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AD/GJTHPR/35/21 

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

ushtruar nga avokatura P. “L.F” të përfaqësuar nga av. A.S, ndaj gjyqtarit B.M, 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 29.09.2021 nxjerr këtë: 

V  E  N  D  I  M 

Refuzohet si e pabazuar parashtresën e ushtruar nga avokatura P. “L.F” të përfaqësuar nga av. A. 

S, ndaj gjyqtarit B.M, për shkak se nuk ka bazë të arsyeshme për shkelje disiplinore. 

A  r  s  y  e  t  i  m 

Autoriteti i Gjykatës Themelore në Prishtinë me datë 30.08.2021 ka pranuar parashtresën nga 

përfaqësuesi i avokaturës P. “L.F” për Inicimin e procedurës disiplinore ndaj gjyqtarit B.M. Sipas 

ankuesit gjyqtari i çështjes ka refuzuar të gjitha prapësimet procedurale. Përkundër këtyre 

pengesave procedurale të cilat sipas nenit 391 të LPK-së e shkaktojnë hudhjen poshtë të padisë, 

gjyqtari i çështjes ka vendosur se ky departament është kompetent për gjykimin e kësaj çështje 

duke shkelur kështu parimin e sigurisë juridike. Po ashtu është theksuar se gjyqtari i çështjes ka 

caktuar masën e sigurimit të kërkesëpadisë mbi tërë objektin e kërkesëpadisë, në kundërshtim me 

nenin 300 par.4 të LPK-së.  

Gjyqtari B.M, ka theksuar se, lënda I.EK.nr.73/19, është aktualisht në Gjykatën e Apelit të 

Kosovës, me ankesën e kundërshtarëve të sigurimit, të paraqitur kundër aktvendimit të kësaj 

gjykate, me të cilin është caktuar masa e sigurimit. Me që nuk e kam lëndën para vetes, e mbajë 

mend se në këtë lëndë kam shqiptuar gjobë ndaj avokatit A.S, dhe se aktvendimi për shqiptimin e 

gjobës është bërë i formës së prerë. Gjithashtu është hapur një rast penal kundër avokatit të njëjtë, 

për arsye se ka bërë incizim të paautorizuar të seancës dëgjimore gjyqësore. Pastaj, për rastin e 

kam njoftuar edhe Odën e Avokatëve të Kosovës.  

Për mua, palët në procedurë janë plotësisht të barabarta, prandaj, kam gjykuar dhe do të vazhdoj 

të gjykoj në të njëjtën lëndë, për aq sa do të jem i ngarkuar me rastin, brenda kornizave ligjore dhe 

profesionale.  

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

pretendimeve të parashtruesit të ankesës, shkresave të lëndës dhe vlerësimit të deklarimit të 



gjyqtarit B.M, ka vlerësuar se nuk ka bazë të arsyeshëm për ti vërtetuar pretendimet e palës për 

shkelje disiplinore.  

Autoriteti i Gjykatës Themelore në Prishtinë, bazuar në faktet e çështjes, ka vlerësuar se sa i përket 

pretendimeve për shkelje ligjore, të njëjtat nuk janë vërtetuar pasi që në aspektin e çështjes së 

trajtimit të procedurës gjyqësore dhe vlerësimit të ligjshmërisë së vendimeve gjyqtari i çështjes 

vepron në kuadër të autorizimeve ligjore dhe për mënyrën e trajtimit të rastit vendos konform ligjit. 

Aplikimi i gabuar i të drejtës materiale apo procedurale nga ana e gjyqtarit/ve gjatë punës së tyre 

mund të jetë shkak për ushtrimin e ankesës nga ana e palës së pakënaqur në instancën e gjykatës 

më të lartë, por nuk mundet të konsiderohet shkelje disiplinore. Në rastin konkret për shkak të 

shkeljes së dispozitave të procedurës kontestimore, për shkak të konstatimit të gabuar apo jo të 

plotë të gjendjes faktike dhe për shkak të zbatimit të gabuar të së drejtës materiale ndaj vendimit 

të gjykatës mund të shfrytëzohet e drejta e ankesës. 

Në parashtresën e ushtruar në përgjithësi është theksuar çështja e vlerësimit të provave, e masës së 

sigurimit-vendimarrjes, e shkeljes së dispozitave të Ligjit të Procedurës Kotestimore, e që për këto 

të dhëna të evidentuara në parashtresë nuk hynë në fushën e çështjeve disiplinore. Po ashtu as 

pretendimet për sjellje jo adekuate të gjyqtarit, respektivisht mos trajtim të pabarabartë të palëve 

në procedurë nuk janë vërtetuar. Nuk është vërtetuar se gjyqtari ka marrë ndonjë veprim i cili është 

në kundërshtime me kufizimet e dispozitave të neni 5, paragrafi 1 dhe 2 të Ligjit Nr.06/L-057 Për 

Përgjegjësin Disiplinore të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve. 

Andaj, lidhur me parashtesën e ushtruar, në bazë të dhënave të përshkruara më lartë nuk ka gjet 

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/35/21, më datë 29.09.2021 

 

               Albina Shabani Rama 

         ____________  

Kryetare e Gjykatës Themelore në Prishtinë 


