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AD/GJTHPR/28/22 

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

ankesës së parashtruar nga avokat A.H, për inicim të procedurës disiplinore ndaj gjyqtares V.S, 

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 08.07.2022 merr këtë: 

V E N D I M 

Refuzohet si e pabazuar ankesa e ushtruar nga avokat A.H ndaj gjyqtares V.S për shkak se nuk 

ka bazë të arsyeshme për inicim të procedurës disiplinore. 

 

A r s y e t i m 

Avokat A.H ka ushtruar ankesë për inicim të procedurës disiplinore ndaj gjyqtares V.S, në 

Këshilli Gjyqësor të Kosovës, e cila është pranuar nga Autoriteti i Gjykatës Themelore në 

Prishtinë me datë 08.06.2022. Me datë 10.06.2022 është njoftuar Këshilli Gjyqësor i Kosovës 

për pranimin e ankesës të parashtruesit. 

Parashtruesi i ankesës avokat A.H ka paraqitur ankesë ndaj gjyqtares V.S për shkak të 

pretendimeve se, nga koha e paraqitjes së padisë e deri më tani kanë kaluar më tepër se shtatë 

vite, dhe pasi gjyqtari paraprak ka shkuar në detyrë të re, ndërsa lënda gjendet të gjyqtarja V.S. 

Ka shtuar se, gjyqtari paraprak seancën e fundit gjyqësore e ka mbajtur me datë 09.10.2018, 

dhe nga atëherë nuk është mbajtur asnjë seancë gjyqësore, ndërsa tani kemi zvarritje të 

paarsyeshme të procedurës. 

Në lidhje me pretendimet e parashtruesit të ankesës, gjyqtarja V.S ka deklaruar se, në lëndën 

kontestimore C.nr.2129/2013, kemi të bëjmë me objekt kontesti vërtetimin e pronësisë. 

Paraprakisht me këtë lëndë kanë qenë të ngarkuar Gjyqtari H.S i cili ka ndërmarrë disa veprime 

dhe atë: ka marrë aktvendim me të cilin është aprovuar masa e përkohshme e sigurisë, vendim 

i cili është vërtetuar nga Gjykata e Apelit. Ka shtuar se, gjyqtari paraprak është lëshuar në 

shqyrtim edhe të çështjes kryesore, ndërsa ajo si gjyqtare është ngarkuar me këtë lëndë me datë 

26.08.2020, dhe deri më tani nuk ka marrë ndonjë veprim, pasi është duke gjykuar lëndë të 

natyrës së njëjte të vitit 2011. 

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

shkresave të lëndës, deklarimit të gjyqtarit dhe pretendimeve të parashtruesit së ankesës, ka 



vlerësuar se nuk ka dyshim të arsyeshëm për inicim të procedurës disiplinore ndaj gjyqtares 

V.S. 

Lidhur me pretendimin ankimor të parashtruesit se, nga data 09.10.2018 nuk është mbajtë asnjë 

seancë gjyqësore, Autoriteti i kësaj gjykate konstaton se qëndron ky pretendim i ankuesit, sepse 

lënda ka C.nr.2129/13 ka qenë në procedurë dhe janë mbajtur disa seanca gjyqësore, dhe për 

këtë gjyqtarja e rastit është e vetëdijshme, mirëpo mos caktimi i seancave gjyqësore për 

vazhdimin e procedurës ka ndodhur për shkak të faktorit objektiv, numrit të madh të lëndëve 

me të cilin ballafaqohen gjyqtarët gjatë punës së tyre, pastaj numrit të madh të lëndëve të cilat 

kanë qenë në procedurë dhe janë transferuar te gjyqtarët tjerë pasi që kjo gjykatë viteve të 

fundit është duke u ballafaquar me lëvizje të mëdha të gjyqtarëve për shkak të avancimeve në 

gjykata më të larta dhe lëvizje të lëndëve nga një gjyqtar tek tjetri ndërsa në anën tjetër nuk 

janë plotësuar pozitat e lira të gjyqtarëve, për çka janë në dijeni edhe Këshilli Gjyqësor i 

Kosovës. 

Nga gjyqtarja e çështjes jemi informuar se brenda një afati të arsyeshëm lëndën C.nr.2129/13 

do ta procedoj, pasi që procedimin e lëndëve është duke e bërë sipas kohës së arritjes së lëndëve 

në gjykatë ashtu edhe siç Komiteti i Etikës së KGJK-së, ka nxjerr opinion për mënyrën ë 

trajtimit të lëndëve të vjetra. 

Autoriteti Kompetent duke parë ngarkesën e gjyqtares me lëndë dhe pas vlerësimit të 

regjistrave të punës së gjyqtares, ka gjet se deri te zvarritja e procedimit të kësaj lënde nga 

gjyqtarja ka ardhur si pasojë e ngarkesës me lëndë e jo për shkak se gjyqtarja me veprimet apo 

mosveprimet e saj po ndikon në zvarritje. 

Bazuar në të lartcekurat, Autoriteti 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.  

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 

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/28/22, me datë 08.07.2022 

Albina Shabani Rama 
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