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AD/GJTHPR/38/21 

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

ushtruar nga E.H., ndaj gjyqtarit B.K, 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 27.10.2021 nxjerr këtë: 

 

V  E  N  D  I  M 

Refuzohet si e pabazuar ankesa e ushtruar nga E.H, ndaj gjyqtarit B.K, për shkak se nuk ka bazë 

të arsyeshme për shkelje disiplinore. 

 

A  r  s  y  e  t  i  m 

 

Gjykata Themelore në Prishtinë-Autoriteti Kompetent i kësaj gjykate-Albina Shabani Rama ka 

pranuar ankesën e ushtruar nga E.H. përmes GJTHP-Dega në Lipjan, me datë 29.09.2021, ndaj 

gjyqtarit B.K.  

Ushtruesi i ankesës E.H, lidhur me lëndën kundërvajtëse K.nr.718/20 ka shprehur pretendimet ndaj 

gjyqtarit për shkelje esenciale të dispozitave ligjore dhe të trajtimit të njëanshëm të palëve në 

procedurë, duke favorizuar palën tjetër, duke ndërruar fjalët në procesverbal. Sipas ankuesit 

gjykata ka vendos në një ekspertizë jo profesionale, ndërsa nuk e ka marr për bazë ekspertizën 

tjetër që ka prezantuar në seancë. 

Në lidhje me pretendimet e palës-ushtruesit të ankesës, gjyqtari i çështjes së kundërvajtjes ka 

deklaruar se, nuk qëndrojnë pretendimet e palës, si gjyqtar i kësaj çështje kam vendosë duke u 

bazuar në autorizimet ligjore, shkresa të lëndës dhe sipas bindjes sime të lirë. Sipas gjyqtarit mos 

mbajtja e seancës gjyqësore të përcaktuar me datë 08.06.2021, ka ndodh për shkak se ka qenë i 

ftuar në Këshillin Gjyqësor të Kosovës për të marr pjesë në votim për zgjedhjen e anëtarit të KGJK-

së. Sipas deklarimit të gjyqtarit çështja e pretendimeve të palës të theksuara në ankesë për 

falsifikimin apo e ndërrimin e fjalëve në procesverbal nuk qëndron, kjo çështje mundë të vërtetohet 



në procesverbal. Në proces është konstatuar se është lexuar i njëjti palëve dhe është nënshkruar pa 

vërejtje.  

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

të lëndës, deklarimit të gjyqtarit dhe pretendimeve të parashtruesit të ankesës, ka vlerësuar se nuk 

ka dyshim të arsyeshëm për shkelje disiplinore të gjyqtarit B.K. 

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

shkelje disiplinore në veprimet dhe sjelljet e gjyqtarit B.K, në seancat për të cilat pala është ankuar. 

Për aplikimin e gabuar të drejtës materiale apo procedurale nga ana e gjyqtarit/ve gjatë punës së 

tyre mund të jetë shkak për ushtrimin e ankesës nga pala e pakënaqur në instancën e gjykatës më 

të lartë, por nuk mundet të konsiderohet shkelje disiplinore. Nga konstatimet në procesverbal është 

gjet se gjykata ka marr aktvendim, ka aprovuar propozimin e të pandehurit për ekspertizë tjetër në 

seancën e datës 24.09.2021 dhe nuk qëndron çështja e falsifikimit në këtë proces. Nëse pala ka 

vërejtje në procesverbal ka të drejtën që në seancën e radhës të kërkoi përmasimin e çështjes së 

deklaruar në procesverbal. Në procesverbalin e kësaj seance është konstatuar se palëve procesi ju 

është lexuar dhe të njëjtit kanë nënshkruar pa vërejte. Lidhur me çështjen se gjyqtari ka qenë i 

njëanshëm në veprimet e tij gjatë kësaj procedure, nuk ka gjet bazë të mjaftuar për ti vërtetuar 

pretendimet e ushtruesit të ankesës dhe për këtë vlerëson se nuk është shkelur parimi i pavarësisë 

dhe paanshmërisë që përcaktohet në nenin 5, par.2 nën-par.2.1 të Ligjit Nr.06/L-057 Për 

Përgjegjësin Disiplinore të  Gjyqtarëve dhe Prokurorëve dhe që përcaktohet në  parimet bazë të 

etikes profesionale për gjyqtarë. Nga gjendja e konstatuar gjyqtari ka munguar në seancën e datës 

08.06.2021, mirëpo mos mbajtja e kësaj seance ka ndodh se i njëjti ka qenë i ftuar në Këshillin 

Gjyqësor për të marr pjesë në votim për anëtarë të KGJK-së. 

Andaj, Autoriteti i Gjykatës Themelore në Prishtinë lidhur me parashtesën e ushtruar, bazuar në të 

dhënat e përshkruara më lartë vlerësoj se nuk ka 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/38/21, më datë 27.10.2021 

               Albina Shabani Rama 

         ____________  

Kryetare e Gjykatës Themelore në Prishtinë 


