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AD/GJTHPR/39/21 

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

ushtruar nga A.M, ndaj gjyqtares V.S, 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 08.10.2021 nxjerr këtë: 

 

V  E  N  D  I  M 

 

Refuzohet si e pabazuar ankesa e ushtruar nga A.M, ndaj gjyqtares V.S,  për shkak se nuk ka bazë 

të arsyeshme për shkelje disiplinore. 

 

A  r  s  y  e  t  i  m 

 

Pala A.M, ka ushtruar ankesë ndaj gjyqtares V.S në Këshillit Gjyqësor të Kosovës, e cila është 

pranua në kompetencë nga Autoriteti i Gjykatës Themelore në Prishtinë me datë 05.10.2021, për 

inicim të procedurës disiplinore.  

Parashtruesi i ankesës A.M, ka ushtruar ankesë ndaj gjyqtares V.S, për shkak të pretendimeve se, 

gjyqtarja në çështjen gjyqësore lidhur me lëndën C.nr.390/16 nuk ka respektuar parimin e 

pavarësie dhe paanshmërisë, si palë në procedurë nuk e ka trajtuar siç kërkohet me ligj, duke marr 

një aktvendim super skandaloz me arsye të rreme dhe duke e hedh poshtë padinë si të pa afatshme. 

Sipas ankuesit nga gjyqtarja e rastit nuk jam ftuar për seancë gjyqësore qëllimisht, duke më mohuar 

që ti shpreh kërkesat në këtë padi. Duke mos më ftuar në seancë gjyqësore më ka injoruar dhe ka 

shkelur rëndë pozitën zyrtare. 

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

të lëndës dhe pretendimeve të parashtruesit të ankesës, ka vlerësuar se nuk ka dyshim të arsyeshëm 

për shkelje disiplinore të gjyqtares V.S.  

Autoriteti i kësaj gjykate, bazuar në faktet e çështjes ka vlerësuar se nuk janë vërtetuar pretendimet 

e palës, se gjyqtarja ka shkelur parimin e pavarësisë dhe paanshmërisë të përcaktuar në dispozitën 



e nenit 5, par. 2, nën-paragrafit. 2.1 të Ligjit Nr.06/L-057 Për Përgjegjësin Disiplinore të 

Gjyqtarëve dhe Prokurorëve, për faktin se nuk ka një përshkrim të aspekteve faktike dhe juridike 

mbi të cilat janë ngritur pretendimet. Në aspektin e shkeljes së parimit të pavarësisë dhe 

paanshmërisë, nga përmbajtja e ankesës nga pala është vlerësuar duke pretenduar se shkelja e këtij 

parimi nga gjykata është në marrjen e vendimit dhe mos thirrjes për seancë gjyqësore. Po ashtu 

nuk janë vërtetuar pretendimet për sjellje jo adekuate të gjyqtarit, respektivisht mos trajtim të 

pabarabartë të palëve  në procedurë. Për mënyrën e vendosjes së çështjes, gjyqtari/ja vepron 

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. Mirëpo për 

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

mund të jetë shkak për ushtrimin e ankesës nga pala e pakënaqur në instancën e gjykatës më të 

lartë, por nuk mundet të konsiderohet shkelje disiplinore. Në çështjen e mos thirrjes për seancë 

gjyqësore, të çështjes së diskriminimit dhe hedhjes poshtë të padisë si të pa afatshme, gjykata e ka 

theksuar në arsyeshmërin e aktvendimit C.nr.390/16 të datës 26.08.2021. Bazuar në shkresa të 

lëndës dhe në të thënat e shënuara më lartë nuk është vërtetuar se gjyqtari ka marrë ndonjë veprim 

i cili është në kundërshtim me kufizimet nga dispozitat e nenit 5, paragrafit 1, nën-paragrafi 1.2, 

1.3 dhe paragrafi 2, nën-paragrafi 2.1, 2.2 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/39/21, më datë 08.10.2021 

 

               Albina Shabani Rama 

         ____________  

Kryetare e Gjykatës Themelore në Prishtinë 

 

 


