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REPUBLIKA E KOSOVES 
REPUBLIKA KOSOVA - REPUBLIC OF KOSOVA 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË 
OSNOVNI SUD PRIŠTINA - BASIC COURT OF PRISTINA 

 
AD/GJTHPR/22/22 

Kryetarja e Gjykatës Themelore në Prishtinë, Albina Shabani Rama, duke vendosur sipas 

kërkesës së parashtruar nga Rr.B.G.H B për inicim të procedurës disiplinore ndaj gjyqtares 

A.K-P, 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 30.05.2022 merr këtë:  

V E N D I M 

Refuzohet si e pabazuar ankesa e ushtruar nga Rr.B.G.H B ndaj gjyqtares A.K-P, për shkak se 

nuk ka bazë të arsyeshme për inicim të procedurës disiplinore. 

 

A r s y e t i m 

Në emër të Rr.B.G.H B, z. K.B Zyrtari ligjor/hulumtues, me datë 29.04.2022 përmes email-it 

dërguar në Gjykatën Themelore në Prishtinë ka ushtruar kërkesë për inicim të procedurës 

disiplinore ndaj gjyqtares A.K-P.  

Me datë 05.05.2022 është njoftuar Këshilli Gjyqësor i Kosovës për pranimin e ankesës.  

Rr.B.G.H B , kërkesën për inicim të procedurës disiplinore ndaj gjyqtares A.K-P, e ka bazuar 

në pretendimet se gjatë trajtimit të çështjes penale P.nr.3108/17, gjyqtarja K-P ka ra ndesh me 

Ligjin për përgjegjësinë disiplinore si pasojë e mosndërmarrjes së veprimeve – caktimit të 

shqyrtimit gjyqësor brenda afatit të arsyeshëm kohor marrë parasysh faktin se kjo çështje 

penale ka qenë e kthyer në rigjykim.  

Sipas parashtruesit të ankesës gjyqtarja K-P, është gjyqtare e çështjes në çështjen penale 

P.nr.3108/17, e cila zhvillohet ndaj të pandehurit A.K që nga koha kur Gjykata e Apelit e ka 

kthyer këtë rast në rivendosje nga prilli 2019, nuk është caktuar seanca e rishqyrtimit gjyqësor 

përkundër se kanë kaluar tre vite nga koha kur lënda është kthyer në rivendosje.  

Parashtruesi i kërkesës ka dhënë sqarime në drejtim të ecurisë së procedurës penale në këtë 

çështje penale duke theksuar se me datë 14 Korrik 2017, Prokuroria Themelore në Prishtinë – 

Departamenti i Përgjithshëm kishte ngritur aktakuzë kundër A.K për shkak të veprës penale 

“Rrezikimi i trafikut publik”, nga neni 378 par 9 të KPRK-së, aktakuza e ngarkon të pandehurin 

A.K për aksidentin e datës 8 maj 2017 në të cilin si rezultat i mos përshtatjes së shpejtësisë së 
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lëvizjes kishte mbetur i vdekur 18 vjeçari H.D. Tutje parashtruesi i ankesës ka theksuar se, pas 

leximit të aktakuzës, në seancën e shqyrtimit fillestar i akuzuari A.K e kishte pranuar fajësinë 

për veprën penale dhe më datën 15 Dhjetor 2017,  gjykata  pas mbajtjes së shqyrtimit gjyqësor 

kishte nxjerr aktgjykimin P.nr.3108/17 me të cilin të akuzuarin e kishte shpallur fajtor dhe e 

kishte dënuar me 1 vit burgim. Pas ankesës së prokurorisë dhe familjarëve të viktimës, Gjykata 

e Apelit me datë 16 prill 2019 kishte nxjerrë aktvendimin me të cilin si rezultat i shkeljes 

procedurale e kishte kthyer rastin në rivendosje  Për më tepër parashtruesi ka theksuar se, 

ndonëse rasti ishte kthyer në rigjykim, gjyqtarja K.P nuk e ka caktuar seancën e rigjykimit edhe 

pse kanë kaluar 3 vite prej kur rasti ishte kthyer për rivendosje. Parashtruesi deklaron se fakti 

se është kthyer në rigjykim një çështje penale duhet të trajtohet me prioritet dhe jo të vlerësohet 

si rast i ri penal dhe të mbetet në sirtarët e gjykatës e të pres në rend sikurse lëndët e reja. Për 

më tepër, parashtruesi ka shtuar se, kanë kërkuar informacion nga gjykata në lidhje me 

moscaktimin e seancës gjyqësore në këtë çështje penale e cila është në rigjykim, dhe pas 

kërkesës kanë pranuar përgjigjen nga Gjykata Themelore në Prishtinë se për shkak të volumit 

të madh të lëndëve, gjyqtarja nuk e ka caktuar seancën e rishqyrtimit. Po ashtu, të njëjtën 

kërkesë BIRN e kishte drejtuar edhe gjatë vitit 2022 për të parë nëse është caktuar seanca e 

rigjykimit mirëpo përsëri kishin marrë përgjigjen se nuk është caktuar seanca në lidhje në këtë 

rast. Për më tepër parashtruesi ka theksuar se, kanë marrë përgjigje nga gjykata se, kjo lëndë 

pas rigjykimit i është caktuar një gjyqtari tjetër, ndërsa gjyqtarja e çështjes tani, lëndën e ka 

pranuar me datë 09.03.2021. Në fund parashtruesi ka shtuar se, për më shumë se 1 vit, gjyqtarja 

K-P nuk e kishte caktuar seancën e rigjykimit në lidhje me rastin e të akuzuarit A.K. 

Në lidhje me pretendimet e parashtruesit të ankesës, gjyqtarja A.K-P ka deklaruar se, është i 

vërtetë fakti se në vitin 2017 ka qenë e ngarkuar me rastin e A.K me nr të lëndës 

P.nr.3108/2017, i cili ka qenë i akuzuar për veprën penale “Rrezikimi i trafikut publik” nga 

neni 378 par.9 të KPRK-së, po ashtu është e vërtete se kjo lëndë është gjykuar në dhjetor të 

vitit 2019 ndërsa është kthyer në rivendosje nga Gjykata e Apelit dhe ka marrë numër të ri 

P.nr.1640/2019, të cilën e ka pranuar me datë 14.05.2019. Ka shtuar se, pas pesë muajsh të 

pranimit të kësaj lënde, me datë 06.11.2019 është shkarkuar nga të gjitha lëndët me të cilat ka 

qenë e ngarkuar, duke e përfshirë edhe lëndën në fjalë, pasi me vendim të Këshillit Gjyqësor 

të Kosovës i është pezulluar puna si gjyqtare, për ta ushtruar punën në pozitën e Kryetares së 

Komisionit për çështje normative në KGJK, dhe të gjitha lëndët me të cilat ka qenë e ngarkuar 

janë shpërndarë te gjyqtarët tjerë. Gjyqtarja ka deklaruar se nga regjistrat penal të kësaj gjykate 

vërtetohet se në lëndën P.nr.1640/2019 njëherë ka qenë e ngarkuar gjyqtarja M.B, ndërsa tani 

është e ngarkuar gjyqtarja V.P. Tutje gjyqtarja K-P ka theksuar se, nuk qëndron pretendimi i 

ankuesit se ajo si gjyqtare e paska pranuar lëndën me datë 09.03.2021 sepse në atë kohë dhe 

tani është e ngarkuar gjyqtarja V.P.  

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

shkresave të lëndës, pretendimeve të parashtruesit të ankesës dhe deklaratës së gjyqtares, ka 

vlerësuar se nuk ka bazë të arsyeshme për shkelje disiplinore lidhur me pretendimet ankimore 

se, gjyqtarja A.K-P nuk e ka proceduar me kohë lëndën P.nr.1640/19. 

Lidhur me pretendimet ankimore se, gjyqtarja A.K-P nuk ka caktuar seancën e mbajtjes së 

rishqyrtimit gjyqësor ndonëse kanë kaluar 3 vite kur Gjykata e Apelit ka vendosur për rastin 

në fjalë, Autoriteti Kompetent i kësaj gjykate vlerëson se pretendimet e tilla nuk qëndrojnë 

sepse pas kthimit të lëndës në rigjykim, gjyqtarja e rastit e ka pranuar lëndën P.nr.1640/19 me 

datë 14.05.2019 por e njëjta gjyqtare me vendimin e Këshillit Gjyqësor të Kosovës 
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KGJK.nr.233/2019 të datës 06.11.2019 është pezulluar nga detyra e gjyqtares gjatë shërbimit 

në Këshill si Kryetare e Komisionit për Çështje Normative, dhe lëndët të cilat ka qenë e 

ngarkuar janë shpërndarë tek gjyqtarët tjerë të gjykatës.  

Nga regjistrat penal të gjykatës, dhe nga fletëpranimi i lëndëve rezulton se me datë 19.12.2019 

gjyqtarja M.B ka pranuar 75 lëndë të gjyqtares A.K-P, në mesin e së cilave edhe lëndën 

P.nr.1640/2019, e cila në sistemin SMIL evidentohet me nr. 2019:150234. Gjithashtu nga 

shkresat e lëndës, deklarata e gjyqtares V.P dhe sistemi SMIL rezulton se me datë 09.03.2021 

gjyqtarja V.P ka pranuar lëndën P.nr.1640/2019, dhe e njëjta ka caktuar seancën e shqyrtimit 

gjyqësor me datë 09.06.2022 në ora 09:00. 

Andaj duke pasur parasysh se gjyqtarja A.K-P, nga data 06.11.2019 nuk është e ngarkuar me 

lëndën P.nr.1640/2019, Autoriteti Kompetent i kësaj gjykate vlerëson se nuk është shkelur 

dispozita e nenit 5, par.2, nën-paragrafi 2.7 të Ligjit Nr.06/L-057 Për Përgjegjësinë Disiplinore 

të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve.  

Nën dritën e rrethanave të rastit, 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 gjyqtarja 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/22/22, me datë 30.05.2022 

 

                                                                             Albina Shabani Rama 

 

                                                                                                   ________________ 

Kryetare e Gjykatës Themelore në Prishtinë 


