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AD/GJTHPR/37/21 

Kryetarja e Gjykatës Themelore në Prishtinë, Albina Shabani Rama, ka shqyrtuar ankesën e 

ushtruar nga av. S.B., ndaj gjyqtarit E.G., për të vendosur për çështje disiplinore, duke vepruar në 

mbështetje të nenit 9, paragrafit 6 të Ligjit Nr.06/L-057 Për Përgjegjësin Disiplinore të  Gjyqtarëve 

dhe Prokurorëve dhe nenit 7, paragrafit 1 dhe 3 të Rregullores Nr.05/2019 Për Procedurën 

Disiplinore të Gjyqtarëve, me datë 15.10.2021 nxjerr këtë: 

 

V  E  N  D  I  M 

Refuzohet si e pabazuar ankesa e ushtruar nga av.S.B., për inicim të procedurës disiplinore ndaj 

gjyqtarit E.G., për shkak se nuk ka bazë të arsyeshme për shkelje disiplinore. 

 

A  r  s  y  e  t  i  m 

 

Gjykata Themelore në Prishtinë – Autoriteti Kompetent i kësaj Gjykatë – Kryetarja e Gjykatës 

Albina Shabani Rama me datë 22.09.2021 nga avokati S.B., ka pranuar kërkesë për inicimin e 

procedurës disiplinore ndaj gjyqtarit E.G.. 

 

Parashtruesi, av.S.B., ka ushtruar ankesë ndaj gjyqtarit, me pretendimet se në seancë gjyqësore të 

datës 20.09.2021, përderisa ka ai qenë duke e arsyetuar rrethanat për mos vazhdim të paraburgimit 

ndaj të mbrojturit të tij, gjyqtari ka ndërhyrë disa herë. Po ashtu, avokati deklaron se gjyqtari gjatë 

seancës e ka quajtur avokat mashtrues, e ka goditur tavolinën me grusht, ia ka drejtuar gishtin 

tregues duke theksuar edhe fyerje dhe provokime si dhe e ka larguar nga salla e gjykimit. Pas daljes 

nga salla, pas pesë minutave është ftuar prape në sallë, mirëpo prapë gjyqtari ka vazhduar njëjtë 

për çka prape e ka larguar nga salla dhe i ka shqiptuar edhe gjobë. Sipas avokatit, këto sjellje dhe 

veprime të gjyqtarit e kanë irrituar dhe shqetësuar tej mase duke e detyruar edhe atë të përgjigjet 

me të njëjtin volum dhe mbi këtë bazë ka kërkuar që ndaj gjyqtarit në fjalë të merren masa adekuate 

disiplinore. 

Në lidhje me pretendimet e avokatit gjyqtari i çështjes penale ka deklaruar se, me datë 20.09.2021 

në fillim të seancës së shqyrtimit fillestar i ka njoftuar palët se në këtë çështje penale, palë e 

dëmtuar është gjyqtarja e cila punon në këtë gjykatë, për çka do ti propozoj autoritet të kësaj 

gjykate që të vendos lidhur me përjashtimin e gjykatës dhe delegimin e kësaj lende për  tu shqyrtuar 



në një gjykatë tjetër, andaj nën këtë rrethane, gjyqtari i çështjes palëve iu ka kërkuar që të 

deklarohen vetëm për masën e paraburgimit. Për më tutje i njëjti si provë ka bashkangjitur edhe 

procesverbalin e seancës së datës 20.09.2021, ku mes tjerash është konstatuar se gjatë kohës kur 

mbrojtësi i të pandehurit ka filluar të deklarohet në arsyet e tij për mos vazhdimit të masës së 

paraburgimit ndaj të mbrojturit të tij, nga gjyqtari i çështjes i është kërkuar që të fokusohet vetëm 

në bazën nën të cilën i është caktuar dhe vazhduar paraburgimi të mbrojturit të tij, avokati i 

drejtohet gjykatësit me fjalët “se nuk mund të më përzihesh se çka të deklaroj unë”. Gjyqtari i 

tërheq vërejtjen lidhur me deklarimin e tij, mirëpo i njëjti vazhdon në të njëjtën mënyrë dhe me 

këtë rast gjyqtari ka marr aktvendim me të cilin e përjashton nga salla mbrojtësin. Gjyqtari Gashi 

pas pesë minutave e ka ftuar avokatin në sallë që të vazhdoj me paraqitjen e mbrojtjes nëse ai 

dëshiron të deklarohet, me c’rast avokati duke ia drejtuar gishtin gjyqtarit, i  ka thënë se unë këtë 

palë e mbrojë pa pare. Në procesverbal është konstatuar se gjyqtari ia ka tërheq vërejtën avokatit 

duke i thënë që mos e mashtro palën me këto fjale sepse ju jeni caktuar sipas detyrës zyrtare dhe 

paguheni nga shteti. Sipas konstatimeve në procesverbal avokati ka vazhduar të mos e respektoj 

gjykatën, nga gjyqtari është paralajmëruar se mund të përjashtohet nga gjykatorja, avokati ka 

vazhduar duke e fyer edhe me shprehjet banale “se kush k.... je ti me më përjashtuar nga 

gjykatorja”, duke rezistuar që të mos dal nga gjykatorja, mirëpo me asistimin e policit M.SH., i 

cili është kujdesuar për sigurinë në seance gjyqtari ka arritur të largon nga salla e gjykimit, 

avokatin. 

Pas kësaj, gjyqtari i ka shqiptuar gjobë në lartësi prej 1.000 Euro avokatit S.B. me aktvendim të 

posaçëm si dhe e ka njoftuar Oden e Avokateve për prishje të rendit dhe qetësisë nga ana e avokatit 

në fjalë si dhe ka kërkuar që ndaj të njëjtit të filloj procedura disiplinore. 

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

pretendimeve të palës ankuese dhe pas vlerësimit të deklaratës së gjyqtarit si dhe shkresave tjera 

të lëndës, ka ardhur në përfundim se nuk ka bazë të arsyeshme për t’i vërtetuar dyshimet për shkelje 

disiplinore të gjyqtarit E.G.. 

Autoriteti i kësaj gjykate, bazuar në faktet e çështjes, ka gjet se nuk ka bazë të arsyeshme për 

shkelje disiplinore në veprimet dhe sjelljet e gjyqtarit E.G. në seancën gjyqësore të datës 

20.09.2021. Është i pakontestueshëm fakti se ne seancën e datës 20.09.2021, ne momentin kur 

gjyqtari i ka kërkuar avokatit që të fokusohet vetëm në arsyet për mos vazhdimit të paraburgimit, 

ka filluar edhe reagimi i avokati S.B. dhe pastaj veprimet e gjyqtarit. Nga konstatimet në 

procesverbal është gjet se përkundër tërheqjes së vërejtjes që ju ka bërë avokatit lidhur me sjelljen 

e tij, përkundër largimit të përkohshëm nga salla, i njëjti ka vazhduar me të njëjtat sjellje, madje 

duke u shprehur edhe në mënyrë banale me fjalët të cilat janë të konstatuara në procesverbal. 

Gjyqtari duke u bazuar në autorizimet e tij që i jep ligji e ka përjashtuar nga gjykatorja avokatin 

dhe i ka shqiptuar dënim me gjobë në shumën prej njëmijë euro (1000) dhe e ka paraqit rastin në 

Odën e Avokatëve për prishje të rendit dhe mos bindjes të urdhrave të gjykatës me kërkesë që ndaj 

avokatit të filloj procedura disiplinore.  



Autoriteti kompetent vë në pah se avokati – parashtruesi i ankesës, edhe nëse nuk ka qenë dakord 

me udhëzimet e gjyqtarit të çështjes është dashur që të kërkoj që këto udhëzime por edhe ndërhyrjet 

e gjyqtarit të konstatohen në procesverbal dhe po të njëjtat pretendime ka mund ti përdorë edhe 

me mjet të ankesës por edhe të njoftoj Autoritetin e kësaj gjykate, mirëpo që në asnjë mënyrë në 

raport me gjyqtarin nuk duhet të jap deklarata fyese e aq më tepër të përdorë fjalë banale. Po ashtu, 

në raport me pretendimet e avokatit se, gjyqtari e ka quajtur mashtrues, gjyqtari ka arsyetuar se 

ketë fjalë e ka përdorë nën rrethanën kur avokati ka deklaruar se palën jam duke e mbrojt pa pare, 

duke i jep sqarime të mbrojturit të tij dhe palëve tjera prezente në gjykatore se ai është i caktuar 

sipas detyrës zyrtare dhe paguhet nga shteti.  

Avokatet në paraqitjen e tyre si mbrojtës para gjykatës kanë për detyrë që të ruajnë autoritetin e 

gjykatës dhe në raport me gjykatën nuk duhet të japin deklarata fyese. 

Gjyqtari i çështjes është i detyruar të kujdeset për zbatimin e akteve normative në mbajtjen e rendit 

në gjykatore dhe ruajtjen e dinjitetit të gjykatës. Gjyqtari detyrohet të kujdeset që procedura të 

zbatohet pa zvarritje dhe të pengohet çdo keqpërdorim i të drejtave që u përkasin pjesëmarrësve 

në procedure. Nga të dhënat e lartshënuara gjyqtari i çështjes penale ka vepruar konform nenit 302 

të KPPK-së, duke i dhënë vërejtje avokatit, pastaj duke e larguar nga gjykatorja dhe masa e fundit 

gjatë seancës i jepet dënimi me gjobë dhe përjashtimin nga përfaqësimi i të pandehurit. 

Andaj, Autoriteti i Gjykatës Themelore në Prishtinë lidhur me parashtesën 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 ti parashtruar KGJK-së 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/37/21, më datë 15.10.2021 

 

               Albina Shabani Rama 

         ____________  

Kryetare e Gjykatës Themelore në Prishtinë 


