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AD/GJTHPR/34/21 

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

ushtruar nga R.K., pronar i shoqërisë tregtare “E”, ndaj gjyqtares L.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 16.09.2021 nxjerr këtë: 

V  E  N  D  I  M 

Refuzohet si e pabazuar parashtresën e ushtruar nga R.K., pronar i shoqërisë tregtare “E”, ndaj 

gjyqtares L.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 20.08.2021 ka pranuar parashtresën e R.K., 

pronar i shoqërisë tregtare “E”, për fillimin e procedurës disiplinore ndaj gjyqtares L.M.. Sipas 

ankuesit në lëndën A.nr.617/12, A.nr.164/18, A.nr.899/19, janë nxjerr vendime të kundërligjshme, 

të pa drejta. 

Në deklarimin e gjyqtares L.M., lidhur me pretendimet e palës, ka theksuar se Gjykata Themelore 

në Prishtinë, lidhur me kërkesëpadinë e paditësit R.K., pronar i shoqërisë tregtare “E” ka nxjerr 

aktgjykime A.nr.617/12, A.nr.164/18, A.nr.899/19 dhe ndaj aktgjykimit të fundit A.nr.899/19 pala 

paditëse ka ushtruar ankesë në GJA dhe kjo gjykatë merr aktgjykim AA.nr.516/19 me datë 

08.10.2019, e refuzon si të palejuar kërkesën e paditësit, të paditurës, palës së interesuar Komuna 

e Prishtinës dhe vërteton aktgjykimin e GJTHP A.nr.899/19. Gjykata Supreme me aktvendimin e 

datës 06.02.2020 ka hedhë poshtë si të palejuar kërkesën e paditësit shoqërisë tregtare “E” për 

rishqyrtim të jashtëzakonshëm, paraqitur kundër aktgjykimit të GJA AA.UZH.nr.519/19. 

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 

gjyqtares ka konstatuar se nuk ka dyshim të arsyeshëm për ti vërtetuar pretendimet e palës për 

shkelje disiplinore.  

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

pretendimet e palës, pasi që në aspektin e çështjes së trajtimit të procedurës gjyqësore dhe 



vlerësimit të ligjshmërisë së vendimeve gjyqtari vepron duke e vendosur çështjen, bazuar në prova-

shkresa të lëndës dhe legjislacionit në fuqi. Ndaj vendimeve të gjykatës palës i garantohet e drejta 

e shfrytëzimit të mjeteve juridike ndaj të cilave edhe janë shfrytëzuar nga pala dhe këto vendime 

janë shqyrtuar dhe vendosur nga gjykatat e shkallës më të lartë, Gjykata e Apelit dhe Gjykata 

Supreme. Në marrjen e vendimeve nga gjykata përkatësisht nga gjyqtari nuk përbën shkelje 

disiplinore, është bindje e lirë e gjyqtarit për të vendosur çështjen.  

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. 
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