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

Rama, duke vendosur sipas ankesës së parashtruar nga avokati V.B, për inicim të procedurës 

disiplinore ndaj gjyqtares R.S-V, 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 16.09.2022 merr këtë: 

V E N D I M 

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

ka bazë të arsyeshme për inicim të procedurës disiplinore. 

A r s y e t i m 

Avokati V.B ka ushtruar ankesë për inicim të procedues disiplinore ndaj gjyqtares R.S-V, e pranuar 

në Gjykatën Themelore në Prishtinë me datë 26.08.2022. 

Me datë 30.08.2022 është njoftuar Këshilli Gjyqësor për pranimin e ankesës disiplinore të 

parashtruesit.  

Në ankesën e tij avokati V.B  ka theksuar se, gjyqtarja R.S-V është e angazhuar në lëndën 

C.nr.904/19 me palën paditëse N.P.B Sh.A e cila përfaqësohet nga ai si avokat, kundër të paditurit 

A.K, me objekt kontesti kthimi i borxhit. 

Parashtruesi në ankesën e tij ka shtuar se, në proceset gjyqësore që i ka pranë kësaj gjykate, 

gjyqtarja e çështjes në vazhdimësi shpërfaq një tendencë të caktuar të cilën e ka ndaj tij, ku në 

seancën e datës 22.04.2022, fillon të parashtroj pyetje në vazhdimësi gjatë gjithë seancës për të 

gjitha çështjet të cilat janë në shkresat e lëndës dhe se për të gjitha pyetjet që i ka parashtruar është 

përgjigjur sipas pyetjeve me radhë. Më tej ka shtuar se gjyqtarja i ka parashtruar dy pyetje të cilave 

ju është përgjigjur në pyetjen e parë dhe pastaj në pyetjen e dytë ndërsa gjyqtarja me automatizëm 

e ka ndërprerë dhe pa asnjë bazë siç ka theksuar i ka shqiptuar vërejtje me shkrim, mirëpo në 

procesverbal evidentohet se i tërhiqet vërejtja të autorizuarit të palës paditëse, andaj përfaqësuesi 

i paditëses në këtë drejtim në seancën e njëjtë ka deklaruar se do të njoftojë Kryetaren e Gjykatës 

dhe Këshillin Gjyqësor të Kosovës për tejkalimin e kompetencave zyrtare të gjyqtares duke dhënë 

përgjigje në po të njëjtin procesverbal se gjyqtarja në fjalë shpërfaq tendenca të hapura ndaj tij. 

Tutje, në ankesen e tij parashtruesi ka theksuar se, në seancën e datës  10.06.2022, ka filluar të 

deklarohet lidhur me çështjen gjyqësore, ndërsa gjyqtarja e rastit e ka ndërprerë disa herë dhe e ka 

obliguar zyrtaren që ta fshij në tërësi procesverbalin duke i thënë drejtohu me kërkesë për 



përjashtim. Ka shtuar se, pranë kësaj gjyqtare ka një numër të konsiderueshëm të lëndëve dhe 

procedura të cilat janë duke u zhvilluar dhe në të gjitha këto procese e njëjta gjyqtare ka sjellje të 

ngjashme duke tentuar në çdo mënyrë ta shpërfaq fuqinë e pozitës së saj. Në fund të ankesës së tij 

parashtruesi ka propozuar që të inicohet procedura disiplinore ndaj gjyqtares për sjelljet e treguara 

të cilat janë të papranueshme dhe tendencioze, e me të cilin cenohet dinjiteti i avokatit. 

Në lidhje me pretendimet e parashtruesit të ankesës, gjyqtarja R.S-V ka deklaruar se, janë të 

pabazuara dhe të paqëndrueshme pretendimet e avokatit V.B sepse lënda ka qenë e trashëguar nga 

gjyqtarët paraprak dhe është lëndë e kthyer në rigjykim, ndërsa si gjyqtare e çështjes ka hapur 

seancën duke vepruar sipas vërejtjeve të dhëna sipas aktvendimit te Gjykatës së Apelit, duke 

theksuar se në seancën e datës 10.06.2022, pyetjet e saj kanë qenë në përputhje me vërejtjet e 

dhëna sipas aktvendimit të gjykatës së shkallës së dytë, përkundrazi edhe po te mos ishte kështu, 

e drejta e saj si gjyqtare e çështjes, është parashtrimi edhe i pyetjeve të tjera shtesë, për te vërtetuar 

në mënyrë të plotë dhe të drejtë gjendjen faktike, andaj janë të pabazuara pretendimet lidhur me 

pyetjet tendencioze apo të përsëritura, duke shtuar se, pikërisht avokati në fjalë edhe në seancat 

gjyqësore për çështje tjera ka ardhur i papërgatitur, ka parashtruar në vazhdimësi kërkesa për 

shtyrje të seancave gjyqësore pa bashkangjitur ndonjë provë materiale, nuk i ka dorëzuar me kohë 

provat materiale të cilat i shkojnë në favor NPB-së.  

Më tej, në deklaratën e saj gjyqtarja e rastit ka theksuar se, nuk është në interesin e saj ta stërzgjaste 

një seancë me pyetje jo relevante duke e ditur volumin e madh te lëndëve dhe obligimet që i ka 

para vetes si gjyqtare. Ndërsa detyrë e përfaqësuesve që janë avokat, nuk është identifikimi i 

pyetjeve të parashtruara nga gjykata, nëse të njëjtat po përsëriten apo janë tendencioze, në veçanti 

kur bëhet fjalë për përfaqësuesin e palës paditëse i cili duhet te ketë rol aktiv dhe angazhim 

maksimal që ta mbrojë çështjen për të cilën është angazhuar dhe të deklarohet pa u pyetur fare nga 

gjykata, lidhur me çështjet për te cilat gjykata e shkallës së dytë ka dhënë vërejtje. Kurse sjelljet e 

avokatit gjatë parashtrimit të pyetjeve nga gjykata, kanë qenë arrogante, cinike, prepotente dhe 

jashtë çdo niveli te pranueshëm, për çka pas përfundimit të seancës,  e ka lajmëruar Odën e 

Avokatëve si dhe po të njëjtën ditë, përmes emailit ka lajmëruar Kryetaren e Gjykatës. Ka shtuar 

se, avokati nuk ka pasur vërejtje ne procesverbalin e seancës në të cilën ka kërkuar inicimin e 

procedurës disiplinore, gjë që konfirmohet edhe me nënshkrimin e procesverbalit nga i njëjti. Ka 

shtuar se, kërkesën për inicim të procedurës disiplinore avokati në fjalë i ka parashtruar prej 

momentit kur ka pranuar njoftimin për fletëparaqitjen disiplinore nga Prokurori Disiplinor pranë 

Odës së Avokateve të Kosovës me datën 26.08.2022 që nënkupton se kërkesa e tij është me qëllim 

hakmarrjeje ndaj saj, ngase prej datës 10.06.2022 kur ka paralajmëruar inicimin e kërkesës për 

përjashtim të gjyqtares e deri më datën 26.08.2022, nuk ka ndërmarrë asnjë veprim për të kërkuar 

përjashtimin e saj si gjyqtare, andaj del se edhe motivi i tij është më qëllim të hakmarrjes gjë që 

arsyeton se deklarimet e bëra në seancë kanë qenë me qëllim të frikësimit dhe degradimit 

profesional sesa bindjes së tij në paanësinë dhe tendencën e gjyqtares në cenimin e dinjitetit dhe 

profesionalizimit të tij. 

Tutje në deklaratën e saj, gjyqtarja e rastit ka shtuar se, nuk qëndrojnë pretendimet në se ajo si 

gjyqtare ka bërë shkelje disiplinore – lidhur me profesionalizimin dhe përgjegjësinë në punë apo 

shkelje te dispozitave të integritetit nuk kanë mbështetje në prova, janë të pa bazuara dhe nuk duhet 

falur besimi pasi që konsideroj se të gjitha veprimet e ndërmarra nga unë kanë qenë në përputhje 

brenda kornizave e  në përputhje me standardin e sjelljes profesionale, në përputhje me Ligjin për 

Përgjegjësinë Disiplinore të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve si dhe të Kodit të Etikes Profesionale për 

Gjyqtar. Më tej ka theksuar se, duke vepruar sipas detyrës zyrtare, ka bërë përpjekje maksimale që 

lëndën C.nr.904/2019 ta trajtoj me prioritet, duke pasur parasysh vërejtjet e dhëna nga Gjykata e 

Apelit, mirëpo ka shtuar se, ka hasur në rezistencën e avokatit i cili është përpjekur ta drejtoj 



procedurën gjyqësore, duke u përpjekur t’i përgjigjet pyetjeve të cilave vet ka dashur, e duke e 

renditur kronologjinë e pyetjeve ashtu siç e ka vlerësuar vet ai. Në fund të deklaratës së saj, 

gjyqtarja ka theksuar se, për të si gjyqtare, si paditësi po ashtu edhe i padituri, pa marrë parasysh 

nacionalitetin, prejardhjen, gjininë, përkatësinë politike etj. janë palë të zakonshme si gjithë të 

tjerët, prandaj çdo lloj pretendimi të theksuar nga parashtruesi i kërkesës,  siç është shprehur 

tendencë për “shpërfaqjen e fuqisë së pozitës”, është i pabazë, i pa argumentuar me prova materiale 

dhe i paqëndrueshëm.  

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

të lëndës, deklarimit të gjyqtares dhe pretendimeve të parashtruesit të ankesës, ka vlerësuar se nuk 

ka dyshim të arsyeshëm për inicim të procedurës disiplinore ndaj gjyqtares R.S-V. 

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 R.S-V  lidhur 

me mbajtjen e seancave të datës 22.04.2022 dhe 10.06.2022 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 njëanshmëri të 

gjyqtares. 

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. Nga 

procesverbali i seancës së datës 22.04.2022 rezulton se, gjykata ia tërheq vërejtjen të autorizuarit 

të palës paditëse se i njëjti refuzon të përgjigjet në pyetjet e parashtruara nga gjykata duke u 

përpjekur që përgjigjet t’i radhisë ashtu siç konsideron se janë primare dhe sipas renditjes siç ai 

konsideron se duhet përgjigjur” pasi gjykata ia ka tërhjekur vërejtjen, parashtruesi i ankesës ka 

deklaruar se “do ta informoj Kryetaren e Gjykatës Themelore të Prishtinës si dhe Këshillin 

Gjyqësor për sjelljen e gjyqtares ndaj meje”, ndërsa në pyetjen e gjykatës se “çka konsideroni 

sjellje në vazhdimësi nga ana e gjykatës” i autorizuari i paditësit – parashtruesi i ankesës ka 

deklaruar se: “me vet faktin se ju si gjyqtare i parashtroni dy pyetje dhe më momentin kur unë 

filloj të përgjigjem në njërën pa kaluar të tjetra, dhe në momentin se kur unë kërkoj pranë gjyqtares 

që njëherë të përgjigjem në pyetjen e parë e pastaj të kaloj në pyetjen e dytë për shkak të 

ndjeshmërisë së rastit, e njëjta pa asnjë arsye të vetme shqipton një masë disiplinore ndaj meje”, 

lidhur me këtë Autoriteti Kompetent i kësaj gjykate fillimisht vlerëson se nga procesverbali i kësaj 

seance nuk rezulton pretendimi i avokatit, përkundrazi të njëjtit  i është tërhequr vërejtja se refuzon 

të përgjigjet në pyetjet e gjykatës,  ndërsa sa i përket pyetjeve të parashtruara nga ana e gjyqtares 

në seancën e datës 22.04.2022 Autoriteti i kësaj Gjykate vlerëson se është në kompetencë të 

gjyqtares së çështjes që të bej pyetje nëse paraqitet nevoja për të vërtetuar gjendjen faktike lidhur 

me rrethanat kontestuese kurdo që vlerëson se një çështje e tillë është në favor të vërtetimit të 

çështjeve kontestuese lëndore. 

Gjyqtari i çështjes po ashtu 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. Po ashtu, avokatet në paraqitjen e tyre si mbrojtës para gjykatës kanë 

për detyrë që të ruajnë autoritetin e gjykatës.  

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/36/22, me datë 16.09.2022 

 

Albina Shabani Rama 
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Kryetare e Gjykatës Themelore në Prishtinë 


