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AD/GJTHPR/33/21 

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

ushtruar nga R.K., pronar i shoqërisë tregtare “E”, ndaj gjyqtarit A.T., 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 16.09.2021 nxjerr këtë: 

V  E  N  D  I  M 

Refuzohet si e pabazuar parashtresën e ushtruar nga R.K., pronar i shoqërisë tregtare “E”, ndaj 

gjyqtarit A.T., për shkak se nuk ka bazë të arsyeshme për shkelje disiplinore. 

A  r  s  y  e  t  i  m 

Autoriteti i Gjykatës Themelore në Prishtinë me datë 20.08.2021 ka pranuar parashtresën e R.K., 

pronar i shoqërisë tregtare “E”, për fillimin e procedurës disiplinore ndaj gjyqtarit A.T.. Sipas 

ankuesit lëndët C.nr.2812/21 (C.nr.3195/13), E.nr.1877/15, nuk janë proceduar dhe vendosur duke 

pretenduar se qëllimisht janë bllokuar. Po ashtu ankohet në marrjen e vendimeve, vendimet për 

masën e përkohshme të sigurimit. Nga Autoriteti i Gjykatës Themelore në Prishtinë është kërkuar 

që të shqyrtohet ankesa ndaj gjyqtarit për shkelje disiplinore dhe shkelje penale.  

Në deklarimin e gjyqtarit A.T., lidhur me pretendimet e palës, ka theksuar se lëndën 

C.nr.3195/2013 lidhja 2812/2021 e kam pranuar 10.12.2018, veprimet në këtë lëndë janë marr 

duke filluar nga 24.04.2019 me marrjen e aktvendimit për përgjigje në  padi, mbajtja e seancave 

gjyqësore,  gjatë seancave ka pasur propozime për nxjerrjen e ekspertizave, plotësim ekspertizave, 

propozime për marrjen e Aktgjykimit të pjesshëm, aktvendim për in kompetencë, dërgim i lendes 

në Gjykatën e Apelit dhe në fund lënda kthehet në vendosje. Seanca e fundit në të cilën ka kërkuar 

përjashtimin e gjyqtari  është mbajtur me datë 26.07.2021. Ndërsa për lëndën E.nr.1877/15 përveç 

veprimeve tjera të marra në këtë lëndë me datë 25.02.2016 me aktvendimin e marr, pjesërisht është 

aprovuar propozimi i kreditorit të kundërpërmbarimit është caktuar kundërpërbarimi ndaj debitorit 

të kundërpërmbarimit, me datë 09.06.2016 është marr aktvendimi me të cilin është refuzuar 

prapësimi i të kundërpërmbaruarit debitori N.SH.T. “Riar-Alfis”, me pronar R.S., si i pabazuar. 

Veprimet tjera që janë marr më tutje janë urdhëresa për përmbarim-te bashkangjitur me urdhrat e 

dhënë Bankave të Kosovës, konkluzioni i datës 06.03.2018. Ju njoftojmë se lënda është dërguar 

në Gjykatën Themelore në Prishtinë-Dega Podujeve, ngase kreditori ka kërkuar që përmbarimi të 

shtrihet në sendet e luajtshme dhe të paluajtshme ku gjendet adresa e debitorit të përmbarimit. 



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

pretendimeve të parashtruesit të ankesës, shkresave të lëndës dhe vlerësimit të deklarimit të 

gjyqtarit A.T., ka konstatuar se nuk ka bazë të arsyeshëm për ti vërtetuar pretendimet e palës për 

shkelje disiplinore.  

Autoriteti i Gjykatës Themelore në Prishtinë, ka konstatuar se, bazuar në fakte sa i përket 

pretendimeve të palës për shkelje ligjore, të njëjtat nuk janë vërtetuar pasi që në aspektin e çështjes 

së trajtimit të procedurës gjyqësore dhe vlerësimit të ligjshmërisë së vendimeve, gjyqtari i çështjes 

vepron në kuadër të autorizimeve ligjore dhe për mënyrën e trajtimit të rastit vendos bazuar në 

ligje. Veprimet e marra nga gjyqtari i çështjes në procedim dhe vendosje të lëndëve C.nr.2812/21 

(C.nr.3195/13), E.nr.1877/15 nuk ka rezultuar se ka pasur zvarritje, vonesat në këtë çështje ka 

ndodhur për shkaqe objektive (ngarkesa e gjyqtarëve me numër të madh të lëndëve, në kohen e 

shfaqjes së pandemisë në gjykata është ndërprere puna me përjashtim të veprimtarive urgjente, me 

vendimin KGJK.nr.53/2020, ka reduktuar esencialisht punën në gjykata). Lidhur me paanshmërinë 

Autoriteti i Gjykatës nuk ka mund ti vërtetoi pretendimet e palës se gjyqtari i çështjes ka qenë i 

njëanshëm në marrjen e veprimeve të tij. Nga pretendimet e parashtruara nga pala për shkelje 

disiplinore dhe shkelje penale, nuk ka gjete bazë të arsyeshme për shkelje disiplinore dhe elemente 

të veprës për shkelje penale nga gjyqtari i rasteve. 

Në marrjen e vendimeve nga gjykata përkatësisht nga gjyqtari nuk përbën shkelje disiplinore, është 

bindje e lirë e gjyqtarit për të vendosur çështjen, bazuar në prova-shkresa të lëndës dhe 

legjislacionit në fuqi.  

Andaj, lidhur me parashtesën e ushtruar, në bazë të dhënave të përshkruara më lartë nuk ka gjet 

bazë të arsyeshme të besoj se gjyqtarja 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/33/21, më datë 16.09.2021 

 

               Albina Shabani Rama 

         ____________  
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