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REPUBLIKA E KOSOVES 
REPUBLIKA KOSOVA - REPUBLIC OF KOSOVA 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË 
OSNOVNI SUD PRIŠTINA - BASIC COURT OF PRISTINA 

 
AD/GJTHPR/04/23 

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

Rama, duke vendosur sipas ankesës së parashtruar nga pala I.M për inicim të procedurës 

disiplinore ndaj gjyqtares E.E, 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 15.03.2023 merr 

këtë: 

V E N D I M 

Refuzohet e pabazuar ankesa e ushtruar nga I.M ndaj gjyqtares E.E për shkak se nuk ka bazë të 

arsyeshme për inicim të procedurës disiplinore. 

 

A r s y e t i m 

Parashtruesi I.M ka ushtruar ankesë disiplinore ndaj gjyqtares E.E në Këshillin Gjyqësor të 

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

Prishtinë me datë 14.02.2023.  

Me datë 28.02.2023 është njoftuar Këshilli Gjyqësor i Kosovës për pranimin e ankesës 

disiplinore të parashtruesit. 

Parashtruesi i ankesës I.M ka paraqitur ankesë ndaj gjyqtares E.E për shkak të pretendimeve se 

gjyqtarja është treguar e njëanshme në lëndën e tij C.nr.931/20. Ka theksuar se me datë 

05.12.2022 ishte duke pritur para zyrës së gjyqtares E.E së bashku me juristen N.V, dhe gjatë 

pritjës për të hyrë në seancë një gjyqtar i cili ishte në korridor e ka pyetur se “çka po pret”, 

ndërsa ai ishte përgjigjur “se kam seancë”  ndërsa sipas parashtruesit gjyqtari i cili ishte në 

korridor i ka thënë “kurrë seancat nuk ke me i kry”, ndërsa parashtruesi është ndjerë i shqetësuar. 

Më tej në ankesën e tij parashtruesi ka theksuar se në ora 09:10 min ka hyrë në zyrën e gjyqtares 

E.E për mbajtjen e seancës, pasi e ka përfunduar fjalën avokati i palës së paditur, gjyqtarja E.E 

ka thënë se seanca ka përfunduar, dhe ka nënshkruar avokati i palës së paditur ndërsa gjyqtarja 

ka urdhëruar edhe atë si paditës ta nënshkruaj procesverbalin, kurse ai si ka insistuar t’i jepet 

fjala dhe ta lexon deklaratën e tij, ndërsa gjyqtarja nuk e ka lejuar dhe i ka thënë dil jashtë. Ka 

shtuar se, gjatë diskutimit të tij me gjyqtaren ka ndërhyrë juristja N.V dhe i ka thënë gjyqtares, 

“pse po e injoroni paditësin dhe nuk po ja jepni fjalën qe 17 vjet po kërkon drejtësi, ndërsa 
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gjyqtarja i ka thënë “shuj ti se të qes jashtë”, dhe në këtë moment e ka parë gjyqtarin i cili ishte 

në korridor duke ardhur me polici dhe e ka larguar nga seanca.  Në fund të ankesës së tij 

parashtruesi ka theksuar se, pasi është i dëmtuar fizikisht dhe psiqikisht nga ky rast. 

Në lidhje me pretendimet e parashtruesit të ankesës, gjyqtarja E.E ka deklaruar se, pretendimet 

ankimore të parashtruesit/paditësit janë të  pa vërteta, të pa argumentuara dhe tё pa bazuara në 

ligj, kjo për faktin se paditësi nuk ka arritur t’i arsyetoj rrethanat apo shkaqet nga të cilat 

përfundon se ekziston ndonjë bazë ligjore me të cilën pretendon se ajo si gjyqtare ka  bërë 

shkelje disiplinore sipas të dhënave të cekura në ankesën e tij. Ka shtuar se, i njëjti me veprimet 

dhe sjelljet e tij tё cilat i ka bёrё nё seancë me dt. 05.12.2022, ka vuajtur masёn e paraburgimit. 

Më tej në deklaratën e saj, gjyqtarja ka theksuar se, pretendimi i parё i parashtruesit se i ka 

angazhuar 18 avokatë dhe të njëjtit janë injoruar dhe mos përfillur nga gjykata, është  plotësisht 

i pa vërtetë. Kjo për faktin se në këtë çështje kontestimore ajo si gjyqtare është gjyqtarja e pestë 

(5) me radhë,  që është përjashtuar nga kjo çështje kontestimore, për shkak të sjelljeve 

mospërfillëse dhe indinjuese të paditësit nё seanca. Ka shtuar se, derisa ka qenë gjyqtare e këtij 

rasti paditësi asnjëherë nuk ka prezantuar nё seancë me avokat, por gjithmonë ka përfaqësuar 

vetveten. E arsyet pse nuk i kanë ardhur avokatёt në seance nuk kane të bëjnë fare me 

mospërfillje apo injorim të gjykatës. 

Tutje në deklaratën e saj gjyqtarja E.E ka theksuar se, me datën  05.12.2022  gjykata ka caktuar 

seancën përgatitore në të cilën kanë qenë tё ftuar në mënyrë të rregullt e autorizuara e paditësit 

dhe të autorizuarit e të paditurve. Ka shtuar se, në fillim të shqyrtimit ka konstatuar se e 

autorizuara e paditësit nuk prezanton edhe pse e njëjta ka qenë e ftuar në mënyrë të rregullt, 

ndërkohë që paditësi ka prezantuar personalisht dhe e ka njoftuar gjykatën se e ka revokuar 

autorizimin për të autorizuarën e tij, dhe do ta përfaqësoj veten personalisht.  I autorizuari i të 

paditurit të parё dhe të dyte ka prezantuar personalisht. Ndërkohe që e autorizuara e të paditurit 

të tretë dhe të katërt nuk ka prezantuar,  por mungesën e saj e ka arsyetuar përmes një parashtrese 

të dorëzuar në këtë gjykatë me të cilën ka propozuar që seanca e sotme të shtyhet për një datё 

tjetër me arsyetimin se në të njëjtën kohe ka të caktuar seancën kryesore me dëgjimin e 

dëshmitareve për mase të sigurisë ku do të dëgjohen dëshmitaret e propozuar nga shteti i 

Serbisë. Gjithashtu në seance ka prezantuar N.V në cilësinë e publikut. 

Më tej në deklaratën e saj gjyqtarja ka theksuar se, në fillim të shqyrtimit gjykata i ka njoftuar 

palët në lidhje me parashtresën e të autorizuarës se të paditurve të tretë dhe të katërt, për shtyrjen 

e kësaj seance, ku paditësi e ka kundërshtuar shtyrjen e kësaj seance si të pa arsyeshme, dhe 

njëkohësisht e ka njoftuar gjykatën se i padituri i parë H.M (vëlla i paditësit) ka ndërruar jetë 

në muajin Maj 2022, fakt ky për të cilin gjykata nuk ka qene në dijeni deri në këtë seancë, dhe 

i autorizuari i të paditurit ka theksuar se nuk ka qenë në dijeni meqenëse të paditurit jetojnë në 

shtetin e Zvicrës dhe kontakti i tij i fundit me të paditurin e parё ka qenë me 19.10.2021. Ka 

shtuar se, pas marrjes se këtij informacioni në lidhje me vdekjen e të paditurit të parë, ka marrё 

aktvendim me të cilën seanca e kësaj date të shtyhet për një datë tjetër, derisa gjykata  të 

informohet sipas detyrës zyrtare nga shërbimi i ofiqarisë në Lipjan, në lidhje me faktin e vdekjes 

se të paditurit H.M, si dhe sigurimin e certifikatës se vdekjes se të njëjtit. Më tej në deklaratën 

e saj gjyqtarja ka theksuar se, pas përpjekjeve për ta bindur paditësin se seanca e kësaj date nuk 

mund të mbahet për arsye se  i padituri i parë ka ndërruar jete (fakt ky të cilin e tregoj vet 

paditësi), dhe deri sa të vërtetohet ky fakt me prova konkrete gjykata nuk mund të veproj më 

tutje, ndërsa paditësi nuk u pajtua  me këtë shtyrje duke refuzuar të e nënshkruaj procesverbalin, 

dhe pasi ajo si gjyqtare i ka kërkuar që të largohet nga zyra që të vazhdoj me detyrat e saj,  i 
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njëjti ka refuzuar duke kërkuar medoemos mbajtjen e seancën me fjalët “nuk dal jashtë pa e 

mbajt seancën e sotme dhe pa e dhënë deklaratën time, dhe këtu do të qëndroj derisa të mbahet 

seanca dhe ta përfundoj deklaratën time”, dhe përkundër përpjekjeve për ta bindur për shtyrjen 

e seancës i njëjti nuk u largua, me ç’rast ajo si gjyqtare është detyruar ta  njoftojë sigurimin e 

gjykatës dhe  policinë me qëllim të nxjerrjes së tij nga zyra, dhe pasi që policët me forcë e 

largojnë paditësin ndërsa paditësi në  largim e sipër ka kanosur gjyqtaren  me fjalët “ki me pa 

ti, prej sot ndryshe kam mu sill me ty” duke i shkaktuar frikë dhe ankth.   

Tutje, gjyqtarja E.E në deklaratën e saj ka theksuar se, në lidhje me këtë raste, është iniciuar 

procedura penale  kundër të pandehurit I.M (në këtë raste paditësit) në Gjykatën Themelore në 

Prishtinë për veprën penale “Pengimi i personit zyrtar në kryerjen e detyrave zyrtare” nga Neni 

401 par. 5 lidhur me par. 1 të KPRK-së, ku paditësi ka qëndruar në paraburgim.  

Në fund të deklaratës së saj, gjyqtarja E.E ka theksuar se, pretendimet e parashtruesit të ankesës 

janë plotësisht të pa bazuara. 

Autoriteti kompetent i Gjykatës Themelore në Prishtinë, pas shqyrtimit të shkresave të lëndës,  

pretendimeve ankimore dhe deklaratës së gjyqtares ka vlerësuar se nuk ka dyshim të arsyeshëm 

për inicim të procedurës disiplinore ndaj gjyqtares E.E lidhur me procedurën e zhvilluar në 

lëndën C.nr.931/20 dhe mbarëvajtjes së seancës së datës 05.12.2022  për të cilën parashtruesi 

është ankuar.  

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

pretenduara disiplinore konsistojnë në: njëanshmëri dhe shkelje të së drejtave të palëve në 

procedurë për shkak të mosdhënies së mundësisë për tu deklaruar. 

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

shqyrtimit të shkresave të lëndës dhe verifikimeve në sistemin SMIL,  nuk ka arritur të provojë 

pretendimet e palës ankuese për njëanshmëri dhe sjelljet e papranueshme të cilat janë objekt i 

kësaj ankese disiplinore. Në këtë drejtim, parashtruesi i ankesës nuk kanë specifikuar në tërësi 

se çfarë gjuhe është përdorur gjatë seancën gjyqësore apo çfarë sjellje janë ushtruar nga 

gjyqtarja E.E të cilat bien ndesh me Kodin e Etikës për gjyqtarë apo veprime të cilat hyjnë në 

domenin disiplinor.  

Sa i takon pretendimeve për shkelje disiplinore për mosdhënie të mundësisë për t’u deklaruar, 

në seancën e datës 05.12.2022, Autoriteti Kompetent vlerëson se nga shkresat e lëndës dhe 

verifikimeve në sistemin SMIL nuk ka mundur të provohen saktësisht pretendimet konkrete të 

cilat janë tani objekt i ankesës. Për më tepër nga shkresat e lëndës, konkretisht nga procesverbali 

i datës 05.12.2022 rezulton se gjyqtarja e ka shtyrë seancën për shkak se kanë munguar të 

autorizuarit e të paditurëve të tretë dhe të katërt (A. dhe A. M), po ashtu gjyqtarja seancën e ka 

shtyrë edhe për faktin se ka qenë e domosdoshme të kërkohet certifikata e vdekjes për të 

paditurin e parë H.F. M., për të proceduar tutje me lëndën, andaj nga ky këndvështrim nuk ka 

pasur kushte të vazhdohet seanca dhe është shtyrë deri në sigurimin e provës – certifikatës së 

vdekjes së të paditurit të parë. Andaj Autoriteti Kompetent i kësaj gjykate vlerëson se kur nuk 

ka kushte të mbahet dhe vazhdohet 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 gjyqësore dhe parimi i trajtimit të barabartë të 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. 
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Ndërsa sa i përket pretendimeve se një gjyqtar së bashku me polici e kanë larguar 

paditësin/parashtruesin nga seanca, Autoriteti i kësaj gjykate është njoftuar se për veprimet e 

parashtruesit gjatë seancës së datës 05.12.2022 Prokuroria Themelore në Prishtinë ka 

parashtruar Kërkesë për caktimin e paraburgimit të datës 06.12.2022, për çka parashtruesi ka 

qenë nën masën e paraburgimit pastaj masën e arrestit shtëpiak, për më tepër ndaj parashtruesit 

është ngritur aktakuzë me nr. PP.nr.5071/22 e datës 29.12.2022 për shkak të dyshimit të bazuar 

se ka kryer veprën penale “Pengimi i personit zyrtar në kryerjen e detyrave zyrtare” nga neni 

401 par.5 lidhur me par.1 të kodit penal dhe veprën penale “Kanosje” nga neni 181 par.3 lidhur 

me par.1 të kodit penal. 

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 E.E 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/04/23, me datë 15.03.2023 

                                                                             Albina Shabani Rama 

 

                                                                                                   ________________ 

Kryetare e Gjykatës Themelore në Prishtinë 


