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AD/GJTHPR/30/21 

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

ushtruar nga I.M, ndaj gjyqtarit A.G., 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 21.09.2021 nxjerr këtë: 

 

V  E  N  D  I  M 

Refuzohet si e pabazuar parashtresën e ushtruar nga I.M, ndaj gjyqtarit A.G., 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 14.07.2021 ka pranuar parashtresën përmes 

Këshillit Gjyqësor të Kosovës nga I.M, i cili ka theksuar se lënda e tij C.nr.295/16 është duke u 

zvarritur. Sipas ankuesit lënda C.nr.295/16 është duke u vonuar në vendosje, e cila lëndë nuk 

gjykohet, e as nuk rigjykohet dhe lidhur me këtë lëndë është ankuar edhe për gjobën që ka marr në 

këtë lëndë civile.   

Gjyqtari në përgjigjen e tij ka deklaruar se lënda civile me t’u kthyer në riprocedurë nga Gjykata 

e Apelit C.nr.296/16, ka marr numër të ri C.nr.931/20, dhe kjo lëndë është pranuar me dt. 

18.11.2020. Në rigjykim kjo lëndë është caktuar dhe seanca e parë pas rigjykimit ka qenë e caktuar 

për dt. 21.01.2021 dhe ka vazhduar caktimi i seancës me dt. 26.02.2021, pastaj  me dt. 26.03.2021, 

ku të gjitha seancat kanë dështuar me fajin e paditësit i cili qëllimisht nuk i ka pranuar thirrjet për 

seancë. Paditësi I.M, shpesh shkruan parashtresa me përmbajtje fyese dhe pikërisht lidhur këtë i 

njëjti është gjobitur në këtë lëndë civile me aktvendimin C.nr.931/20 të dt. 16.12.2020. 

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 A.G., ka vlerësuar se nuk ka bazë të arsyeshëm për ti vërtetuar pretendimet e palës për 

shkelje disiplinore.  



Autoriteti i Gjykatës Themelore në Prishtinë, vlerëson se nuk ka zvarritje, për arsye se  lënda civile 

me t’u kthyer në riprocedurë nga Gjykata e Apelit C.nr.296/16, e cila ka marr numër të ri 

C.nr.931/20, e pranuar nga gjyqtari në nëntor të vitit 2020, nga i njëjti është caktuar seanca për 

datën 21.01.2021 dhe ka vazhduar caktimi i seancës me dt. 26.02.2021, pastaj  me dt. 26.03.2021. 

Ndaj vendimeve gjyqësore Autoriteti i kësaj gjykate nuk ka të drejtën e ndërhyrjes, ndryshimit apo 

komentimit të vendimeve gjyqësore. Ndaj aktvendimit C.nr.931/20 të datës 16.12.2020 lidhur me 

gjobon e shqiptuar, pala e pakënaqur ka pasur të drejtën e ushtrimit të ankesës në gjykatën e 

shkallës më të lartë. Me kërkesë të gjyqtarit të çështjes për përjashtimin nga procedimi dhe 

vendosja e çështjes juridike kontesimore, lënda C.nr.931/20 i është ndarë në punë gjyqtarit tjetër, 

bazuar në aktvendimin e datës 29.04.2021, me qëllim të interesit të përgjithshëm, për rritjen e 

besimit te qytetarët, se gjykatat janë objektive dhe të paanshme në gjykimin e çështjeve gjyqësore 

si dhe që të mos krijohen dilema me rastin e procedimit dhe vendosje në këtë çështje juridike 

kontesimore. 

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

bazë të arsyeshme të besoj se gjyqtari 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/30/21, më datë 21.09.2021 

 

               Albina Shabani Rama 

         ____________  

Kryetare e Gjykatës Themelore në Prishtinë 


