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AD/GJTHPR/32/21 

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

nga E.G.dhe F.G., ndaj gjyqtares H.G., 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 15.09.2021 nxjerr këtë: 

V  E  N  D  I  M 

Refuzohet si e pabazuar ankesa e ushtruar nga ankesa e ushtruar nga E.G.dhe F.G., ndaj gjyqtares 

H.G., për shkak se nuk ka bazë të arsyeshme për shkelje disiplinore. 

A  r  s  y  e  t  i  m 

Gjykata Themelore në Prishtinë ka shqyrtuar ankesa e ushtruar nga E.G.dhe F.G., ndaj gjyqtares 

H.G., të cilit kanë shprehur shqetësimin e tyre lidhur me shtyrjen e seancës gjyqësore, mos 

përfilljen e propozimit për deklarimin e provës-deklaratës së dhenë të R.G., në aktvendimin 

C.nr.706/18. Sipas ankuesve vendimi ndaj masës së sigurisë është aprovuar pa asnjë argument dhe 

ka vonesa-zvarritje në marrjen e veprimeve në këtë lëndë.  

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

pretendimeve të parashtruesit të ankesës, dhe vlerësimit të deklarimit të gjyqtares H.G., ka 

konstatuar se nuk ka bazë të arsyeshëm për ti vërtetuar pretendimet e palës për shkelje disiplinore.  

Në deklarimin e gjyqtares H.G. ka theksuar se me aktvendimin e Gjykatës së Apelit Ac.nr.3575/20 

të datës 22.06.2020, janë aprovuar ankesat e kundërshtarëve të sigurimit dhe është anuluar 

Aktvendimi C.nr.706/18. Pala paditëse-propozuese me parashtresën e datës 18.01.2021 dhe 

02.04.2021 ka bërë ndryshimin dhe plotësimin e padisë me propozim për masë, duke e paraqitur 

si të paditur personat me adresë edhe në Gjermani dhe Francë. Meqense disa prej të paditurve 

kundërshtarëve të sigurimit gjenden në Gjermani dhe Francë, komunikimi i tyre duhet të bëhet 

përmes rrugëve diplomatike, përkatësisht Ministrisë së Drejtësisë. Si gjyqtare në këtë çështje 

juridike kam ndërmarr veprime procedurale, është kërkuar nga pala paditëse-propozuese rregullimi 

i padisë, sigurimi i adresave të plota për të paditurit kundërshtarët e sigurimit, përkthimi i shkresave 



të lëndës në dy gjuhë, të cilat pas përkthimit janë pranuar në zyre me datë 01.09.2021. Lënda është 

në procedurë, për propozimin për caktimin e masës së sigurimit seanca është caktuar të mbahet. 

Gjykata siguron palët ndëgjyqëse dhe kujdeset që ti administron të gjitha provat  e bashkangjitura 

në shkresa të lëndës dhe se procedura në këtë çështje juridike-kontestuese është duke u udhëhequr 

konform dispozitave ligjore. 

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

pretendimeve të palës/ve, të njëjtat nuk janë vërtetuar pasi që në aspektin e çështjes së trajtimit të 

procedurës gjyqësore, gjykata vendos bazuar në ligje që përcaktojnë procedurën. Ndaj 

pretendimeve  për shkelje procedurale, përkatësisht vendimeve gjyqësore palës i garantohet e 

drejta për shfrytëzimin e mjeteve juridike. Ndërsa për çështjen e vonesës-zvarritjes së procedurës 

kjo ka ndodhur përveç çështjeve të veprimeve procedurale edhe për shkak të ngarkesës të 

gjyqtarëve me numër të madh të lëndëve dhe në kohen e shfaqjes së pandemisë kovid-19, në 

gjykata është ndërprere puna me përjashtim të veprimtarive urgjente, me vendimin 

KGJK.nr.53/2020, ka reduktuar esencialisht punën në gjykata. 

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/32/21, më datë 15.09.2021 

 

               Albina Shabani Rama 
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