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AD/GJTHPR/30/22 

Autoriteti Kompetent i Gjykatës Themelore në Prishtinë, Kryetarja e Gjykatës, Albina 

Shabani Rama, ka shqyrtuar ankesën e ushtruar nga N.R, ndaj gjyqtarit S.S, për të vendosur 

për çështje disiplinore, duke vepruar në mbështetje të nenit 9, paragrafi 6 të Ligjit Nr.06/L-

057 Për Përgjegjësinë Disiplinore të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve dhe nenit 7, paragrafi 1 dhe 

3 të Rregullores Nr.05/2019 Për Procedurën Disiplinore të Gjyqtarëve, me datë 04.07.2022 

nxjerr këtë: 

V E N D I M 

Refuzohet si e pabazuar ankesa e ushtruar nga N.R ndaj gjyqtarit S.S për shkak se nuk ka bazë 

të arsyeshme për inicim të procedurës disiplinore. 

 

A r s y e t i m 

N.R ka ushtruar ankesë për inicim të procedurës disiplinore ndaj gjyqtarit S.S në Këshillin 

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

në Prishtinë me datë 09.06.2022.  

Me datë 10.06.2022 është njoftuar Këshilli Gjyqësor i Kosovës për pranimin e ankesës 

disiplinore. 

Parashtruesi i ankesës N.R, ka paraqitur ankesë disiplinore ndaj gjyqtarit S.S, për shkak të 

pretendimeve se, në lëndën P.nr.436/20 ku e dëmtuar është vajza e tij A.R, i janë shkelur të 

drejtat palës së dëmtuar dhe avokatit të saj, pasi nuk janë ftuar nga ana e gjykatës në shqyrtim 

fillestar. Tutje parashtruesi ka theksuar se avokatit të palës së dëmtuar nuk i është dorëzuar 

asnjë shkresë, dhe pas angazhimit të avokatit me datë 31.03.2022 është siguruar aktgjykimi, 

pasi posta e ka kthyer në mungesë të adresës, kurse pala e dëmtuar ka dhënë adresën në 

gjykatë. Ka shtuar se, gjyqtari i çështjes është treguar i papërgjegjshëm edhe në lidhje me 

shqiptimin e dënimit sepse e ka dënuar të pandehurin me një dënim prej 6 muajsh burgim 

duke ia zëvendësuar dënimin me gjobë, edhe pse kryerësi është recidivist. 

Në lidhje me pretendimet e parashtrueses të ankesës, gjyqtari i çështjes ka deklaruar se, lëndën 

P.nr.436/20 e ka pranuar me datë 24.11.2020, ndërsa me datë 27.01.2022 ka caktuar seancën 

e shqyrtimit fillestar, ku në këtë seancë i pandehuri ka kërkuar angazhimin e avokatit mbrojtës, 

dhe ai si gjyqtar i rastit ka ndërprerë seancën duke aprovuar propozimin e të pandehurit. Ka 



shtuar se, seancën e radhës të shqyrtimit fillestar e ka caktuar me datë 08.03.2022, ku i 

pandehuri e ka pranuar fajësinë në praninë e mbrojtësit të tij dhe prokurorit të shtetit, dhe për 

pranimin e fajësisë nga ana e të pandehurit është pajtuar edhe prokurori i shtetit.  

Tutje në deklaratën e tij, gjyqtari i rastit ka theksuar se, në shqyrtimin fillestar sipas nenit 245 

të Kodit të Procedurës Penale nuk ftohet asnjë dëshmitar apo i dëmtuar, përveç prokurorit të 

shtetit, të pandehurit dhe mbrojtësit të tij, nëse ka angazhuar. Ka shtuar se, sa i përket vendimit 

mbi dënimin ai ka shqiptuar një dënim prej 5 muajsh burg, i cili me pëlqimin e të pandehurit 

dhe në përputhshmëri me nenin 44 të KPRK-së, dënimi me burg iu është zëvendësuar me 

dënimin me gjobë në shumën prej 1500 euro. Tutje në deklaratën e tij gjyqtari ka theksuar se, 

nuk është detyrë e gjyqtarit ekspedimi i aktgjykimeve palëve në procedurë, por ekspedimin e 

bën procesmbajtësja dhe referenti penal i gjykatës. 

Ka shtuar se, në lidhje me vendimin mbi dënimin, ai si gjyqtar i rastit ka konsideruar se me 

dënimin e shqiptuar është arritur qëllimi i dënimit, kurse tani lënda gjendet në Gjykatën e 

Apelit sipas ankesës së mbrojtësit të palës së dëmtuar dhe kompetente është Gjykata e Apelit 

për të vendosur lidhur me ankesën, e cila ka mundësi ta vërtetoj aktgjykimin, ta ndryshoj apo 

edhe ta kthej rastin në rigjykim. 

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 inicim të procedurës disiplinore ndaj gjyqtarit 

S.S. 

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

për inicimin e hetimeve për shkelje disiplinore në veprimet e gjyqtarit S.S, lidhur me 

aktgjykimin e marrë, për të cilin parashtruesi është ankuar.  

Lidhur me pretendimin ankimor të palës se, gjyqtari është treguar i papërgjegjshëm me 

shqiptimin e dënimit ndaj të pandehurit, Autoriteti kompetent i kësaj gjykate vlerëson se 

pretendimet e tilla nuk qëndrojnë sepse për mënyrën e vendosjes së çështjes, gjyqtari vepron 

konform ligjit, në bazë të bindjes së lirë, pa asnjë presion apo ndikim nga kushdo qoftë, bazuar 

në provat/shkresat e lëndës, të thënat e palëve në procedurë si dhe legjislacionit në fuqi, ndërsa 

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

punës së tyre, mund të jetë shkak për ushtrimin mjeteve të rregullta apo të jashtëzakonshme 

në gjykatat e instancave më të larta nga pala e pakënaqur por nuk mund të konsiderohet shkelje 

disiplinore. Gjithashtu nga shkresat e lëndës rezulton se mbrojtësi i palës së dëmtuar av. M.M 

ka parashtruar ankesë në Gjykatën e Apelit lidhur për shkak të vendimit mbi dënimin, andaj 

lidhur me ligjshmërinë e aktgjykimit të marrë vendosë Gjykata e Apelit si gjykate e shkallës 

së dytë. 

Ndërsa, lidhur me pretendimin e palës ankuese, se gjyqtari S.S është treguar i njëanshëm sepse 

nuk ka ftuar palën e dëmtuar në shqyrtimin fillestar, Autoriteti i kësaj gjykate vlerëson se 

pretendimi i tillë është i pabazuar sepse me nenin 245 par.1 të Kodit të Procedurës Penale 

parashihet: “Gjatë shqyrtimit fillestar duhet të jenë të pranishëm prokurori i shtetit, i pandehuri 

apo të pandehurit dhe mbrojtësit”, pra me dispozita ligjore nuk parashihet se në shqyrtim 

fillestar duhet të ftohen dëshmitarët apo të dëmtuarit, dhe për këtë Autoriteti Kompetent 

vlerëson se nuk është shkelur parimi i pavarësisë dhe paanësisë të përcaktuar me dispozitën e 

nenit 5, par.2, nën-paragrafi 2.1 dhe 2.2 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 

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/30/22, me datë 04.07.2022 

 

Albina Shabani Rama 

 

________________ 

Kryetare e Gjykatës Themelore në Prishtinë 


