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AD/GJTHPR/27/22 

Kryetarja e Gjykatës Themelore në Prishtinë, Albina Shabani Rama, duke vendosur sipas 

ankesës së parashtruar nga N.B, për inicim të procedurës disiplinore ndaj gjyqtares SH.V 

bazuar në dispozitën e Nenit 9, paragrafit 6 të Ligjit Nr.06/L-057 Për Përgjegjësinë Disiplinore 

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

Procedurën Disiplinore të Gjyqtarëve, me datë 07.07.2022 merr këtë: 

V E N D I M 

Refuzohet si e pabazuar ankesa e ushtruar nga N.B ndaj gjyqtares SH.V për shkak se nuk ka 

bazë të arsyeshme për inicim të procedurës disiplinore. 

 

A r s y e t i m 

Pala N.B ka ushtruar ankesë për inicim të procedurës disiplinore në I.A.P ndaj gjyqtares SH.V, 

e cila është pranuar nga Autoriteti Kompetent i Gjykatës Themelore në Prishtinë me datë 

08.06.2022. Me datë 10.06.2022 është njoftuar Këshilli Gjyqësor i Kosovës për pranimin e 

ankesës të parashtruesit. 

Parashtruesi i ankesës N.B ka paraqitur ankesë disiplinore ndaj gjyqtares SH.V për shkak të 

pretendimeve se, në lëndën C.nr/475/2017, me numër aktual C.nr.1299/21 gjyqtarja ka bërë 

shkelje ligjore, shkeljes së detyrës zyrtare, shkelje të parimit të trajtimit të barabartë të palëve 

dhe anim flagrant me rastin e vendimmarrjes duke ju referuar gabimisht dispozitave ligjore 

dhe gjendjes faktike.  

Tutje, në ankesën e tij parashtruesi ka dhënë sqarime në drejtim të ecurisë së procedurës në 

këtë çështje duke theksuar se, me datë 03.03.2017 ka paraqitur padi kundër diskriminimit, 

lënda fillimisht ka marr numrin C.nr.475/27, e cila mё vonë ka marrë numrin C.nr.1299/21. Ka 

shtuar se, padia ishte paraqitur me kohë, dhe gjykata ishte e obliguar ta trajtoj padinë me 

urgjencë, sepse me Ligjin 05/L-021 pёr Mbrojtjen nga Diskriminimi parashihet se, “Procedurat 

gjyqësore në rastet e diskriminimit duhet të trajtohen me urgjencë” andaj gjyqtarja ishte e 

obliguar ta trajtoj ketë rast me urgjencë. Ka theksuar se, gjykata ka vepruar 2 vite e 8 muaj pas 

dorëzimit të padisë është mbajtur seanca përgaditore, përkatësisht me datë 07.11.2019. Ka 

shtuar se pas disa seancave të zhvilluara, me datë 05.10.2020 është mbajtë seanca gjyqësore, 

ku përfaqësuesi i palës së paditur kërkon që gjykata është shpallur jo kompetente, dhe gjykata 

ka aprovuar propozimin e përfaqësuesit të autorizuar të palës së paditur dhe është shpallur jo 



kompetente, dhe pas kësaj gjyqtarja nuk e ka lejuar që ta marr fjalën për t’i prezentuar provat. 

Tutje parashtruesi ka theksuar se, pas ankesës së tij ndaj aktvendimit C.nr.475/17 i datës 

15.10.2020 për shpalljen jo kompetente të Gjykatës Themelore në Prishtinë, Departamenti i 

Përgjithshëm, Gjykata e Apelit me aktvendimin Ac.nr.202/2021 e ka aprovuar ankesën si të 

themeltë dhe ia ka kthyer rastin Gjykatës Themelore për procedim të sërishëm. Ka shtuar se, 

pas mbajtjes së seancave pas kthimit të rastit në rigjykim, me datë 14.10.2021 është mbajtë 

seanca kryesore, ku palët kanë deklaruar se do të dorëzojnë fjalën përfundimtare me shkrim. 

Ka theksuar se, me datë 27.10.2021 Gjykata Themelore në Prishtinë ka nxjerr aktgjykimin ku 

refuzohet padia e paditësit, të cilën paditësi/parashtruesi e ka pranuar me datë 15.11.2021, dhe 

sipas parashtruesit aktgjykimi është përpiluar në shkelje të themelore të dispozitave ligjore, 

referim të gabuar të dispozitave ligjore dhe vërtetim të gabuar të gjendjes faktike. Ka shtuar 

se, në arsyetim të aktgjykimit, gjyqtarja ka përdorur fjalët “parafrazime boshe” shprehje këto 

të cilat nuk përkojnë me etikën e një gjyqtarit, dhe kjo është tregues i arrogancës, mllefit e 

tendencës ndaj atij si palë në procedurë.   

Tutje në ankesën e tij parashtruesi ka theksuar se, gjyqtarja SH.V gjatë procedurës ka bërë disa 

shkelje: 1. Ka shkelur parimin e trajtimit të barabartë të palëve në procedurë duke shkelur 

detyrën zyrtare. 2. Ka bërë shkelje ligjore me rastin e fillimit të procedurës, duke shkelur Ligjin 

për Mbrojtje nga Diskriminimi, ku parashihet se: “Procedurat gjyqësore në rastet e 

diskriminimit duhet të trajtohen me urgjencë”. 3. Nuk ka lejuar paditësin në seancën e datës 

05.10.2021 ta marrë fjalën dhe të paraqes prova kundër të paditurës për jo kompetencë të 

gjykatës. 4. Aktvendimin e datës 15.10.2020 e ka marrë në anësi të plotë në shkelje të 

dispozitave ligjore, dhe 5. Në arsyetim të aktgjykimit C.nr.1299/21 ka përdorur gjuhë jo 

profesionale (parafrazime boshe), dhe me këto – sipas parashtruesit – gjyqtarja SH.V ka kryer 

shkelje disiplinore të sanksionuara me nenin 5 par. 1.2, 1.3, 2.1 dhe 2.2 të Ligjit për 

Përgjegjësinë Disiplinore të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve. 

Në lidhje me pretendimet e parashtruesit t të ankesës, gjyqtarja e çështjes ka deklaruar se, 

lëndën C.nr.475/17 e cila më vonë ka marrë nr. C.nr.1299/21, fillimisht i është ndarë gjyqtarit 

L.P, ndërsa ajo si gjyqtare lëndën e ka pranuar në vitin 2019, dhe pas pranimit të lëndës ka 

caktuar seancën përgaditore, andaj është i papranueshëm pretendimi i parashtruesit se kjo 

çështje juridike është zvarritur tej mase. Ka shtuar se, nga shkesat e lëndës rezulton se padia 

dhe kërkesëpadia kanë qenë të paqarta, andaj është kërkuar që sipas dispozitës së nenit 102 të 

LPK-së padia të rregullohet në atë mënyrë që gjykata të mund të veproj sipas të njëjtës. Ka 

shtuar se, me dt. 15.10.2020 me propozimin e palës së paditur, Gjykata Themelore ne Prishtinë 

është shpallur jo kompetente sipas dispozitës së nenit 14 të Ligjit Nr. 03/L-192 për Këshillin e 

Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil në Kosovë, për të vendosur lidhur me këtë çështje 

juridike Departamenti për Çështje Administrative. Tutje gjyqtarja e rastit ka theksuar se, ka 

filluar procedimin në këtë çështje juridike me numër veprues C.nr.1299/21 pasi Gjykata e 

Apelit e Kosovës me aktvendimin e Ac.nr.222/21 ka konstatuar se Departamenti i 

Përgjithshëm është kompetent për të vendosur në këtë çështje juridike, dhe pas shqyrtimit dhe 

vlerësimit të provave të administruara me dt. 14.10.2022 Gjykata Themelore në Prishtinë ka 

vendosur me Aktgjykimin C.nr.1299/21 i dt. 14.10.2022. Ka shtuar se, të gjitha procesverbalet 

e seancave: përgatitore dhe të shqyrtimit kryesor, paditësi në deklarimet e tij, ka diktuar vet 

dhe procesverbalet i ka nënshkruar pa vërejtje, andaj nuk ka pasur asnjë trajtim të pabarabartë, 

e as dallim në trajtim të paditësit në raport me palën e paditur. Ka theksuar se, si gjyqtare është 

e ngarkuar me mbi 1000 lëndë por përkundër kësaj trajtimi i kësaj çështje është bërë me 

përparësi, për faktin se lëndën e ka pranuar në vitin 2019 dhe për shkak të shpalljes së jo 

kompetencës është konsumuar një kohë. Ndaj dhe përfundimisht kjo çështje është përfunduar 



në vitin 2021 me Aktgjykimin C.nr.1299/21 i dt. 14.10.2021, dhe është vendosur brenda 

standardeve kohore. Ndërkaq Gjykata e Apelit është Gjykatë Kompetente për të vlerësuar 

ligjshmërinë dhe rregullsinë e këtij Aktgjykimi të shkallës së parë, për faktin se ndaj të njëjtit 

aktgjykim është paraqitur ankesë në Gjykatën e Apelit të Kosovës nga ana e paditësit. 

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

shkresave të lëndës, deklarimit të gjyqtares dhe pretendimeve të parashtruesit së ankesës, ka 

vlerësuar se nuk ka dyshim të arsyeshëm për inicim të procedurës disiplinore ndaj gjyqtares 

SH.V. 

Rrjedhimisht, Autoriteti i kësaj Gjykate bazuar në faktet e çështjes ka gjetur se, nuk ka baza të 

arsyeshme për inicimin e hetimeve për shkelje disiplinore në veprimet/mosveprimet e gjyqtares 

SH.V, lidhur me lëndën për të cilën është ankuar parashtruesi. 

Lidhur me pretendimin ankimor të parashtruesit se, gjyqtarja e rastit nuk e ka trajtuar lëndën 

me prioritet, Autoriteti Kompetent i kësaj gjykate vlerëson se pretendimi i tillë nuk qëndron 

për faktin se, gjyqtarja e rastin me lëndën C.nr/475/2017 (e cila më vonë ka marrë numrin 

C.nr.1299/21) është ngarkuar në vitin 2019 në kohën kur ka filluar punën si gjyqtare, dhe nga 

shkresat e lëndës rezulton se seanca e parë përgaditore është mbajtur me datën 07.11.2019, dhe 

për këtë Autoriteti Kompetent i kësaj gjykate konsideron se lënda është trajtuar brenda afateve 

kohore.  

Ndërsa lidhur me pretendimet e parashtruesit të ankesës se, në seancën gjyqësore të datës 

05.10.2020 gjyqtarja e rastit ia ka mohuar parashtruesit fjalën dhe e ka ndaluar të fliste, 

Autoriteti Kompetent i kësaj gjykate nuk ka gjetur bazë të mjaftueshme për t’i vërtetuar 

pretendimet e parashtruesit sepse pretendimi i tillë nuk është dëshmuar me asnjë provë, për më 

tepër pas seancës së datës 05.10.2020 nëse parashtruesi ka vlerësuar se gjatë seancës gjyqtarja 

e rastit ia ka mohuar të drejtën e fjalës, i njëjti ka mundur menjëherë të bëj kërkesë për 

përjashtim të gjyqtares nga rasti apo në seancë ta nënshkruaj procesverbalin me vërejtje, por i 

njëjti siç ka theksuar edhe në ankesën e tij procesverbalin e kësaj seance e ka nënshkruar pa 

vërejtje,  për më tepër të gjitha këto pretendime të parashtruesit janë bërë pas marrjes së 

aktgjykimit e jo gjatë procedurës gjyqësore dhe për këtë Autoriteti Kompetent vlerëson se nuk 

është shkelur parimi i pavarësisë dhe paanësisë gjyqësore dhe parimi i trajtimit të barabartë të 

palëve në procedurë, i përcaktuar me dispozitën e nenit 5, par.2, nën-paragrafi 2.1 dhe 2.2 të 

Ligjit Nr.06/L-057 Për Përgjegjësinë Disiplinore të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve. 

Lidhur me pretendimet e parashtruesit se aktgjykimi C.nr.1299/21 është marrë në shkelje të 

dispozitave ligjore dhe vërtetimit të gabuar të gjendjes faktike, Autoriteti Kompetent i kësaj 

gjykate vlerëson se, për aplikimin e gabuar të së drejtës materiale apo procedurale nga ana e 

gjyqtarit/ve gjatë punës së tyre, mund të jetë shkak për ushtrimin mjeteve të rregullta apo të 

jashtëzakonshme në gjykatat e instancave më të larta nga pala e pakënaqur, qoftë ndaj 

aktvendimit ndaj të cilit lejohet ankesa qoftë ndaj aktgjykimit por nuk mund të konsiderohet 

shkelje disiplinore. Për më tepër nga shkresat e lëndës rezulton se parashtruesi ka paraqitur 

ankesë ndaj aktgjykimit C.nr.1299/21 me datë 19.11.2021, dhe është Gjykata e Apelit që e 

vlerëson ligjshmërinë e vendimeve të gjykatës së shkallës së parë.  

Gjithashtu, Autoriteti i kësaj gjykate vë në pah se nuk ka të drejtën e ndryshimit të vendimit të 

marr nga gjykata përkatësisht nga gjyqtarja e rastit, sepse për mënyrën e vendosjes së çështjes, 

gjyqtarët veprojnë konform ligjit, në bazë të bindjes së lirë, pa asnjë presion apo ndikim nga 

kushdo qoftë, bazuar në provat/shkresat e lëndës, të thënat e palëve në procedurë si dhe 

legjislacionit në fuqi.  



Andaj, Autoriteti Kompetent i Gjykatës Themelore në Prishtinë lidhur me ankesën e ushtruar, 

bazuar në të dhënat e përshkruara më lartë, vlerësoj se nuk ka bazë të arsyeshme të besoj se 

gjyqtari ka kryer shkelje disiplinore, për t’i parashtruar Këshillit Gjyqësor të Kosovës 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/27/22, me datë 07.07.2022 

Albina Shabani Rama 

 

________________ 

Kryetare e Gjykatës Themelore në Prishtinë 


