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AD/GJTHPR/33/22 

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

së parashtruar nga prokurori Z.G për inicim të procedurës disiplinore ndaj gjyqtarit A.A, 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 05.08.2022 merr këtë: 

V E N D I M 

Refuzohet si e pabazuar ankesa e ushtruar nga prokurori Z.G ndaj gjyqtarit A.A, për shkak se nuk 

ka bazë të arsyeshme për inicim të procedurës disiplinore. 

A r s y e t i m 

Prokurori Z.G ka ushtruar ankesë për inicim të procedues disiplinore ndaj gjyqtarit A.A, e pranuar 

në Gjykatën Themelore në Prishtinë me datë 08.07.2022. 

Me datë 28.07.2022 është njoftuar Këshilli Gjyqësor për pranimin e ankesës disiplinore të 

parashtruesit.  

Parashtruesi ka paraqitur ankesë disiplinore ndaj gjyqtarit A.A – kryetar i trupit  gjykues në lëndën 

PKR.nr.484/21, për shkak të pretendimeve se në seancën e shqyrtimit gjyqësor, kryetari i trupit 

gjykues ka treguar sjellje që duken haptazi të papërshtatshme, dhe ka ushtruar gjuhë të 

papranueshme në raport me prokurorin e shtetit. Më tej, në ankesën e tij parashtruesi ka theksuar 

se, gjatë seancës së datës 07.07.2022, ku janë administruar provat materiale, saktësisht gjatë 

prezentimit të provës – video incizimit e cila provë – sipas parashtruesit - e vërteton fajësinë e të 

pandehurve, ku shihet qartë dëshmitari A.M që ka qenë duke udhëtuar me veturën zyrtare me të 

pandehurin A.K, ndërsa vetura zyrtare kishte të ndezur dritat sinjalizuese – rotative të cilat i 

posedonte, fillimisht mbrojtësi i të pandehurit A.K, avokati A.M, në mënyrë ironizuese reagon duke 

deklaruar se “unë kam tastierën e kompjuterit me këto ngjyra”, më pas edhe kryetari i trupit gjykues 

e përkrah mbrojtësin në deklarimin e tij, duke ironizuar edhe më shumë me fjalët se “këto ngjyra 

duken si lojëra të fëmijëve” dhe aty të gjithë të pandehurit dhe avokatët e tyre u gjenden duke u 

përqeshur.  

Tutje në deklaratën e tij, parashtruesi ka theksuar se,  kjo nuk është hera e parë dhe e vetme që 

kryetari i trupit gjykues haptazi mundohet të ul punën dhe reputacionin e prokurorit të shtetit, ndërsa 

përkrah dhe mbështet mbrojtjen, ka kërkuar që të ndërmerren masat e nevojshme kundër të njëjtit 

me qëllim të ruajtjes së integritetit të prokurorisë dhe gjykatës. 

Në lidhje me pretendimet e parashtruesit të ankesës, gjyqtari A.A ka deklaruar se, pretendimet e 

parashtruesit/prokurorit të shtetit janë të pabazuara, tendencioze dhe me të vetmin qëllim të 

prolongimit të çështjes siç ka ndodhur edhe gjatë shqyrtimeve gjyqësore ku prokurori ka kërkuar 

përjashtimin e tij nga cilësia e Kryetarit të trupit gjykues me datë 09.03.2022, gjithashtu i njëjti i 



shtyrë datat e seancave me arsyetim se është jashtë vendi. Ka shtuar se, gjatë gjithë shqyrtimeve në 

cilësinë e Kryetarit të trupit gjykues por edhe anëtarët e trupit gjykues shumë herë e kanë mbrojtur 

Prokurorin e shtetit, e kanë përkrahur nga kritikat e mbrojtësve, ku Prokurori i shtetit disa herë ka 

deklaruar që është lëndë voluminoze, nuk ka mundur të përgatitet gjithashtu nuk i ka shkresat e 

lëndës dhe ata ja kanë ofruar në shërbim edhe lëndën e gjykatës, gjithashtu kanë marrë edhe pauza 

që prokurori të përgatitet dhe i njëjti asnjëherë nuk ka pasur vërejtje në procesverbale të shqyrtimit 

gjyqësor.  

Tutje në deklaratën e tij, gjyqtari A.A ka shtuar se, sa i përket shqyrtimit të datës 07.07.2022, pas 

shikimit të CD 1 ku shihet dëshmitari A.M ulur prapa në një veturë dhe aty shihen disa drita në 

pjesën e epërme – tavanit ku nuk dihet se nga janë duke ardhur, ndërsa ku është pyetur prokurori i 

shtetit se nga vijnë këto drita dhe i njëjti ka deklaruar se “unë nuk jam automekanik  dhe nuk e di 

se nga vijnë këto drita,  aq çka po shihet në video inçizim aq di unë”, këto fjalë nuk janë të futura 

në procesverbal pasi që nuk kanë qenë relevante për çështjen, ku ka pasur edhe shumë fjalë tjera që 

nuk janë futur në procesverbal. Më tej, gjyqtari në deklaratën e tij ka theksuar se, pas këtij deklarimit 

të prokurorit, mbrojtësi Av. A.M ka deklaruar se “unë kam tastierën e kompjuterit me këto ngjyra 

dhe mund ta sigurojë provën për këtë”, ndërsa kryetari i trupit gjykues ka deklaruar se “me këto 

ngjyra kam edhe lojëra të vajzës” diskutimi ka qenë për kontest të dritave të cilat shihen në tavanin 

e veturës dhe në asnjë mënyrë për ta ulur reputacionin e prokurorit të shtetit pasi që këto deklarime 

nuk janë drejtuar ndaj prokurorit të shtetit mirëpo ndaj dritave që shihen në tavanin e veturës, dhe 

këto deklarime kanë qenë jashtë procesit mirëpo me kërkesën dhe insistimin e prokurorit të shtetit 

kanë hyrë në procesverbal. 

Më tej në deklaratën e tij gjyqtari A.A ka theksuar se, prokurori i shtetit ka një sjellje jo të mirë ndaj 

gjykatës dhe Kryetarit të trupit gjykues dhe për të njëjtën çështje me datë 11.03.2022, në cilësinë e 

Kryetarit të trupit gjykues për sjelljen e Prokurorit ka njoftuar Kryeprokurorin e shtetit A.L, 

Kryesuesin e Këshillit Prokurorial J.M, Kryeprokurorin e Prokurorisë Speciale B.I dhe 

Kryeprokurorin e Prokurorisë Themelore në Prishtinë Kujtim Munishi. Ka shtuar se, në seancën e 

datës 07.07.2022, prokurori i shtetit ka pasur një sjellje arrogante ndaj anëtares së trupit gjykues 

A.M, duke u afruar te tavolina e trupit gjykues dhe ka shprehur fjalët “pse jo, çka jo” me ton të 

lartë, mirëpo të njëjtat fjalë nuk janë evidencuar në procesverbal, vetëm i është tërhequr vërejtja 

prokurorit të shtetit ta respektoj gjykatën. Në fund të deklaratës së tij, gjyqtari A.A ka propozuar që 

kërkesa e Prokurorit të shtetit të refuzohet si e pabazuar. 

Duke qenë se me kërkesën për inicimin e procedurës disiplinore, është kërkuar përjashtimi i 

kryetarit të trupit gjykues, në këtë çështje disiplinore me shkrim janë deklaruar anëtarët e trupit 

gjykues lidhur me seancën e datës 07.07.2022. 

Gjyqtari A.K – anëtar i trupit gjykues në këtë rast, lidhur me rastin konkret ka theksuar se duke 

pasur parasysh kompleksitetin e rastit, krahas ngarkesës jashtëzakonisht të madhe në këtë lëndë, si 

trup gjykues janë duke u angazhuar maksimalisht në trajtimin sa më efikas të këtij rasti, e në rastin 

konkret edhe Kryetari i trupit gjykues, andaj ka konsideruar se fjalët e përdorura jashtë procesit nga 

kryetari i trupit gjykues nuk do të duheshin të merren si fyerje ngase asnjëra nga palët në procedurë, 

e as më pak të inicohet ndonjë procedurë disiplinore ndaj Kryetarit të trupit gjykues, i cili është 

duke udhëhequr në seanca dëgjimore në mënyrë të shkëlqyeshme. 

Gjyqtarja e A.M – anëtare e trupit gjykues në këtë rast, me deklaratën e datës 17.07.2022, ka 

theksuar se gjatë seancës së datës 07.07.2022, prokurori i shtetit ka pasur sjellje të pahijshme ndaj 

saj duke u ofruar pranë tavolinës ku ka qenë si anëtare e trupit gjykues dhe duke ju drejtuar me 

fjalët me ton të lartë “pse jo, çka jo”, në momentin kur ajo ka ndërhyrë diçka dhe se sjelljet e tij nuk 

kanë qenë të mira ndaj gjykatës dhe palëve. Ka shtuar se gjatë gjithë procesit kanë pasur pengesa 

të vazhdueshme nga ana e prokurorit të shtetit dhe fjalën që ka përdorur Kryetari i trupit gjykues, 

nuk është shprehje që mund të fyhet prokurori i shtetit e askush tjetër në procedurë, ngase kryetari 



i trupit gjykues është duke punuar një punë të shkëlqyeshme kur gjatë gjithë gjykimit ka tensione 

në sallën e gjykimit dhe se si trup gjykues kanë bërë përjashtime të mëdha sa i përket sjelljes së 

prokurorit. 

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

të lëndës, deklarimit të gjyqtarit A.A, deklarimit të anëtareve të trupit gjykues A.K dhe A.M, si dhe 

pretendimeve të parashtruesve të ankesës, ka vlerësuar se nuk ka dyshim të arsyeshëm për inicim 

të procedurës disiplinore ndaj gjyqtarit A.A. 

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 deklarimet e kryetarit të trupit gjykues A.A në 

seancën e datës 07.07.2022 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 gjyqtarit, shkelje të parimit të 

pavarësisë dhe paanësisë gjyqësore, dhe trajtim të pabarabartë të palëve në procedurë.  

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

të dosjes dhe shkresave të lëndës gjuha e përdorur nga kryetari i trupit gjykues dhe konstatimet në 

procesverbal, nuk ka arritur të provojë pretendimet e palës ankuese për gjuhën dhe sjelljet e 

papranueshme të cilat janë objekt i kësaj ankese disiplinore. Niveli i gjuhës së përdorur sipas 

konstatimeve në procesverbal, ndonëse nuk përkon me objektin e gjykimit dhe drejtimin e 

procedurës gjyqësore konform parimit të oficialitetit, megjithatë nuk rezulton se me ndonjë veprim 

të ndërmarr nga kryetari i trupit gjykues mund të vihet në dyshim paanshmëria dhe objektiviteti i 

tij, me rastin e procedimit dhe vendosjes në këtë çështje penale. Deklarata e gjyqtarit – kryetarit të 

trupit gjykues lidhur me dritat rotative – vezulluese është vlerësuar se nuk ka pasur qëllim trajtimin 

jo të barabartë të palëve në procedurë, e as uljen e reputacionit të prokurorit të shtetit, siç pretendon 

parashtruesi i ankesës. Kjo për faktin se kjo gjuhë e përdorur gjatë shqyrtimit gjyqësor nuk mund 

të konkludohet se ishte e drejtuar ndaj prokurorit të shtetit, mirëpo ajo ishte në deklaratë e momentit 

jashtë procesverbalit, e cila nuk kishte ndonjë qëllim të caktuar apo tendencioz. Për këtë Autoriteti 

i kësaj gjykate vlerëson se nuk është shkelur parimi i pavarësisë dhe paanësisë gjyqësore, dhe parimi 

i trajtimit të i barabartë i palëve në procedurë, 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. 

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 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/33/22, me datë 05.08.2022 

Albina Shabani Rama 
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Kryetare e Gjykatës Themelore në Prishtinë 

 


