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AD/GJTHPR/24/22 

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

ankesës së parashtruar nga avokat D.LL për inicim të procedurës disiplinore ndaj gjyqtares E.E 

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 20.06.2022 merr këtë:  

V E N D I M 

Refuzohet si e pabazuar ankesa e ushtruar nga avokat D.LL ndaj gjyqtares E.E, për shkak se 

nuk ka bazë të arsyeshme për inicim të procedurës disiplinore. 

 

A r s y e t i m 

Avokati D.LL me datë 20.05.2022 ka paraqitur ankesë disiplinore ndaj gjyqtares së Gjykatës 

Themelore në Prishtinë- Dega në Lipjan, E.E për inicim të procedurës disiplinore. Me datë 

24.05.2022, është njoftuar Këshilli Gjyqësor i Kosovës për pranimin e ankesës nga 

parashtruesi. 

Parashtruesi i ankesës av. D.LL ka paraqitur ankesë disiplinore ndaj gjyqtares E.E për shkak të 

pretendimeve se, gjatë dhënies së përgjigjes për përjashtimin e saj nga lënda, gjyqtarja E.E pa 

asnjë argument akuzon, ofendon, etiketon paragjykon dhe bën vlerësim subjektiv në lidhje me 

personalitetin e përfaqësuesit të trashëgimtarëve dhe paraqet mosrespektim profesional dhe 

zyrtar të përfaqësuesve të palëve në procedurë, dhe kjo – sipas parashtruesit të ankesës paraqet 

qasje personale/private, jo objektive ndaj veprimeve dhe procedurës zyrtare. Ka shtuar se, 

kërkesa për përjashtim të gjyqtarit është një mjet i garantuar dhe i përcaktuar me dispozitat 

ligjore në të gjitha llojet e procedurave gjyqësore, që parashihet me dispozitat e LPK-së, dhe e 

drejtë e palës në procedurë, e cila përdoret nga palët kur konsiderojnë që ekzistojnë shkaqet 

për të paraqitur kërkesën. Më tej, parashtruesi i ankesës ka theksuar se, gjyqtarja E.E me rastin 

e deklarimit të saj ndaj përfaqësuesit të palëve në procedurë, ka vepruar më kundërshtim me 

Kodin e Etikës profesionale për gjyqtar dhe sipas parashtruesit gjyqtarja ka kryer shkelje 

disiplinore të parapara me nenin 5 par.2 nëpar 2.1 dhe 2.2 të Ligjit 06/L-057  Për Përgjegjësinë 

Disiplinore të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve, duke mos i trajtuar siç kërkohet me ligj palët në 

procedurë dhe përfaqësuesit e tyre. 



Në lidhje me pretendimet e paraqitësit të ankesës, gjyqtarja e çështjes ka deklaruar se, kjo 

ankesë nuk ka mbështetje në dispozitat e ligjit për procedurën kontestimore, për faktin se 

përfaqësuesi i palëve në ankesën e tij nuk ka shtuar asgjë më tepër përveç parafrazimeve të 

cekura në kërkesën e tij për përjashtimin e gjyqtares nga lënda CT.nr.3/20, ndaj të cilës është 

nxjerr Aktvendimi për refuzimin e kërkesës për përjashtim të gjyqtarit me datë 19.04.2022. Ka 

shtuar se, pretendimet e të autorizuarit të propozuesve janë të pabazuara në ligj, me arsyetimin 

se përfaqësuesi i propozuesve nuk ka arritur t’i arsyetoj rrethanat apo shkaqet nga të cilat 

përfundon se ekziston ndonjë bazë ligjore me të cilin pretendon se ajo si gjyqtare ka bërë 

shkelje disiplinore sipas dispozitave të cekura në ankesen e tij. Më tej ka shtuar se, parashtruesi 

me deklarimet e tija nё ankesë ёshtё munduar t’i shpreh pretendimet ankimore, kundër njё 

vendimi tё Kryetarit tё Gjykatës tё marrё me dt. 19.04.2022 ndaj tё cilit konform nenit 70.5 të 

LPK-së, nuk lejohet ankesë.  

Tutje, gjyqtarja E.E në deklaratën e saj ka shtuar se, lidhur me pretendimet e avokatit se kinse 

gjyqtarja nё deklaratën saj ka paraqitur qasje personale-private kundrejt njё përfaqësuesi tё 

trashëgimtarëve, kjo nuk ёshtё aspak e vёrtetё, ngase kёtё avokat nuk e njeh, as që ka pasur 

rast mё shumë se dy herë të takohet nё seanca gjyqësore, ndërsa pёr lëndën nё fjalë ёshtё ai vet 

i cili ka shpreh qasje personale-private nё parashtresën e tij pёr përjashtim nga lënda, sepse 

ende pa e marrё nё punë kёtё lёndё, i njëjti ka vlerësuar profesionalizmin e gjyqtares. 

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

shkresave të lëndës, deklarimit të gjyqtares dhe pretendimeve të parashtruesit të ankesës, ka 

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

E.E. 

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

inicim të procedurës disiplinore lidhur me deklarimet e gjyqtares E.E në kërkesën për 

përjashtimin nga lënda CT.nr.3/20.  

Lidhur me pretendimin e palës ankuese se, gjyqtarja e rastit ka ofenduar dhe etiketuar 

përfaqësuesin e palëve si dhe nuk i ka trajtuar palët siç kërkohet me ligj, Autoriteti Kompetent 

i kësaj gjykate vlerëson se në deklaratën e gjyqtares lidhur me kërkesën për përjashtim nga 

lënda CT.nr.3/20 nuk ka elemente të ofendimeve, etiketimeve apo paragjykimeve të palëve 

propozuese apo përfaqësuesit të tyre, apo mostrajtim i barabartë i palëve në procedurë sepse 

gjyqtarja në deklaratën e saj ka sqaruar se nuk ekzistojnë rrethanat për përjashtimin e saj nga 

lënda sepse të njëjtën ende nuk e ka proceduar për shkaqe objektive, pasi ka lëndë më të vjetra 

që duhet t’i procedoj. 

Autoriteti Kompetent i kësaj gjykate vë në pah se, deklarata e gjyqtares për përjashtimin e saj 

nga lënda është trajtuar në Aktvendimin GJA.nr.364/2022 të datës 19.04.2022, dhe nëse e njëjta 

deklaratë do të kishte elemente me të cilën do të vihet në dyshim pavarësia apo paanësina e 

gjyqtares, e njëjta kërkesë do të ishte aprovuar. 

Ndërsa, në lidhje me pretendimin ankimor se lënda CT.nr.3/2020 llogaritet lëndë e vjetër, pasi 

që nga viti 2015 nuk ka asnjë pengesa për ta përfunduar, Autoriteti Kompetent i kësaj gjykate 

konstaton se qëndron ky pretendim i ankuesit, pasi që fakti se lënda është transferuar nga 

Gjykata Themelore në Prishtinë me datë 22.11.2019 pasi që kjo gjykate shpallur jo kompetente 

në pikëpamje territoriale dhe lënda është bartur në Gjykatën Themelore në Prishtinë – Dega në 

Lipjan dhe ka marrë numrin CT.nr.3/2020, nuk mund merret si rrethane të trajtohet si lende e 

re por duhet nga gjyqtarja që t’i jepet prioritet dhe te trajtohet sikur me qene lende e vitit 2019, 



per cka edhe gjyqtarja e çështjes ka deklaruar se shume shpejt do ta filloj me procedimin e 

kësaj lende . 

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 

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/24/22, me datë 20.06.2022 

Albina Shabani Rama 
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