përgjegjësin Disiplinore të  Gjyqtarëve 

dhe Prokurorëve dhe nenit 7, paragrafit 1 dhe 3 të Rregullores Nr.05/2019 Për Procedurën 

Disiplinore të Gjyqtarëve, me datë 15.11.2021 nxjerr këtë: 

 

V  E  N  D  I  M 

Refuzohet si e pabazuar ankesa e ushtruar nga R.K., ndaj gjyqtares U.H, për shkak se nuk ka bazë 

të arsyeshme për inicim të procedurës disiplinore. 

 

A  r  s  y  e  t  i  m 

 

Gjykata Themelore në Prishtinë - Autoriteti Kompetent i kësaj Gjykate - Kryetarja e Gjykatës 

Albina Shabani Rama me datë 15.10.2021 nga pala R.K., ka pranuar parashtresën me kërkesë që 

ndaj gjyqtares U.H të iniciohet procedura disiplinore për shkak të shkeljeve që e njëjta i ka bërë 

gjatë procedimit të lëndës C.nr.3562/2020.  

Parashtruesi, R.K. në mes tjerash në parashtresë ka theksuar se si palë paditëse kundërshton faktin 

që kjo çështje është trajtuar nga Departamenti i Përgjithshëm – Divizioni Civil, pasi që sipas 

parashtruesit kjo çështje është dorëzuar në Departamentin Ekonomik dhe aty është dashur të 

trajtohet, pasi që ky departamenti i ka ndërmarrë të gjitha veprimet duke përfshirë edhe caktimin 

e ekspertizës financiare për të përcaktuar lartësinë e demit.  

Po ashtu parashtruesi, përpos që konteston faktin e trajtimit të çështjes së tij nga divizioni civil, 

deklaron se në cilësinë e të paditurit nga ana e gjykatës i janë mohuar të drejtat e tij në procedurë, 

siç janë mosdorëzimi i vendimit nga ana e gjykatës në ketë çështje përkundër që ata si palë janë 

interesuar, andaj me këtë veprim sipas parashtruesit të kërkesës gjyqtarja ka vepruar në 

kundërshtim, e në shkelje të plotë në parimet e procedurës kontestimore, dhe në kundërshtim me 

nenin 10 të LPK-së, pasi që ka kaluar më shumë se një vit që nuk e posedojnë vendimin. Në 



seancën gjyqësore gjyqtarja H. nuk kishte siguruar përkthyes për avokatin e paditëses ZH. J. në 

gjuhën e tij amtare dhe e kishte penguar palën paditëse dhe mbrojtësin e tij për ti paraqitur 

pretendimet e tyre si palë në procedurë.  

Sipas parashtruesit të ankesës këto janë fakte të mjaftueshëm që kryetarja e kësaj gjykate vendimin 

e gjyqtares H. ta anulon dhe ta shpall absolutisht të pavlefshëm, duke e kthyer lëndën në fjalë për 

trajtim në Departamentin Ekonomik, ndërsa ndaj gjyqtares H. të ndërmarre masa disiplinore.    

Në lidhje me pretendimet e avokatit gjyqtarja e çështjes ka deklaruar se, “Lëndën C.nr.3562/2020, 

e ka pranuar me datë 14.08.2020, kërkesa e palës ka qenë sigurimi i kërkesëpadisë, konkretisht 

caktimi i masës se sigurisë. Me datë 09.09.2020, i është dërguar njoftimi kundërshtarit të sigurimit 

për përgjigje, lidhur më propozimin e propozuesit të sigurimit. Me datë 16.09.2020, është caktuar 

dhe mbajtur seancën dëgjimore. Avokati i palës paditëse ka propozuar që seanca të mbahet pa 

përkthyes pasi që ai e kupton dhe do të deklarohet në gjuhen shqipe, palët kanë deklaruar se mbesin 

pranë pretendimeve të tyre të mëparshme, të gjitha këto janë konstatuar në procesverbal të cilin 

palët e kanë nënshkruar pa vërejte. Vendimi iu është ekspeduar të dy palëve ndërgjygjëse (flete-

kthesat gjenden në lëndë). Pasi që ka kaluar afati i ankesës dhe në lënde ka pas vetëm propozim 

për mase të sigurisë, lënda është dorëzuar në shkrimore si lënde të kryer. Lidhur me pretendimet e 

palës që kanë të bëjnë me kompetencën lëndore të kësaj çështje, gjyqtarja e çështje ka deklaruar 

se Gjykata e Apelit e Kosovës me datë 24.12.2019, e ka shpallur Departamentin për Çështje 

Ekonomike si jo kompetent për të vendosur për çështjen kontestuese, duke e caktuar si kompetente 

për të vazhduar më tutje me lëndën Gjykatën Themelore në Prishtinë-Departamentin e 

Përgjithshëm, Divizionin Civil. Konsideron se është e rëndësishme që të ju njoftoj se pasi është 

dorëzuar lënda në shkrimore paditësi ka dorëzuar kopje të shkresave të lendes, ku të njëjtave kopje 

ju ka bashkangjitur edhe padi, e cila padi nuk përmban as vule të gjykatës dhe as numër të 

protokollit e as që mund të provohet se e njëjta  është  e dorëzuar me herët në ketë gjykate”.  

Autoriteti kompetent i Gjykatës Themelore në Prishtinë, pas shqyrtimit dhe vlerësimit të shkresave 

të lëndës, deklarimit të gjyqtares dhe pretendimeve të parashtruesit të ankesës, ka vlerësuar se nuk 

ka dyshim të arsyeshëm për shkelje disiplinore të gjyqtares U.H. 

Autoriteti i kësaj gjykate, referuar shkresave të lëndës ka gjetur se, kjo çështje juridike fillimisht 

është dorëzuar dhe trajtuar në Departamentin Ekonomik të Gjykatës Themelorë në Prishtinë,  

mirëpo në bazë të Aktvendimit të Gjykatës së Apelit Ae.nr.368/2019, të datës 24.12.2019, 

kompetent për të vendosur në ketë çështje juridike është caktuar Gjykata Themelore Prishtinë 

Departamenti i Përgjithshëm- Divizioni civil. Duke vepruar sipas këtij aktvendimi lënda ka kaluar 

për shqyrtim dhe vendosje në DP-Divizioni Civil, tek gjyqtarja U.H.  

Me datë 16.09.2020, gjyqtarja H. pas mbajtjes së seancës ku kishin prezantuar edhe pala paditëse 

së bashku me mbrojtësin e tij si dhe përfaqësuesit e avokaturës shtetërore, kishte marr Aktvendim 

dhe kishte refuzuar propozimin e paditësit-propozuesit të sigurimit “E” dhe i njëjti Aktvendim ju 

është ekspeduar palëve. Nga flet kthesa e dorëzimit të aktvendimit për avokatin e palës paditëse 

që është pranuar nga gjykata, nga e njëjta shihet se dorëzimi është bërë me datë 05.10.2020, po 

ashtu vërtetimi është bërë me nënshkrim si nga ana e marrësit-avokatit po ashtu edhe dorëzuesit. 



Në çështjen e pretendimit të palës lidhur me mos prezencën e përkthyesit për përkthimi në seancë 

gjyqësore për av. Zh.J, në procesverbalin e seancës së datës 16.09.2020, është konstatuar se avokati 

ka hekë dorë nga e drejta në përkthim pasi që i njëjti e kupton dhe do të deklarohet në gjuhen 

shqipe dhe e njëjta çështje është e konstatuar në procesverbal dhe ky proces është nënshkruar pa 

vërejtje nga palët.  

Në lidhje me kërkesën e parashtruesit që kryetarja e gjykatës të anuloj vendimin e gjyqtares, 

autoriteti i kësaj gjykate ju ve në pah se kryetari i gjykatës nuk ka të drejtën e komentimit apo 

ndryshimin e vendimit të marr nga gjykata përkatësisht nga gjyqtarja e çështjes.  

Sa i përket kërkesës së palës që ti dorëzohet aktvendimi, autoriteti kompetent i kësaj gjykate e 

njofton se pala mund të kërkojë qasje në lënde dhe mund ti sigurohet aktvendimi, ndërsa në lidhje 

me ecjen e afateve janë çështje të cilat i përcakton ligji dhe i vlerëson gjyqtari i çështjes qofte edhe 

kthimin në gjendje të mëparshme.  

Sa i përket kompetencës lëndore Gjykata e Apelit në vendimin e saj e ka qartësuar çështjen e 

kompetencës lëndore lidhur me objektin e shqyrtimit, dhe gjykata me e ultë nuk i komenton 

vendimet e gjykatës më të lartë, vetëm vepron sipas udhëzimeve të njëjtës. Lidhur me pretendimet 

se pala ka parashtruar edhe padi në gjykatë së bashku me propozim për sigurim të provës, nga 

shkresat e lëndës C.nr.3562/20 konstatohet se nuk ka padi të parashtruar në gjykatë se bashku me 

propozimin për sigurim të provës.  

Andaj, Autoriteti i Gjykatës Themelore në Prishtinë lidhur me parashtesën e ushtruar, bazuar në të 

dhënat e përshkruara më lartë vlerësoj se nuk ka bazë të arsyeshme të besoj se gjyqtarja ka kryer 

shkelje disiplinore, për ti parashtruar KGJK-së kërkesë për fillimin e hetimeve disiplinore.  

Nga të cekurat më lartë në bazë të nenit 7, paragrafi 3, të Rregullores Nr.05/2019, u vendos si në 

dispozitiv të këtij vendimi. 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË 

AD/GJTHPR/41/21, më datë 15.11.2021 

               Albina Shabani Rama 

         ____________  

Kryetare e Gjykatës Themelore në Prishtinë 


