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AD/GJTHPR/32/22 

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

ankesës së parashtruar nga avokat V.R, për inicim të procedurës disiplinore ndaj gjyqtares S.H 

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 17.08.2022 merr këtë: 

V E N D I M 

Refuzohet si e pabazuar ankesa e ushtruar nga avokat V.R ndaj gjyqtares S.H për shkak se nuk 

ka bazë të arsyeshme për inicim të procedurës disiplinore. 

 

A r s y e t i m 

Avokati V.R me datë 18.07.2022 përmes emalit dërguar Autoritetit Kompetent të Gjykatës 

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

S.H. 

Me datë 25.07.2022 është njoftuar Këshilli Gjyqësor i Kosovës për pranimin e ankesës të 

parashtruesit. 

Parashtruesi i ankesës avokat V.R përfaqësues i palës/dëmtuarit N.Z ka paraqitur ankesë ndaj 

gjyqtares S.H për shkak të pretendimeve se, në seancën gjyqësore të datës 06.07.2022 lidhur 

me lëndën P.nr.4135/2015, gjyqtarja ka përdorur gjuhë të papranueshme dhe ka treguar sjellje 

jo etike ndaj të dëmtuarit N.Z dhe ndaj parashtruesit të ankesës. 

Tutje, parashtruesi i ankesës ka theksuar se, gjatë seancës gjyqësore të datës 06.07.2022 

gjyqtarja i ka njoftuar palët prezente për arsyet e shënuara në njoftimin e policisë lidhur me 

mos realizimin e Urdhëresës së Gjykatës në raport me të akuzuarin K.B të cilat arsye – sipas 

parashtruesit – u konstatuan në procesverbal. Më tej në ankesë parashtruesi ka theksuar se, 

gjyqtarja ju është drejtuar palëve jashtë procesverbalit duke ju thënë  “policisë i kam lëshuar 

urdhëresë për ta sjellë në gjykatë të akuzuarin dhe jo për ta thirr në telefon”, pastaj i dëmtuari 

iu është drejtuar gjyqtares: “unë s’po kuptoj se si i akuzuari po tallet me gjykatë, duke thënë 

se në gjykatë do të paraqitet kur don ai, sepse i njëjti disa herë nuk po vjen në gjykatë”, kurse 

gjyqtarja – sipas parashtruesit – iu është drejtuar të dëmtuarit me fjalët: “unë nuk jam police 

por gjyqtare, e ashtu më kanë shkruar policia, ti me kanë i meçëm nuk ia kishe dhënë gjithë 

ato pare”, dhe pas një diskutimi me përfaqësuesin e të dëmtuarit, gjyqtarja iu është drejtuar me 



fjalët: “boll boll avokat, i di unë punët e mia”, dhe pas nënshkrimit të procesverbalit, sipas 

parashtruesit – gjyqtarja iu është drejtuar me fjalët “dilum jashtë, liroma zyrën se e thërras 

sigurimin”. Gjithashtu, parashtruesi në ankesë ka theksuar se,  gjyqtarja ka ndërmarr veprime 

joetike, të pahijshme dhe joprofesionale duke u sjellur dhe shprehur në mënyrë të kundërt me 

Etikën dhe profesionin e saj, duke i propozuar Autoritetit Kompetent që të ndërmarr masa të 

nevojshme në raport me shkeljet etike të gjyqtares së rastit. 

Në lidhje me pretendimet e parashtruesit të ankesës, gjyqtarja S.H ka deklaruar se, lëndën 

P.nr.4135/15 ku i akuzuar është K.B e ka pranuar me datë 15.02.2021 ndërsa seancat gjyqësore 

janë caktuar me datë 04.08.2021, 01.12.2021, 02.12.2021, 06.07.2022, 03.08.2022. Tutje në 

deklaratën e saj gjyqtarja ka theksuar se, me datë 06.07.2022 është mbajtur seanca e shqyrtimit 

gjyqësor, ku kanë prezentuar prokurorja e shtetit E.B, i dëmtuari N.Z me përfaqësuesin me 

autorizim av. V.R ndërsa nuk ka prezentuar i akuzuari K.B për të cilin Gjykata ka lëshuar 

urdhëresë për sjellje me detyrim përmes Stacionit Policor Qendra në Prishtinë, dhe se e kanë 

njoftuar Gjykatën se me datë 05.07.2022 i akuzuari është kontaktuar në numrin e tij të telefonit 

dhe i ka njoftuar policinë se gjendet në shtetin e Kroacisë dhe se do të paraqitet në Gjykatë 

posa të kthehet. Ka shtuar se, në këto rrethana Gjykata ka konstatuar se nuk ka kushte ligjore 

për mbajtjen e seancës gjyqësore dhe seanca është shtyrë për kohë të pacaktuar, për të 

akuzuarin ka lëshuar Urdhërarrest P.nr.4135/15 të datës 07.07.2022.  

Tutje në deklaratën e saj, gjyqtarja e rastit ka deklaruar se, me datë 13.07.2022 rreth orës 09:00, 

Stacioni Policor Qendra në Prishtinë, e kanë arrestuar të akuzuarin K.B në pikën kufitare në 

Merdare dhe e kanë sjell në zyrën A-122 në Gjykatën Themelore në Prishtinë, sipas urdhër 

arrestit, e që ka rezultuar i saktë konstatimi i policisë që i akuzuari ka qenë jashtë Kosovës. Ka 

shtuar se, gjykata përmes telefonit e ka njoftuar av. V.R se është siguruar prania e të akuzuarit 

në procedurë, dhe ka kërkuar nga i njëjti të siguron kontakt me të dëmtuarin në mënyrë që të 

njoftohet për seancën e datës 13.07.2022 me fillim në ora 13:30 min, në të njëjtën ditë përmes 

telefonit av. V.R ka kërkuar që për seancën të njoftohen me ftesa të rregullta gjyqësore, dhe në 

këto rrethana seanca e shqyrtimit gjyqësor është caktuar me datë 03.08.2022.  

Në deklaratën e saj, gjyqtarja S.H ka shtuar se, nuk qëndron asnjë pretendim ankimor i cekur 

në ankesë, dhe në punën e saj si gjyqtare asnjëherë nuk iu është adresuar ndonjë ankesë, dhe 

gjithmonë i ka respektuar të akuzuarin, të dëmtuarin dhe të gjithë pjesëmarrësit në procedurë 

penale, e kjo vlen edhe në rastin konkret. Në fund i ka propozuar Autoritetit Kompetent që 

ankesën e parashtruesit ta refuzon si të pabazuar. 

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

shkresave të lëndës, deklarimit të gjyqtarit dhe pretendimeve të parashtruesit së ankesës, ka 

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

S.H. 

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 e gjyqtares S.H lidhur 

me mbajtjen e seancës së datës 06.07.2022, për të cilat parashtruesi është ankuar.  

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

pretenduara disiplinore konsistojnë në: gjuhë të papranueshme të gjyqtares dhe trajtim i 

pabarabartë i palëve në procedurë. 

Autoriteti Kompetent i Gjykatës Themelore në Prishtinë vlerëson se në rastin konkret pas 

shqyrtimit të dosjes dhe shkresave të lëndës nuk ka arritur të provojë pretendimet e palës 

ankuese për gjuhën dhe sjelljet e papranueshme të cilat janë objekt i kësaj ankese disiplinore, 



për më tepër nga procesverbali i seancës gjyqësore të datës 06.07.2022 rezulton se 

procesverbali është nënshkruar pa vërejte nga palët – gjë që paraqet provë të vetme e cila është 

shqyrtuar në këtë çështje disiplinore. 

Autoriteti i kësaj gjykate vëren se, sipas shkresave të lëndës rezulton se gjyqtarja e rastit i ka 

respektuar dispozitat e Kodit të Procedurës Penale lidhur me mungesën e të akuzuarit në 

shqyrtim gjyqësor, ashtu që fillimisht ka lëshuar Urdhëresë për sjellje me detyrim të akuzuarit 

K.B, pastaj me datë 07.07.2022 ka lëshuar urdhër arrest ndaj tij, ku me datë 13.07.2022 i 

akuzuari është arrestuar në pikën kufitare në Merdare dhe është sjellë në zyrën e gjyqtares rreth 

orës 09:00, ndërsa seanca gjyqësore është caktuar në të njëjtën ditë në ora 13:45. Për më tepër, 

nga procesverbali i seancës së datës 13.07.2022 rezulton se në këtë seancë ka qenë e pranishme 

prokurorja e shtetit ndërsa kanë munguar i akuzuari K.B i dëmtuari N.Z dhe av. V.R, të cilët 

janë njoftuar përmes telefonit por av. V.R ka kërkuar që i njëjti të ftohet me ftesë të rregullt 

gjyqësore, dhe në këto rrethana gjykata ka caktuar seancë gjyqësore me datë 03.08.2022, e cila 

seancë sipas shkresave të lëndës është mbajtur dhe palët nuk kanë pasur vërejtje në punën e 

gjyqtares, dhe për këtë Autoriteti i kësaj gjykate vlerëson se nuk është shkelur dispozita e nenit 

5, par.2, nën-paragrafi 2.2 të Ligjit Nr.06/L-057 Për Përgjegjësinë Disiplinore të Gjyqtarëve 

dhe Prokurorëve. Pretendimet për gjuhë të papranueshme nuk janë evidentuar në procesverbal 

dhe në këtë procedurë nuk kanë arritur të provohen në mënyrë asnjanëse dhe të pavarur. 

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 

gjyqtarja 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/32/22, me datë 17.08.2022 

Albina Shabani Rama 

 

________________ 

Kryetare e Gjykatës Themelore në Prishtinë 


