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Autoriteti Kompetent i Gjykatës Themelore në Prishtinë - Kryetarja e Gjykatës, Albina Shabani 

Rama, duke vendosur sipas ankesës së parashtruar nga pala P.G dhe avokati R.D, për inicim të 

procedurës disiplinore ndaj gjyqtares F.L, 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 04.07.2022 

merr këtë: 

V E N D I M 

Refuzohet si e pabazuar ankesa e ushtruar nga pala P.G dhe avokat R.D, ndaj gjyqtares F.L, për 

shkak se nuk ka bazë të arsyeshme për inicim të procedurës disiplinore. 

A r s y e t i m 

Pala Pajtim Gerbeshi dhe avokati R.D  kanë ushtruar ankesë për inicim të procedues disiplinore 

ndaj gjyqtares F.L në Këshillin Gjyqësor të Kosovës, të cilat ankesa janë pranuar nga Autoriteti 

Kompetent i Gjykatës Themelore në  Prishtinë me datë 08.06.2022.  

Me datë 09.06.2022 është njoftuar Këshilli Gjyqësor për pranimin e ankesave disiplinore të 

parashtruesve.  

Meqenëse në të dy ankesat kemi të bëjmë me pretendime të njëjta ankimore dhe ndaj të njëjtës 

gjyqtare, ankesat disiplinore janë bashkuar dhe janë trajtuar si një e vetme. 

Parashtruesit kanë paraqitur ankesë disiplinore ndaj gjyqtares F.L për shkak të pretendimeve se në 

lëndën C.nr.1766/22 e cila kishte të bënte me urdhërmbrojtje, gjyqtarja e rastit ia ka mohuar të 

drejtën palëve për t’u deklaruar në seancën e datës 28.04.2022.  

Në ankesën e tij, av. R.D ka theksuar se, në seancën e datës 28.04.2022, seancë e cila nuk është 

mbajtur sipas konstatimeve në procesverbal, gjyqtarja është sjellur në mënyrë të pahijshme, 

arrogante, nënçmuese duke ia mohuar palës mbrojtëse të drejtat elementare, të shprehjes së lirë në 

gjykatë, duke ia mohuar deklarimin në seancë dëgjimore përfaqësuesit të autorizuar të palës së 

mbrojtur.  

Për më tepër, Avokati R.D në ankesën e tij ka dhënë sqarime në drejtim të ecurisë së procedurës në 

këtë çështje duke theksuar, se me datë 27.04.2022 ka prezentuar në Zyrën për Mbrojtje dhe Ndihmë 

Viktimave, me autorizim zëvendësues të avokates H.A, ku është deklaruar pala e mbrojtur P.G. 

Tutje avokati R.D ka theksuar se, me datë 28.04.2022 në ora 13:30 është caktuar seanca dëgjimore, 



ku në fillim të seancës gjyqtarja ka konstatuar pjesëmarrjen e palëve, dhe se ai ka prezentuar 

autorizimin bartës të avokates H.A, dhe se pala e mbrojtur është pajtuar ta përfaqëson avokati me 

autorizim zëvendësues. Ka shtuar se, gjyqtarja e rastit, i ka njoftuar se i ka dërguar shkresat dhe 

ftesën palës që ka ushtruar dhunë në familje, mirëpo e njëjta nuk ka pranuar ftesën, dhe se familja 

e saj nuk e dinë vendndodhjen e saj, dhe se ka kërkuar edhe nga Policia që të sigurohet adresa e 

palës përgjegjëse. Tutje, parashtruesi i ankesës ka theksuar se, sipas dispozitës së nenit 16 par. 3 të 

Ligjit për Mbrojtje nga Dhuna në familje parashihet, “sipas nevojës, gjykata mund të bëjë dëgjimin 

dhe shqiptimin e urdhrit mbrojtës në mungesë të kryerësit të dhunës ne familje, duke shfrytëzuar 

dhe mjetet tjera alternative përfshirë ato elektronike. Ka shtuar se, ai në cilësinë e përfaqësuesit të 

palës së mbrojtur ka kërkuar që të deklarimi i tij të regjistrohet në procesverbal ashtu siç deklarohet, 

ngase kjo ishte në interes së palës së mbrojtur, pasi pala përgjegjëse ishte e paarritshme për 

gjykatën, dhe se ai ka tentuar të deklarohet në procesverbal për mosshtyerje të seancës dëgjimore 

por të vazhdohet sipas dispozitave ligjore në mënyrë që të nxirret urdhri mbrojtës emergjent, por 

gjyqtarja nuk e ka lejuar të flas, dhe ka kërkuar nga zyrtarja ligjore që ta telefonon sigurimin, 

ndoshta për ta nxjerr nga seanca, dhe ai në cilësinë e përfaqësuesit të palës së mbrojtur ka dal nga 

seanca, dhe gjatë daljes ka udhëzuar palën që të mos nënshkruaj procesverbal sepse iu është mohuar 

palëve të deklarohen në seancë.  

Në ankesën e tij, avokati R.D ka theksuar se, fakti pse nuk nënshkruhet procesverbali në fund të 

seancës nga palët, është e qartë se diçka nuk ka shkuar në rregull gjatë seancës, pra duhet pyetur 

gjyqtarja se përse nuk është nënshkruar procesverbali. Ka shtuar se, sipas dispozitës së nenit 15. 

par.1 të Ligjit për Mbrojtje nga Dhuna në Familje, “Gjykata kompetente vendosë përkitazi me 

kërkesën për urdhër mbrojtje brenda pesëmbëdhjetë ditëve pas pranimit të saj”, ndërsa deri me datë 

01.06.2022 nuk është vendosur për urdhrin mbrojtje, kurse kërkesa është dorëzuar me datë 

27.04.2022. Tutje në ankesën e tij, parashtruesi ka theksuar se, gjyqtarja ka vazhduar me këtë 

procedurë duke nxjerr aktvendim për caktimin e përfaqësuesit të përkohshëm, me të cilën ka 

obliguar palën e mbrojtur t’i deponoj 500 euro për avokat të palës përgjegjëse, si dhe e ka obliguar 

palën e mbrojtur të përkthehen në gjuhë serbe dhe angleze, aktvendimin e nxjerr nga kjo gjyqtare, 

në afat prej 3 ditëve, me kërcënim se do të konsiderohet e tërhequr kërkesa për urdhër mbrojtje, pra 

si të kishte kërkuar pala e mbrojtur realizimin e ndonjë të drejte tjetër, e jo urdhërmbrojtje.  

Ndërsa parashtruesi P.G në ankesën e tij ka theksuar se, në seancën e datës 28.04.2022 gjyqtarja e 

rastit ia ka mohuar të drejtat që ia garanton ligji duke mos e lejuar përfaqësuesin e tij av. R.D që të 

deklarohet lidhur me rastin, dhe se avokati askujt nuk i ka ndërhyrë në fjalë përveç gjyqtares. Ka 

shtuar se, gjatë seancës, gjyqtarja e rastit ka kërkuar nga zyrtarja ligjore që ta thërret në telefon 

sigurimin, ndoshta për ta nxjerr avokatin nga seanca, por avokati është përgjigjur se do të dal vet 

nga seanca, dhe i ka rekomanduar atij që ta mos e nënshkruaj procesverbalin. Tutje në ankesën e 

tij, parashtruesi P.G ka theksuar se, gjyqtarja e ka detyruar atë si palë e mbrojtur t’ia paguaj avokatin 

palës përgjegjëse, personit që ka shkaktuar dhunë në familje, dhe se ai është mbajtës i katër fëmijëve 

të braktisur. 

Në lidhje me pretendimet e parashtruesve të ankesës, gjyqtarja F.L ka deklaruar se, me datë 

27.04.2022, ka pranuar lëndën C.nr.1766/22, ku si palë e mbrojtur evidentohej P.G ndërsa palë 

përgjegjëse D.B. Kërkesa ishte parashtruar nga Zyra për Mbrojtje dhe Ndihmë Viktimave (ZMNV), 

ndërsa ishte nënshkruar edhe nga pala e mbrojtur personalisht. Sa për evidentim, në kërkesë nuk 

ishte përmendur që pala e mbrojtur përfaqësohej nga ndonjë i autorizuar, e as që përmendej ndonjë 

person konkret, e as nuk ishte bashkëngjitur ndonjë autorizim. Ka shtuar se, s’ka ndonjë paqartësi 

në këtë pjesë, sepse një kërkesë për urdhërmbrojtje mund të paraqitet personalisht nga pala, nga i 

autorizuari i palës apo edhe nga ZMNV.  



Tutje, gjyqtarja e rastit ka dhënë sqarime në drejtim të ecurisë së procedurës, duke theksuar se, në 

këtë çështje gjykata menjëherë ka ndërmarrë veprime, gjegjësisht ka caktuar seancë dëgjimore me 

datë 28.04.2022, me fillim nga ora 13:30. Ka shtuar se, me 28.04.2022, kanë prezantuar pala e 

mbrojtur P.G i shoqëruar nga avokat R.D, zyrtari i ZMNV V.R, zyrtarja sociale e QPS Prishtinë, 

N.A. Ndërsa, dorëzuesit e gjykatës nuk kishin arritur që palës përgjegjëse D.B t’ia dorëzonin ftesën 

në adresën që e ka cekur pala e mbrojtur në kërkesë, dhe ftesa është kthyer me konstatimin se “pala 

nuk e hap telefonin, familjarët nuk e din se ku gjendet pala, dhe se e njëjta nuk është lajmëruar në 

shtëpi”. Ka theksuar se, këtu kemi një fakt të pamohueshëm që pala përgjegjëse D.B nuk ka marrë 

ftesë për këtë seancë, nuk ka pranuar kërkesën që është bërë kundër saj për lëshimin e urdhrit 

mbrojtës dhe e njëjta, në fakt, nuk është informuar fare për këtë procedurë gjyqësore që është 

iniciuar.  

Tutje, gjyqtarja e rastit ka theksuar se, në seancën e datës 28.04.2022, pala e mbrojtur P.G është 

paraqitur i shoqëruar nga R.D, ku avokati u deklarua se paraqitet me autorizim zëvendësues, dhe 

atë për avokaten H.A. Ka shtuar se, ka verifikuar edhe një herë kërkesën për urdhërmbrojtje dhe të 

gjitha shkresat e lëndës, dhe avokati dhe pala e mbrojtur, u njoftuan se në shkresa të lëndës nuk ka 

fare autorizim për avokaten H.A, se e njëjta nuk është e evidentuar në kërkesë për urdhërmbrojtje 

si përfaqësuese e autorizuar e palës së mbrojtur, dhe gjykata nuk ka pasur dëshmi se pala e mbrojtur 

ka autorizuar H.A për ta përfaqësuar, prandaj kur mungon një autorizim bazik, nuk ka se si të bëhet 

një autorizim zëvendësues – nuk ka se si R.D ta zëvendësoj H.A, kur në shkresat e lëndës, deri në 

atë moment H.A nuk ka pasur autorizim fare për veten e saj. E njëjta, autorizimin për përfaqësim e 

ka paraqitur në seancën e radhës – atë të datës 29.04.2022, dhe ka vijuar pastaj me përfaqësimin e 

palës  P.G, në të njëjtën seancë.  

Tutje në deklaratën e saj gjyqtarja F.L ka theksuar se, në seancën e datës 28.04.2022 palën e 

mbrojtur dhe avokatin D, i ka udhëzuar që të bënin autorizimin në procesverbal para gjykatës, dhe 

pastaj nuk do të kishte pengesë procedurale për procedim sa i përket palës së mbrojtur. Ka shtuar 

se, si gjyqtare e çështjes, i ka njoftuar palët dhe pjesëmarrësit tjerë në procedurë se gjykata nuk ka 

arritur të kontaktoj me palën përgjegjëse për shkak të adresës së saj të banimit, dhe u ka kërkuar të 

gjithëve që po që se kanë informacion për adresën e banimit të palës përgjegjëse D.B, ta njoftonin 

gjykatën. Po ashtu, gjyqtarja e rastit ka theksuar se, i ka njoftuar palët prezente se, meqë pala 

përgjegjëse nuk ishte ftuar me rregull, nuk ka kushte për të mbajtur seancën dëgjimore. Ka shtuar 

se, në asnjë moment, as palës së mbrojtur e as përfaqësuesit të tij nuk i është mohuar e drejta në 

deklarim sepse, sikur t’i isha mohuar një të drejtë të tillë, fillimisht të dy personat në fjalë, nuk do 

të prisnin përfundimin e procedurës gjyqësore për rastin dhe pastaj të depononin fletëparaqitjet, po 

ashtu ekziston edhe instituti i kërkesës për përjashtimin e gjyqtarit të çështjes, që do të mund të 

përdorej lehtësisht nga ta, nëse do të vihej në pikëpyetje objektiviteti i gjyqtares për rastin në fjalë. 

Gjithashtu, gjyqtarja e çështjes në deklaratën e saj ka theksuar se, të gjitha veprimet i ka ndërmarr 

në përputhje me dispozitat ligjore, për më tepër Ligji për mbrojtje nga dhuna në familje, sa i përket 

çështjeve procedurale, me nenin 15, par. 4 thekson se thirrja e personave që do të marrin pjesë në 

seancë gjyqësore bëhet në përputhje me dispozitat e Ligjit të Procedurës Kontestimore. Neni 15.3 i 

LMDHF thekson se “Dëgjimi dhe shqiptimi bëhet në mungesë të kryerësit të dhunës në familje 

nëse kryerësi i dhunës në familje është thirrur në mënyrë të rregullt dhe nëse kërkesa është 

mbështetur në dëshmi të mjaftueshme.”  

Ka shtuar se, gjykata nuk pati kushte për tu lëshuar në materien e seancës dëgjimore,  e as të merrte 

deklarimin e palës së mbrojtur dhe pjesëmarrësve të tjerë, përveç se të kërkonte informata për 

adresën e palës përgjegjëse dhe ftesën për seancën e radhës t’ia dërgonte në adresën e përditësuar, 

po të lëshohej gjykata në mbajtjen e seancës dëgjimore, pa u plotësuar kushtet ligjore, do të kishim 



shkeljen e një parimi fondamental të të drejtave të njeriut – atë të trajtimit të barabartë të të gjithëve 

para gjykatës dhe të dëgjimit edhe të palës kundërshtare, para se të vendoset. 

Gjyqtarja e rastit në deklaratën e saj ka theksuar se, seancën e datës 28.04.2022 e ka mbajtur vetëm 

në suaza ligjore – atë të konstatimit të mungesës së kushteve. Duke qenë kështu, gjykata nuk ka 

pasur të drejtë madje të lëshohej në diskutime të tjera, sepse pala përgjegjëse nuk prezantonte, pala 

përgjegjëse nuk kishte pranuar ftesë të rregullt, dhe diskutimet në seancë nuk mund të bëhen vetëm 

me njërën palë ndërgjyqëse. Ka shtuar se, gjatë tërë kohës që ajo si gjyqtare bënte konstatimet në 

procesverbal, avokati D, ndërhynte vazhdimisht, ngase ishte qëllimi të devijonte natyrën e seancës, 

ashtu që gjykata të futej në shqyrtim kryesor pa pasur kushte procedurale, që do të ishte shkelje 

esenciale me rëndësi absolute, për më tepër avokati “kërcënonte” me dalje nga salla e gjykimit, 

duke aluduar se po që se del, gjykata nuk do të kishte mundësi të vazhdonte tutje, prandaj dhe do 

ta vendoste gjykatën në pozitë të vështirë ligjore. Ka theksuar se, me dhjetëra herë i është tërhequr 

vërejtja avokatit D, duke i  kërkuar që të mos ndërhynte në fjalët e gjyqtares e as të pjesëmarrësve 

të tjerë, që thjeshtë të priste rendin e deklarimit dhe të mos e devijonte natyrën e seancës. Ka shtuar 

se, edhe nga fletëparaqitja e palës P.G, konstatohet se, avokati i ka ndërhyrë në fjalë vetëm 

gjyqtares, jo edhe të tjerëve. Tutje ka theksuar se, me nenin 289 par. 3 të LPK, parashihet se “Në 

qoftë se pala apo përfaqësuesi me prokurë i saj largohet nga vendi i seancës, seanca do te mbahet 

pa praninë e tyre”. Gjykata nuk urdhëruar të njëjtin të dal nga salla, ishte avokati që paralajmëronte 

një gjë të tillë, pasi që iu shqiptua vërejtje dhe e njëjta u konstatua në procesverbal. Ka shtuar se, 

avokatin nuk e ka penguar në realizimin e një paralajmërimi të tillë sepse, po ta largonte gjyqtarja 

nga salla, pasi i shqiptuar vërejtja e konstatuar edhe në procesverbal, gjykata do ta gjobiste për 

mosrespektim të gjykatës dhe mos mbajtje të rendit dhe qetësisë në sallën e gjykimit, e pas kësaj, 

do të vinte masa tjetër – ajo e largimit nga salla. Për më tepër gjyqtarja ka theksuar se, me nenin 

426, par. 1 të LPK, parashihet se,  “gjykata  kujdeset për mbarëvajtjen e seancës në drejtimin e 

duhur dhe në mënyrë të rregullt”. Ka theksuar se, në këtë mënyrë dhe ka vepruar, ka udhëhequr 

seancën si gjyqtare e rastit dhe nuk ka lejuar që, jo vetëm avokati në fjalë, po askush tjetër, të devijoj 

drejtimin e seancës në përputhje me natyrën e saj. Ndërsa në lidhje me caktimin e përfaqësuesit të 

përkohshëm, gjyqtarja ka theksuar se, ai është caktuar me propozimin e të autorizuarës së palës së 

mbrojtur, avokates H.A dhe pasi janë shterur të gjitha mundësitë ligjore për gjetjen e një adrese 

banimi për palën përgjegjëse. 

Në fund të deklaratës së saj, gjyqtarja e rastit ka theksuar se, për sjelljen e avokatit D, përveç 

vërejtjes së konstatuar në procesverbal, e ka raportuar menjëherë pas seancës se datës 28.04.2022 

edhe në Odën e Avokatëve të Kosovës. 

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

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

ka dyshim të arsyeshëm për inicim të procedurës disiplinore ndaj gjyqtares F.L. 

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 e gjyqtares F.L lidhur me mbajtjen e seancës 

së datës 28.04.2022 dhe aktvendimin e marrë për caktimin e përfaqësuesit të përkohshëm, për të 

cilat parashtruesit janë ankuar.  

Lidhur me pretendimin e palës ankuese se gjyqtarja F.L ka qenë e njëanshme në veprimet e saj gjatë 

seancës së datës 28.04.2022 për faktin se i ka mohuar deklarimin në procesverbal të avokatit R.D, 

Autoriteti Kompetent i Gjykatës Themelore në Prishtinë vlerëson se nuk është shkelur parimi i 

pavarësisë dhe paanësisë gjyqësore, dhe parimi i trajtimit të i barabartë i 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. Sepse në seancën e datës 28.04.2022 nuk 



ka pasur kushte për mbajtën e saj në mungesë të palës përgjegjëse të dhunës në familje, edhe 

përkundër përpjekjeve të gjykatës që të sigurohet adresa e palës përgjegjëse, e njëjta nuk ka mundur 

të sigurohet, andaj gjykata në këto rrethana nuk është lëshuar në materien e seancës dëgjimore, për 

më tepër gjykata në këto raste është e kufizuar vetëm me konstatimin e mungesës së kushteve për 

mbajtjen e seancës dhe jo edhe diskutim/deklarim tjetër përmbajtjesor.  

Ndërsa në lidhje me pretendimin ankimor se, seanca gjyqësore te kërkesat për urdhërmbrojtje mund 

të mbahen edhe pa prezencën e palës përgjegjëse, Autoriteti Kompetent i kësaj gjykate vlerëson se 

pretendimi i tillë është i pabazuar sepse me nenin 15 par. 3 të LMDHF parashihet se “Dëgjimi dhe 

shqiptimi bëhet në mungesë të kryerësit të dhunës në familje nëse kryerësi i dhunës në familje është 

thirrur në mënyrë të rregullt dhe nëse kërkesa është mbështetur në dëshmi të mjaftueshme”. Pra 

janë dy kushte që duhet të plotësohen për t’u shqiptuar urdhërmbrojtje në mungesë të palës 

përgjegjëse: pala përgjegjëse duhet të thirret me rregull, dhe kërkesa të jetë e mbështetur në dëshmi 

të mjaftueshme. Në rastin konkret, për Autoritetin e kësaj gjykate është evident fakti se pala 

përgjegjëse nuk ishte ftuar në mënyrë të rregullt, në të kundërtën, mbajtja e seancës apo lëshimi i 

urdhrit mbrojtës pa ftesën e palës në mënyrë të rregullt do të përbënte trajtim të pabarabartë të 

palëve në procedurë. 

Sa i përket mbajtjes se rendit në gjykatë, dispozitat ligjore i japin kompetencë gjyqtarëve që ndaj 

palëve që e prishin rendin në gjykatë, të shqiptojnë vërejtje, gjobë edhe në fund largim nga seanca, 

kjo gjë përcaktohet me nenin 289 par.2 të LPK-së. Ndërsa me par. 3 të të njëjtit nen parashihet: “në 

qoftë se pala apo përfaqësuesi me prokurë i saj largohet nga vendi i  seancës, seanca do te mbahet 

pa praninë e tyre”. Ndërsa nga procesverbali i seancës gjyqësore të datës 28.04.2022 konstatohet 

se gjykata nuk e ka larguar nga seanca avokatin R.D, por i njëjti –  sipas konstatimeve në 

procesverbal – është larguar pa urdhrin e gjyqtares. 

Ndërkaq, sa i përket pretendimeve të palës së mbrojtur, parashtruesit të ankesës P.G, Autoriteti 

Kompetent vëren se pala e mbrojtur nuk është ankuar ndaj punës së gjyqtares në seancat tjera të 

mbajtura, ku është përfaqësuar nga avokatja H.A, e as nuk ka kërkuar përjashtimin e gjyqtares, ky 

fakt konstatohet edhe nga procesverbalet e seancave gjyqësore të mbajtura, në datat 29.04.2022, 

05.05.2022, 10.05.2022, 06.06.2022. 

Në lidhje me pretendimet ankimore për caktimin e përfaqësuesit të përkohshëm, Autoriteti 

Kompetent i kësaj gjykate konstaton se, nga shkresat e lëndës, konkretisht nga procesverbali i 

seancës së datës 10.05.2022 rezulton se përfaqësuesja e palës së mbrojtur av. H.A edhe në 

prezencën e palës së mbrojtur, ka kërkuar që për palën përgjegjëse të caktohet përfaqësuesi i 

përkohshëm, gjithashtu ka propozuar që shpenzimet për përfaqësuesin e përkohshëm do të 

mbulohen nga pala e mbrojtur P.G, andaj gjykata ka miratuar propozimin e av. H.A, dhe në të 

njëjtën seancë është obliguar pala e mbrojtur që në emër të paradhënies për caktimin e përfaqësuesit 

të përkohshëm, në llogarinë e gjykatës të deponohet shuma prej 500 euro, për më tepër lidhur me 

këto vendime të gjykatës nuk ka pasur asnjë kundërshtim nga pala e mbrojtur. 

Ndërsa në lidhje me pretendimin ankimor se kërkesat për urdhërmbrojtje duhet të vendoset brenda 

15 ditësh, Autoriteti i kësaj gjykate vlerëson se, pasi nuk ka pasur kushte për mbajtën e seancës, 

gjykata, konkretisht gjyqtarja e rastit ka bërë përpjekje për t’u siguruar adresa e palës përgjegjëse 

për t’ju dorëzuar shkresat e lëndës me qëllim për t’u deklaruar, dhe gjyqtarja e rastit ka kërkuar 

informacione nga Policia e Kosovës, pastaj edhe brenda gjykatës, konkretisht në divizionin penal 

të kësaj gjykate, dhe pas shterimit të të gjitha mundësive për të gjetur adresën e palës përgjegjëse, 

me propozimin e të autorizuarës së palës së mbrojtur H.A ka caktuar përfaqësuesin e përkohshëm 

dhe seanca është zhvilluar pa zvarritje, ku me datë 06.06.2022 është nxjerr aktvendimi me të cilin 

pjesërisht është miratuar kërkesa për urdhërmbrojtje të palës së mbrojtur. 



Për më tepër, 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, por nuk mund të konsiderohet shkelje disiplinore. 

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/26/22, me datë 04.07.2022 

Albina Shabani Rama 
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