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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 I.D dhe avokati M.S, për inicim të 

procedurës disiplinore ndaj gjyqtares SH.V, bazuar në dispozitën e Nenit 9, paragrafit 1 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 20.07.2022 

merr këtë: 

V E N D I M 

Refuzohet si e pabazuar ankesa e ushtruar nga pala I.D përmes të autorizuarës së tij Av. M.S 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 I.D dhe avokati M.S kanë ushtruar ankesë për inicim të procedues disiplinore ndaj gjyqtares 

SH.V, e pranuar në Gjykatën Themelore në Prishtinë me datë 22.06.2022. 

Me datë 24.06.2022 është njoftuar Këshilli Gjyqësor për pranimin e ankesave disiplinore të 

parashtruesve.  

Parashtruesit kanë paraqitur ankesë disiplinore ndaj gjyqtares SH.V për shkak të pretendimeve se 

gjyqtarja e rastit në seancën për caktimin e urdhrit mbrojtës në lëndën C.nr.930/22 ka treguar sjellje 

dhe ushtruar gjuhë të papranueshme për palët në procedurë. Po ashtu, në ankesën e paraqitur, 

parashtruesit kanë deklaruar se gjyqtarja e ka vendosur rastin në mënyrë të  njëanshme duke u sjellë 

në mënyrë absolutisht arbitrare dhe të pa dëgjuar ndonjëherë duke e ndaluar palën përgjegjëse dhe 

përfaqësuesen e tij që të deklarohet edhe në aspektin kohor edhe përmbajtësor gjatë seancës së datës 

24.03.2022 dhe ky fakt provohet me nënshkrimin e procesverbalit me vërejtje. 

Në ankesën e saj, av. M.S ka deklaruar se  me rastin e nënshkrimit të procesverbalit me vërejtje 

gjyqtarja ju ka drejtuar me fjalët “ska rëndësi çka shkruan” dhe ky deklarim i ka ndaluar që ti 

evidentojnë vërejtjet/shkeljet.  

Për më tepër, av. M.S në ankesë ka deklaruar se janë ndier të fyer, të intimiduar dhe të përdhosur 

skajshmërisht me aktvendimin, duke cituar edhe pjesë nga aktvendimi ”përfaqësuesja e palës 

përgjegjëse – kryesit të dhunës në familje ndonëse tenton që të shfajësojë kryesin e dhunës në 

familje por ato pretendime janë të natyrës stereotipe dhe me parafrazime boshe dhe si të tilla janë 

të bazuara”, kualifikim si ky është subjektiv, arbitrar i njëanshëm dhe si i tillë është i 



kundërligjshëm ngase kur gjykatat vendosin ato duhet të bazohen në argumente dhe kundër 

argumente dhe absolutisht jo mbi gjykimet mbi to.  

Në lidhje me pretendimet e parashtruesve të ankesës, gjyqtarja SH.V ka deklaruar se janë të 

pabazuara, të papranueshme dhe të kundërligjshme pretendimet e përfaqësueses të ushtruesit të 

dhunës në familje av. M.S-E se gjyqtarja e kësaj çështje juridike ”ka treguar sjellje dhe gjuhë 

absolutisht të papërshtatshme ndaj neve si palë e cila është reflektuar edhe në aktvendimin 

C.nr.930/22 i datës 24.03.2022”. Kjo pikërisht se për të gjitha këto pretendime kjo parashtruese nuk 

paraqet asnjë provë dhe fakt relevant si dhe nuk propozon asnjë provë juridikisht të vlefshme. Tutje, 

gjyqtarja e rastit ka deklaruar se është i papranueshëm, i pabazuar madje edhe i kundërligjshëm 

pretendimi i përfaqësueses së ushtruesit të dhunës në familje se e njëjta  është ndjerë e fyer, e 

intimiduar, nënçmuar dhe përdhosur skajshmërisht kur gjykata mbi bazën e provave të 

administruara dhe fakteve të vërtetuara ka konstatuar në aktvendim se “ përfaqësuesja e kryesit të 

dhunës në familje ndonëse tenton që të shfajësoj kryesin e dhunës në familje, por ato pretendime 

janë të natyrës sterotipe me parafrazime boshe dhe si te tilla janë të pabazuara”, janë vërtetuar nga 

Gjykata e Apelit e Kosovës me aktvendimin AC.nr.2312/22 i datës 28.04.2022. 

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 SH.V. 

Autoriteti i kësaj Gjykate bazuar në faktet e çështjes ka gjetur se, nuk ka bazë të arsyeshme për 

inicimin e hetimeve për shkelje disiplinore në veprimet e gjyqtares SH.V lidhur me mbajtjen e 

seancës së datës 28.03.2022 dhe aktvendimin e marrë për caktimin e urdhrit mbrojtës,  për të cilat 

parashtruesit janë ankuar.  

Nga pretendimet e palës ankuese Autoriteti kompetent i kësaj Gjykate vlerëson se shkeljet e 

pretenduara disiplinore konsistojnë në: gjuhë të papranueshme të gjyqtares; shkelje të së drejtave 

të palëve në procedurë për shkak të mosdhënies së mundësisë për tu deklaruar dhe vendim jo të 

drejtë për shkak të gjuhës së përdorur, e cila gjuhë është reflektuar edhe në aktvendimin C.nr.930/22 

i datës 24.03.2022. 

Autoriteti Kompetent i Gjykatës Themelore në Prishtinë vlerëson se në rastin konkret pas shqyrtimit 

të dosjes dhe shkresave të lëndës nuk ka arritur të provojë pretendimet e palës ankuese për gjuhën 

dhe sjelljet e papranueshme të cilat janë objekt i kësaj ankese disiplinore. Në këtë drejtim, 

parashtruesit e ankesës nuk kanë specifikuar në tërësi se çfarë gjuhe është përdorur gjatë seancën 

gjyqësore apo çfarë sjellje janë ushtruar nga gjyqtarja e rasti e cila bie ndesh me Kodin e Etikës për 

gjyqtarë apo veprime të cilat hyjnë në domenin disiplinor.  

Sa i takon pretendimeve për shkelje disiplinore për mosdhënie të mundësisë për tu deklaruar, 

respektivisht vërejtjeve në procesverbalin e seancës gjyqësore të datës 24.03.2022, autoriteti 

kompetent vlerëson se nga shkresat e lëndës nuk ka mundur të provohen saktësisht pretendimet 

konkrete të cilat janë tani objekt i ankesës. Në aspektin procedural, pala ka pasur të drejtë që gjatë 

seancës gjyqësore të paraqet konstatimet në procesverbal lidhur me vërejtjet konform nenit 137 par. 

2 të LPK. Në rastin konkret, në fund të procesverbalit është konstatuar vërejtja, mirëpo nuk është 

cekur pjesa kundërshtuese përmbajtjesore e procesverbalit, kundërshtimet konkrete apo vërejtjet 

lidhur me lëshimet procedurale në mënyrë që t’i lihet hapësirë gjyqtares që jashtë seancës të vendos 

lidhur me kundërshtimin, ashtu siç parashihet me nenin 138 par. 4 të Ligjit për Procedurën 

Kontestimore. 

 



 

 

Për më tepër, për këto kundërshtime procedurale, respektivisht shkeljet esenciale të dispozitave të 

procedurës, pala i ka ngritur si shkelje edhe me rastin e ushtrimit të mjetit juridik në gjykatën e 

shkallës së dytë. Fakti se Gjykata e Apelit me aktvendimin Ac.nr.2312/22 të datës 24.03.2022 e ka 

vërtetuar aktvendimin e Gjykatës Themelore me ç’rast nuk ka gjetur shkelje esenciale, për 

Autoritetin e kësaj Gjykate paraqet mjet të konsumuar juridik në shkallë të dytë. Rrjedhimisht 

trajtimi i shkeljeve procedurale të cilat nuk janë konstatuar nga gjykata e shkallës së dytë, nuk mund 

të hyjë në domenin disiplinor. 

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, vlerësoi 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/31/22, me datë 20.07.2022 

Albina Shabani Rama 
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Kryetare e Gjykatës Themelore në Prishtinë 


