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OSNOVNI SUD PRIŠTINA - BASIC COURT OF PRISTINA 

   
AD/GJTHPR/39/22 

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

Rama, duke vendosur sipas ankesës së parashtruar nga avokati Sh. S dhe pala H.I për inicim të 

procedurës disiplinore ndaj gjyqtares E.U bazuar në dispozitën e Nenit 9, paragrafit 1 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 14.11.2022 

merr këtë: 

V E N D I M 

Refuzohet si e pabazuar ankesa e ushtruar nga avokati Sh. S dhe H.I ndaj gjyqtares E.U, për shkak 

se nuk ka bazë të arsyeshme për inicim të procedurës disiplinore. 

A r s y e t i m 

Avokati Sh. S me datë 14.10.2022 përmes email-it dërguar Autoritetit Kompetent të Gjykatës 

Themelore në Prishtinë ka paraqitur ankesë për inicim të procedurës disiplinore ndaj gjyqtares 

E.U. Për të njëjtat pretendime ankimore ndaj gjyqtares E.U, ankese ka ushtruar edhe i akuzuari 

H.I, e cila ankesë është pranuar nga Autoriteti Kompetent i Gjykatës Themelore në Prishtinë me 

datë 18.10.2022. 

Pasi ankesat kanë të njëjtat pretendime ankimore dhe janë ndaj të njëjtës gjyqtare, ankesat 

disiplinore janë bashkuar dhe janë trajtuar si një ankesë e vetme. 

Me datë 18.10.2022 është njoftuar Këshilli Gjyqësor për pranimin e ankesës disiplinore të 

parashtruesve.  

Në ankesën e tij avokati Sh. S  ka theksuar se,  me datën 13.10.2022 ka qenë e caktuar të mbahet 

seanca e shqyrtimit kryesor me fillim në ora 13:00, ndaj të mbrojturit të tij H.I. Ka shtuar se, në 

ora 13:07 min është paraqitur tek gjyqtarja për ta njoftuar se klienti i tij është prezent, por është 

duke pritur për t’u legjitimuar te sigurimi i gjykatës, si dhe regjistrimi tek recepsionisti, por për 

shkak se kishte shumë palë mund të vonohet. Ka shtuar se gjyqtarja iu është përgjigjur se është 

në rregull. Rreth orës 13:14 min klienti i tij arrin tek zyra e gjyqtares dhe ai e hapur derën e 

gjyqtares, për ta njoftuar se tani edhe klienti i tij është prezent. Ka theksuar se, gjyqtarja iu është 

përgjigjur tani po e ftojë edhe prokurorin dhe po e fillojmë seancën.  Ka shtuar se ai së bashku 

me te pandehurin kanë vazhduar të qëndrojmë në afërsi të zyrës së gjyqtares për të pritur thirrjen 

e saj apo procesmbajtëses për të hyrë brenda, ndërsa pas më shumë se 30 min pritje që seanca të 

filloj, e ka  parë duke hyrë prokurorin Ruhan S, por sipas konstatimit të gjyqtares ky prokuror nuk 

ishte i caktuar për këtë seancë dhe lëndë.   



Ka shtuar se, duke parë se askush nuk po i fton që të hyjnë, e ka hapur derën e zyrës së gjyqtares 

dhe e njëjta i thotë,  avokat ne e përfunduam seancën sepse nuk ka kushte me u mbajtë, ndërsa e 

kishte konstatuar prezencën, pa qenë ata prezent në seancë. 

Më tej në ankesën e tij avokati Sh. S ka theksuar se, kur ai dhe klienti i tij kanë hyrë në zyrën e 

gjyqtares, prezent ka qenë prokurori R.S si dhe dy persona tjerë dhe e ka pyetur gjyqtaren se përse 

ju e mbani seancën pa prezencën e tij dhe të akuzuarit, ndërsa ai dhe akuzuari është dashur që të 

jenë prezent sepse duhet të dakordohen edhe për datën e seancës së radhës, dhe – sipas 

parashtruesit – përgjigja e gjyqtares ishte pa koment, jo njerëzore, jo etike, e aq më pak 

profesionale ʺavokat unë nuk dal me ju lyp nëpër korridore juve, qe ku e ke procesin nënshkruaje 

edhe seanca është e caktuar me datën 15/11/2022 në ora 13:00ʺ.  Ka shtuar se gjyqtarja iu është 

drejtuar me fjalët “Unë nuk ju përshtatem agjendës tuaj avokat, se prezenca e juaj si avokat nuk 

është e nevojshme, dërgo zëvendësim, ose hiç mos hajde, nuk ke nevojë me ardhë, ndërsa të 

pandehurit iu është drejtuar “ju mund të vini edhe vetë, seancën mundë ta mbaj edhe pa juve e pa 

avokatin gjithqysh”, pastaj gjyqtarja të pandehurit iu është drejtuar me fjalët “nëse nuk vjen ti unë  

ty të lidhi e të dërgoj në burg, menjëherë ta caktoj paraburgimin, ti nuk ke qare pa ardhë me datën 

15/11/2022”.   

Tutje, avokati Sh. S në ankesën e tij ka shtuar se, në cilësinë e avokatit ishte para dy situatave, të 

mos e nënshkruajë procesverbalin, të cilën e kishte përgatitur pa prezencën e tyre, dhe ua dorëzoi 

për nënshkrim, ku si pasojë e këtij veprimi veç paralajmëroi gjyqtarja se do ta lidh të pandehurin, 

dhe frika ishte prezente, apo të nënshkruajnë procesverbalin, gjë të cilën e bënë. 

Ka shtuar se, seanca u shty për shkak të mos prezencës të palës së dëmtuar, dhe sa ka informacion 

pala e dëmtuar jeton në botën e jashtme në shtetin e Kanadasë,  dhe nga shkresat e lëndës mund 

të vërtetohet se pala e dëmtuar asnjëherë nuk ka pranuar nga gjykata asnjë shkresë, ku nga 

konstatimi i postës mund të vërtetohet se pala e dëmtuar gjendet jashtë vendit, ndërsa gjyqtarja 

është dashur që të kujdeset për këtë pasi e din se i akuzuari jeton në Gjermani dhe i duhet të vie  

në Kosovë, për të prezantuar, dhe kjo ka kosto për klientin e tij.    

Më tej në ankesë parashtruesi ka theksuar se, gjyqtarja nëse e ka konstatuar mungesën e palës së 

dëmtuar, ka mundur të lëshohet në shqyrtim gjyqësor dhe sigurisht prokurori do të kishte 

propozuar leximin e deklaratës të palës së dëmtuar dhe ata ndoshta nuk do ta kishin kundërshtuar, 

dhe procesi gjyqësor do të vazhdonte. Dhe nëse është dashur që shtyhet ajo seancë arsyeja e parë 

dhe bazë ka qenë mungesa e trupit gjykues, e jo mungesa e të dëmtuarit, sepse gjyqtares i ka 

munguar trupi gjykues. Ka shtuar se, sjellja e gjyqtares aspak nuk ishte profesionale, sepse ka 

përdor sjellje dhe gjuhë ndaj avokatit duke e degraduar, duke e bërë të pa rëndësishëm në një 

proces gjyqësor, e mbi të gjitha mbanë seancë gjyqësore ku ka qenë e obliguar që prezent t’i ketë 

edhe trupin gjykues e të cilët nuk i ka pasur, dhe në prezencë të Prokurorit z. S, (sipas 

procesverbalit dt.13/10/2022 nuk dihet a ishte apo jo prezent), dhe dy personave të tjerë që ishin 

të pa njohur, e në mungesë të klientit të tij që kishte udhëtuar nga Gjermania, si dhe në mungesën 

e tij si mbrojtës, ku ishin prezent duke pritur për të hyrë në zyre, gjyqtarja hapë seancë gjyqësore, 

dhe servon procesverbalin për nënshkrim. Në fund të ankesës së tij av. Sh. S ka theksuar se, kjo 

nuk është hera e parë e sjelljes jo profesionale të kësaj gjyqtareje, prej që është kyçur në këtë 

lëndë.   

Në ankesën e tij pala H.I ka theksuar se, nga Gjermania ka ardhur për të prezentuar në seancën e 

datës 13.10.2022 në ora 13:00, dhe është vonuar për seancë sepse ishte duke pritur për t’u 

legjitimuar te sigurimi i gjykatës, ndërsa avokati Sh. S e ka informuar gjyqtaren për vonesën e tij 

dhe ka pritur para zyrës së gjyqtares E.U. Ka shtuar se, kanë pritur 20 min me avokatin për të hyrë 



në seancë, dhe pasi askush nuk i ka ftuar në zyre, e kanë hapur derën e gjyqtares, dhe në ato 

momente gjyqtarja iu është drejtuar me fjalët: “seanca u kry, nuk pati kushte me u mbajtë se ka 

munguar pala e dëmtuar”, ka theksuar se avokati i tij ishte i shqetësuar me sjelljen e gjyqtares dhe 

iu është drejtuar me fjalët “pse keni mbajtë seancë pa neve” ndërsa gjyqtarja iu është drejtuar 

“unë nuk dal nëpër korridoreve me lyp avokatet”. Ka shtuar se, edhe në seancat e kaluara gjyqtarja 

e ka nënçmuar, ndërsa në seancën e datës 13.10.2022, parashtruesit iu është drejtuar me fjalët 

“nuk ke qare pa ardhë me datën 15.11.2022, se të çoj në burg menjëherë” ndërsa avokatit iu është 

drejtuar “ti nuk ke nevojë të vish, le të vjen pala pa mbrojtje”.  

Në fund të ankesës së tij, parashtruesi H.I ka theksuar se, gjyqtarja ka bërë gabime duke lëshuar 

urdhër për ta arrestuar policia, ndërsa nuk ka pasur ftesë për seancë, dhe kur ka ardhur nga 

Gjermania në prill të vitit 2022 e ka arrestuar policia dhe e kanë dërguar te gjyqtarja E.U. 

Në lidhje me pretendimet e parashtruesve të ankesës, gjyqtarja E.U ka theksuar se,  me datë 

13.10.2022 është caktuar seanca e shqyrtimit gjyqësor dhe para seancës është lajmëruar mbrojtësi 

dhe i akuzuari. Kanë pritur që të vije në seancë prokurori i shtetit dhe posa ka ardhur, 

procesmbajtësja ka dal në korridor që t’i ftoj palët, dhe e ka pyetur të akuzuarin ku gjendet 

mbrojtësi, ndërsa i njëjti ka pas të vendosur maskë në gojë dhe i ka bërë vetëm me kokë e që 

procesmbajtësja dhe ajo si gjyqtare e kanë kuptuar se është në tualet. Ka theksuar se, kanë filluar 

ta përgatisim procesin dhe ajo si gjyqtare ka planifikuar se seanca e radhës të jetë me datë 15 

Nëntor në ora 13.10, kur ka hy mbrojtësi dhe i akuzuari në zyrë ajo i ka thënë avokatit se ka 

vendos që seanca e radhës të mbahet me datë 15.11.2022 atëherë ai ka kundërshtuar se ka një 

seancë tjetër dhe nuk mund të vijë, ka shtuar se, i ka thënë avokatit se lëndët me të Mitur janë 

urgjente dhe se kjo lëndë është e vitit 2019, i njëjti ka kundërshtuar datën e shqyrtimit gjyqësor 

dhe thotë se përse ke mbajt seancë pa mua dhe të akuzuarin, ndërsa ajo si gjyqtare i ka thënë se 

tani po e mbajmë seancën. 

Tutje, në deklaratën e saj gjyqtarja ka theksuar se, seanca është shtyrë pasi që i dëmtuari E.N nuk 

ka prezantuar në shqyrtimin gjyqësor dhe ka pas prova se është ftuar në mënyrë të rregullt pasi 

që flete kthesa nuk është kthyer. Po të ishte kthyer flet kthesa ndryshe do të vepronin do të shkonin 

deri ta fjala hyrëse, ka theksuar se, gjykata i është drejtuar Stacionit Policor në Lipjan përmes 

email-it zyrtar për të vërtetuar se i dëmtuari a ndodhet në adresën që posedon gjykata, sepse ajo 

si gjyqtare bën përpjekje që të mbahet seanca me të gjitha palët pasi që vlerëson se edhe i dëmtuari 

duhet ta ndjek shqyrtimin që nga fillimi.  

Ka shtuar se ka shumë lëndë të cilat duhet të trajtohen me urgjencë ashtu që kjo ka qenë arsyeja 

se përse nuk është ndërruar data e shqyrtimit gjyqësor. Ka theksuar se, i ka thënë edhe mbrojtësit 

se mund të gjej një zëvendësim. 

Ndërsa lidhur me pretendimet e parashtruesit av. Sh. S për mos mbajtjen e seancës në trup 

gjykues, gjyqtarja e rastit ka deklaruar se, është e vërtetë se seanca gjyqësore është dashur të 

mbahet në trup gjykues, pasi vepra për të cilën akuzohet i pandehuri është e dënueshme jo më pak 

se pesë vite burgim, mirëpo pasi nuk ka pasur kushte të mbajtje të seancës, anëtarët e trupit 

gjykues nuk kanë qenë prezent. Ka shtuar se, sipas praktikës gjyqësore, në Departamentin për të 

Mitur, se në rastet kur kanë pasur shtyrje të seancave gjyqësore, gjyqtarët i mbajnë vet, me qëllim 

që t’i mos i pengojnë gjyqtarët tjerë. Ka theksuar se, ajo si gjyqtare i ka 6 ditë në muaj për të 

caktuar seanca gjyqësore dhe respektimi i agjendave të avokatëve do të lënë pa i përfunduar 

lëndët. 

Deklaratë lidhur me rastin ka dhënë edhe procesmbajtësja L.B e cila ka theksuar se, në lëndën 

PM.nr.127/2019 ka qenë procesmbajtëse, ndërsa seanca ka filluar me vonesë në pritje të 



prokurorit të shtetit, dhe kur ka ardhë prokurori ka dal në korridor për t’i ftuar palët. Ka shtuar se, 

në korridor ka qenë vetëm i akuzuari H.I i cili e ka pas të vendosur maskën në fytyrë,  e ka pyetur 

ku është mbrojtësi, ai vetëm ka bërë me kokë djathtas, dhe e ka kuptuar se avokati ka shkuar në 

tualet, pastaj është kthyer në zyre e ka njoftuar gjyqtaren, atëherë kanë filluar ta përgatisin  

procesverbalin,  në ndërkohë në zyre ka hyrë mbrojtësi dhe i pandehuri, gjyqtarja e ka pyetur se 

a është i lirë me dt. 15.11.2022 në ora 13,10 minuta (veprim të cilin e bënë edhe në lëndë tjera) 

mbrojtësi ka dhënë pse keni mbajt procesverbalin pa pjesëmarrjen e të gjitha palëve, atëherë 

gjyqtarja i ka thënë tani procesverbalin do ta mbajmë në prezencën e të gjitha palëve, dhe gjyqtarja 

e ka caktuar datën 15 nëntor 2022 me fillim në ora 13:10, mbrojtësi e ka kundërshtuar këtë datë 

me arsyetim se është i zënë me këtë datë. Ka shtuar se, gjyqtarja i ka thënë se nuk ka termin tjetër, 

lënda është për të mitur dhe është urgjente, është e vitit 2019, në fund avokati i ka thënë gjyqtares 

se nuk mund të vij, gjyqtarja i ka thënë mbrojtja nuk është e detyrueshme dhe mund të bën 

zëvendësim me ndonjë koleg, atëherë avokati i ka thënë gjyqtares: “nuk më respektove si avokat”, 

gjyqtarja nuk ka folur asgjë dhe me kaq ka përfunduar.    

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

së lëndës, deklarimit të gjyqtares dhe pretendimeve të parashtruesve të ankesës, ka vlerësuar se 

nuk ka dyshim të arsyeshëm për inicim të procedurës disiplinore ndaj gjyqtares E.U. 

Rrjedhimisht, Autoriteti i kësaj Gjykate bazuar në faktet e çështjes ka gjetur se, nuk ka bazë të 

arsyeshme për inicimin e hetimeve për shkelje disiplinore në veprimet dhe mosveprimet e 

gjyqtares E.U lidhur me veprimet gjatë seancës gjyqësore të datës 13.10.2022 dhe caktimin e 

seancës gjyqësore për datën 15.11.2022. 

Nga pretendimet e palës ankuese, Autoriteti kompetent i kësaj Gjykate vlerëson se shkeljet e 

pretenduara disiplinore konsistojnë në: gjuhë të papranueshme dhe trajtim i pabarabartë i palëve 

në procedurë. 

Lidhur me pretendimin ankimor të parashtruesve se, gjyqtarja e rastit ka përdorur gjuhë të pa 

pranueshme ndaj parashtruesve të ankesës, Autoriteti Kompetent vlerëson se në rastin konkret 

pas shqyrtimit të dosjes dhe shkresave të lëndës dhe deklarimit të palëve, nuk ka arritur të provojë 

pretendimet e parashtruesve për gjuhën dhe sjelljet e papranueshme të cilat janë objekt i kësaj 

ankese disiplinore. Autoriteti i kësaj gjykate nga faktet e çështjes ka gjetur se, ka pasur diskutime 

rreth shtyrjes së seancës dhe datës së seancës së ardhshme, në këtë drejtim gjykata nuk është e 

obliguar t’ia përshtatë agjendat e seancave palëve në procedurë. 

Ndërsa, pretendimet ankimore se gjyqtarja e rastit ka mbajtur seancë gjyqësore pa praninë e 

palëve, Autoriteti i kësaj gjykate vlerëson se, gjyqtarja ka dhënë sqarime se ka qenë në përgaditje 

të procesverbalit, përmes të cilit është konstatuar se nuk ka pas kushte të mbahet seanca në 

mungesë të palës së dëmtuar, ndërsa kur nuk ka kushte të mbahet seanca gjykata është e kufizuar 

vetëm me konstatimin e mungesës së kushteve për mbajtjen e seancës dhe jo edhe 

diskutim/deklarim tjetër përmbajtjesor, dhe për këtë Autoriteti Kompetent vlerëson se nuk është 

shkelur parimi i pavarësisë dhe paanësisë i 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.  

Ndërsa sa i përket pretendimeve se, nga procesverbali i seancës gjyqësore nuk dihet se a ka qenë 

prezent prokurori i shtetit, sepse në faqen 1 të procesverbalit gjyqtarja ka konstatuar prezencën e 

prokurorit të shtetit, ndërsa në faqen 2 ka konstatuar mungesën e prokurorit, Autoriteti i kësaj 

gjykate vlerëson se kjo ka qenë vetëm gabim teknik sepse prezenca e prokurorit të shtetit 

konstatohet nga nënshkrimi i tij në procesverbal, ndërsa konstatimi se mungon prokurori i shtetit 

është gabim teknik që do të përmisohet sipas dispozitave ligjore. 



Lidhur me pretendimin ankimor se, gjyqtarja e rastit ka bërë shkelje procedurale, se gjatë vitit 

2022 ja lëshuar urdhërarrest për të akuzuarin, Autoriteti i kësaj gjykate vlerëson se pretendimi i 

tillë është i paqëndrueshëm për faktin se, gjyqtarja ka vepruar konform dispozitave ligjore kur ka 

lëshuar urdhërarrest për të pandehurin dhe të njëjtin urdhërarrest e ka revokuar pas mbajtjes së 

seancës së shqyrtimit të dytë me datë 14.04.2022. 

Andaj, Autoriteti Kompetent i Gjykatës Themelore në Prishtinë lidhur me ankesën e ushtruar, 

bazuar në të dhënat e përshkruara më lartë, vlerësoi se nuk ka bazë të arsyeshme të besoj se 

gjyqtarja E.U 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/39/22, me datë 14.11.2022 

 

Albina Shabani Rama 

 

________________ 

Kryetare e Gjykatës Themelore në Prishtinë 


