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                                             KD.nr.09/2016 

 

      KOMISIONI DISIPLINOR, në përbërje nga gjyqtarët: Muhamet Rexha, kryetar, Manushe Karaqi  

dhe Gjimshit Galushi anëtarë, duke e rishqyrtuar çështjen e përgjegjësisë disiplinore ndaj xxxx xxxx , 

xxxxx/xxxxxx në Gjykatën e xxxxx xxx xxxxx, sipas raportit përfundimtar të Zyrës së Prokurorit 

Disiplinor me numër Nr.ZPD-2015-233/A, i njëjti ka marrë numrin të Komisioni Disiplinor 

KGJK/KD/15/2015, për sjellje të pahijshme të përcaktuara sipas neni 34 paragrafi 1 pika 1.2, 1.3 dhe 1.4 

të Ligjit për Këshillin Gjyqësor të Kosovës dhe Shkelje të Kodit të Etikës dhe Sjelljes profesionale për 

Gjyqtar, në seancën dëgjimore të mbajtur në prezencën e përfaqësuesit të ZPD-së, Hasime Osmani, dhe 

xxx xxx xxxxx xxxx, më datën  14.06.2016, në bazë të nenit 37 paragrafi 1 pika 1.4 dhe paragrafi 3  të 

Ligjit për Këshillin Gjyqësor të Kosovës merr këtë: 

 

 

V  E  N  D  I  M 

 
I propozohet Këshillit Gjyqësorë të Kosovës qe ti rekomandoj Presidentit të Republikës së 

Kosovës, largimin (shkarkimin) nga zyra të xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx në Gjykatën e xxxxx të 

Kosovës në xxxxxx. 
 

A  r  s  y  e  t  i  m 
 

 

      Zyra e Prokurorit Disiplinori i ka paraqitur raportin përfundimtarë me numër Nr.ZPD-2015-233/A, 

Komisionit Disiplinor të Këshillit Gjyqësor të Kosovës, për pretendim për sjellje të pahijshme të 

përcaktuara sipas neni 34 paragrafi 1 pika 1.2-neglizhencë në kryerje, dështim për të kryer apo abuzimin 

e funksioneve gjyqësore, 1.3-të dështuarit e kryerjes së funksioneve gjyqësore në mënyrë të pavarur dhe 

të paanshëm dhe 1.4–shkelje te Kodit të Etikës dhe Sjelljes profesionale për Gjyqtar të Ligjit për 

Këshillin Gjyqësor të Kosovës. Komisioni Disiplinor ka mbajtur seancë dëgjimore me datë 10.02.2016 

dhe pasi i ka shqyrtuar të gjitha shkresat e lëndës, në këtë seancë dëgjimore të mbajtur pa prezencën e 

Kryetarit/Gjyqtarit , njëzëri ka vendosur qe ti propozohet Këshillit Gjyqësor të Kosovës qe ti 

rekomandoj Presidentit të Republikës së Kosovës, largimin (shkarkimin) nga Zyra të , xxxx/xxxxx në 

Gjykatën e xxxxx të Kosovës në xxxxxx. 

 

    Kundër këtij vendimi është ushtruar ankesë nga , Kryetar/Gjyqtar në Gjykatën e xxxxx xxxxx në 

Prishtinë, të cilën ankesë në shkallë të dytë Këshilli Gjyqësor i Kosovës e ka aprovuar dhe e ka prishur 

vendimin e Komisionit Disiplinor KD.nr.03/2016, duke e kthyer çështjen disiplinore në rishqyrtim  dhe 

rivendosje në Komisionin Disiplinor.  

 



 

 

 

Faqe2nga8 

 

     Përfaqësuesja e Zyrës se Prokurorit Disiplinor në këtë seancë i ka mbështetur në tërësi të gjitha ato 

qe janë diskutuar në seancën e Komisionit të datës 10.02.2016. 

 

    Në këtë  raport janë përfshirë tri lëndë. Më datë 28 korrik 2015, Zyra e Prokurorit Disiplinor ka 

pranuar njoftimin nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës dhe ka hapur hetimin disiplinor-rasti ZPD-

20150233/A, lidhur me pretendimet se, në lëndën Hp.nr.152/15, (lënda-Prokuroria Themelore në 

Prizren), gjatë aplikimit të masave të fshehta teknike të hetimit me datë 11 prill 2015, deri sa ishte duke 

e monitoruar viktimën e rastit, në një takim të organizuar në mes të viktimës të përfshirë në këtë rast 

penal dhe disa të afërmeve të të pandehurit, nga një makinë zyrtare të Këshillit Gjyqësor të Kosovës, 

kishin zbritur , kryetar/gjyqtar  i Gjykatë së xxxxx xxxxx xxxxxx dhe xxxx xxxx, gjyqtare në Gjykatën 

Themelore në xxxxxx, për të takuar personat e përfshirë në këtë çështje. Në këtë njoftim pretendohet se,  

së bashku me një person të tretë janë takuar me palën e dëmtuar në Prishtinë, dhe sipas provave qe 

gjendën në shkresat e lëndës , ka kërkuar nga viktima paratë në emër të familjarit te të pandehurit, 

xxxxx xxxx. 

 

    Parashtresën e dytë, Zyra e Prokurorit Disiplinor e ka pranuar me datë 15 shtator 2015 nga xxxx 

xxxxx. Kjo lëndë (parashtresë) e regjistruar në ZPD me numrin ZPD-2015-281 i është bashkangjitur 

pjesërisht lëndës ZPD-2015-233/A. Në këtë parashtresë xxx xxxxx ka pretenduar se bashkëshortja e tij 

është takuar me kryetarin e Gjykatës  së xxxx xxxx xxxxxx, i cili ka qenë kryetar i Gjykatës së Qarkut 

në xxxxx, sepse i njëjti ishte në dijeni për qëndrimin e tij në paraburgim për pesë(5) vite, dhe se djali i 

kryetari  ka qenë avokat i tij. Sipas pretendimeve të parashtruesit qellim i takimit ka qenë për ta njoftuar 

kryetarin për padrejtësitë qe janë bërë ndaj tij. Pa ashtu, parashtruesi xxxxx pretendon se bashkëshortja e 

tij është detyruar t’ia shpjegon xxxxx/xxxxxx  për padrejtësitë e qëndrimit në paraburgim, me qëllim për 

ta shikuar lëndën dhe për ta zgjidhur në mënyrë profesionale. 

 

     Në bazë të informacioneve të pranuara nga mediat (Gazeta”Express”, portal, “telegrafi” etj…Zyra e 

Prokurorit Disiplinor ka hapur hetimin sipas detyrës zyrtare me numër ZPD-2015-233, pasi qe 

Prokuroria  Speciale e Republikës së Kosovës, me date 20 korrik 2015, ka marrë vendim për ndalimin e 

, kryetar i Gjykatës së xxxxx, për shkak të dyshimit të bazuar se i njëjti, ka kryer vepër penale 

Keqpërdorim i pozitës apo i autoritetit zyrtar nga neni 422 dhe ushtrim i ndikimit nga neni 431 i 

paragrafit 1 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës. Në bazë të aktvendimin e Gjykatës Themelore në 

Prishtinë, PPK.Kr.263/2015 të datës 23 korrik 2015, mbi caktimin e arrestit shtëpiak ndaj 

Kryetari/Gjyqtarit , ZPD sipas detyrës zyrtare ka gjet së kryetari Mekaj ka kontaktuar disa herë me 

bashkëshorten e dy të pandehurve xxxx xxxxx dhe xxxxx xxxx si dhe me gjyqtaren xxxxx xxxxx. 

 

   Gjatë gjithë këtij hetimi disiplinor ZPD, ka siguruar prova të pakontestueshme dhe në mbështetje të 

raportit përfundimtar, andaj duke u bazuar në nenin 35 paragrafi 1 të Ligjit për Këshillin Gjyqësor të 

Kosovës i ka rekomanduar Komisionit Disiplinor të KGJK-së, zhvillimin e procedurës disiplinore ndaj , 

kryetar/gjyqtar në Gjykatën e Apelit të Kosovës në xxxxxx, sepse: 

- si kryetar/gjyqtar nuk ka treguar kujdesin e duhur, ka pranuar të bisedoj dhe ka 

ndërmjetësuar në një rast në mes të viktimës/të dëmtuarit dhe të pandehurit; 

- ka kërkuar nga viktima paratë në emër të familjarit të tij përkatësisht të pandehurit xxxx 

xxxx 

- ka takuar pesë (5) herë bashkëshorten e të pandehurit Xxxx xxxxx për të biseduar për rastin e 

paraburgimit edhe pse djali i kryetarit xxxx  ka qenë mbrojtës i njërit nga të pandehurit; 

- ka takuar me shumë se një here bashkëshorten e të pandehurit xxxx xxxxxx për të biseduar 

për rastin e paraburgimit të bashkëshortit të saj; 



 

 

 

Faqe3nga8 

 

- ka përdorur veturën zyrtare për qëllime dhe punë private të familjes; 

- ka kërkuar nga gjyqtarja xxxxx xxxxxx që të pandehurin t’ia përshpejtoj rastin dhe ta ndaj 

procedurën në rastin e xxxx xxxxx; 

- me vendim të autoritetit kompetent është ndaluar dhe i është caktuar masa e arrestit shtëpiak 

dhe nga këto veprime është dëmtuar reputacioni i tij si kryetar/gjyqtar dhe është dëmtuar 

rëndë imazhi i gjykatës ku punon dhe sistemi gjyqësor në përgjithësi. 

 

      Të gjitha këto kanë bërë që është dëmtuar reputacioni i tij si kryetar, si gjyqtar dhe po ashtu është 

dëmtuar edhe imazhi i sistemit gjyqësor. ZPD përveç provave të siguruara nga Prokuroria Speciale, 

Prokuroria Themelore në xxxxxx, deklaratën e të pandehurit Xxxx xxxxx, kishte intervistuar po ashtu 

edhe gjyqtarin . 

 

      Në intervistën e dhënë në zyrat e ZPD-së, kryetari/gjyqtarit Mekaj ka deklaruar se, xxxxx xxxxx 

është person i cili ka qenë i dënuar për veprën penale për vrasje, dhe kjo lëndë është në gjykatën e xxxx, 

është anuluar dhe është kthyer në rigjykim para dy viteve dhe se nuk është caktuar shqyrtimi gjyqësor. 

Gruaja e xxx xxxxx ka ardhur në zyrën time dhe mu ka lutur qe ti rekomandoj gjyqtares së çështjes, që 

ta shpejtoj procedurën, për shkak se ai (xxxx xxxxx) po qëndron në paraburgim dhe nuk po caktohet 

seanca. Kryetari/Gjyqtari xxxxxx ka pranuar se ka fol me gjyqtaren xxxxxi dhe i ka thënë se është rast 

serioz, se paraburgimi po zgjat shumë, dhe i ka kërkuar me gjet mundësin për me caktuar shqyrtimin 

gjyqësor. Gjyqtarja xxxxxx i kishte thënë se duhet të bëhet bashkimi i dy procedurave, sepse procedura 

për tentim vrasje është procedurë e ndarë nga kjo e vrasjes. Dy prej personave qe kanë qenë të përfshira 

në rastin e xxxx xxxxx, kanë qenë në arrati dhe nuk po mundet që të zhvillohet seanca. Për këtë seancë 

xxxxx xxxxxx i kishte rekomanduar gjyqtares xxxxxxx me e nda procedurën, me u zhvilluar procedurë 

e veçantë për xxxx xxxxx, ndërsa për dy të tjerët me u zhvilluar procedurë tjetër. Kjo ka qenë arsyeja 

pse  xxxx xxxxx xxxxx ka biseduar me gjyqtaren xxxxxx. 

 

     Kur është pyetur nga ZPD-ja, se a jeni takuar me gruan e Xxxx xxxxxt, sepse në parashtresën e 

dërguar në ZPD, parashtruesi Deçani ka deklaruar se gruaja e tij është takuar me gjyqtarin xxxxx për të 

ndihmuar rreth përshpejtimit të lëndës pasi qe ai është në paraburgim qe pesë (5) vite, xxxx xxxxx  ka 

deklaruar se po është takuar dhe ndoshta pesë herë. Sa i përket asaj se djali im ka qene avokatë i cili ka 

përfaqësuar  palën në këtë rast, xxxx xxxxx  ka deklaruar se ka dalë prej rastit para dy viteve. 

 

       I pyetur nga ZPD-ja, lidhur me njoftimin e Prokurorisë Themelore në Prizren për lëndën 

Hp.nr.152/15 dhe pretendimeve nga njoftimi se gjatë aplikimit të masave të fshehta me datë 11 prill 

2015, derisa ishte duke u monitoruar viktima gjatë një takimi të organizuar në mesë të viktimës të 

përfshirë në këtë rast dhe disa të afërmeve të të pandehurit, nga një makinë zyrtare të Këshillit Gjyqësor 

të Kosovës, ju se bashku me gjyqtaren Nushe Mekaj keni dalë nga vetura zyrtare dhe jeni takuar me 

persona e përfshirë në këtë rast. Sipas pretendimeve keni kërkuar para në emër të nipit tuaj Asdren 

Mekaj. Prokurori po pretendon se ju keni  ndikuar në arratinë e Asdren Mekaj dhe kapjen e tij nga 

policia. 

 

      Xxxx xxxxx  deklaroi se ka qenë 11 prill 2015, ditë e shtunë, unë kam qenë me veturë zyrtare dhe 

vetëm. Kam shkuar për ta takuar Zef Gruden dhe se nuk kam ditur qe aty do të jetë edhe Pal Gruda. Kjo 

është një histori e gjatë familjare dhe se nuk po shkon mirë dhe se unë kam dashtë ta sqaroj situatën se si 

është. Aty kam shkuar si familjar dhe jo si kryetar i gjykatës, dhe ky rast është në Prokurorin Speciale. 

Absolut nuk ka të bëjë me keqpërdorimin e veturës zyrtare. Ne jemi takuar edhe me herët pa veturë 

zyrtare për të diskutuar punën e këtij borxhi dhe nuk ka këtu keqpërdorim të detyrës zyrtare. Ajo është 



 

 

 

Faqe4nga8 

 

një çështje familjare, një borxh që është krijuar në shitjen e automjeteve. Situata ka qenë shumë e keqe, 

ka mund të ndodh edhe konflikti dhe kemi menduar se do të arrihet marrëveshja pa u iniciuar rasti në 

gjykatë. Ky ka qenë një raport civil dhe konsideroj se nuk kam bërë asgjë te keqe qe kam ndërmjetësuar 

në këtë rast. Kjo është e lejuar dhe se as kryetari të gjykatës nuk i ndalohet ndërmjetësimi. Asnjëherë 

nuk kam shkuar në këto në cilësinë e kryetarit apo gjyqtarit, por kam shkuar për shkak të respektit si 

njerëz. Për rastin e Pal Grudes, xxxx xxxxx  ka deklaruar se edhe sot kisha ndërhy, sepse ka qenë çështje 

e familjes, jashtë funksionit tim. Ka shumë herë qe ditëve jo të punës kam ardhur në zyrë. Kurrë se kisha 

menduar se ardhja ime me veturë zyrtare, mundë të ketë pasoja. 

 

      Me rastin e ri-caktimit të seancës së Komisioni Disiplinor e cila është mbajtur me datë 30.05.2016, 

Kryetari/Gjyqtari , ka deklaruar se është e vërtet se ka ardhur gruaja e Xxxx xxxxxt tek unë dhe jemi 

takuar për të biseduar lidhur me çështjen e bashkëshortit të saj i cili është duke qëndruar në paraburgim 

shume gjatë dhe se seanca e shqyrtimit gjyqësor nuk po caktohej. Unë ketë informacion për këtë lëndë, 

e kam ditur prej kohës kur kam qenë edhe kryetar i Gjykatës se Qarkut në Xxxx  . Pasi unë e kam njohur 

rrjedhën e kësaj lëndë, kam biseduar me gjyqtaren Xxxx xxxxx  dhe kam diskutuar se si është mundësia 

e mbajtjes së shqyrtimit gjyqësor, meqenëse ky person po qëndron shumë gjatë në paraburgim dhe se 

kjo është në kundërshtim me standardet. Gjyqtarja Muhaxheri me ka thënë se ka një sugjerim nga 

Gjykata e Apelit qe këto lëndë të gjykohen si lëndë të përbashkëta, dhe meqë dy personat qe janë në 

këtë çështje janë në arrati nuk po mundet me u mbajt seanca. Sipas Kryetarit/Gjyqtarit Mekaj ky ka qenë 

qëllimi pse është takuar me gjyqtaren Muhaxheri. 

  

    Xxxx xxxxx xxxxx deklaroj se në raportin përfundimtar të ZPD-së është përmendur qe unë e kam 

takuar Raimonda Seferaj. Po është e vërtet qe unë e kam takuar Raimonda Seferaj, kjo ka ndodhur në 

mënyrë të rastësishme, ka qenë e shoqëruar me Vlora Goranin, e Vlora është bashkëshortja e Xxxx 

xxxxxt. Në momentin kur ajo (Raimonda) ka filluar të flas për burrin e vetë unë i kam thanë zonjë unë 

duhet mu qu prej këtu. Ky ka qenë rasti, për të cilën prokurorja disiplinore pretendon se paraqet sjellje të 

pahijshme dhe shkelje të kodit të etikës. Unë  mendoj se çdo kryetar në rrethana të caktuar interesohet 

në procedimin e çështjeve të cilat kanë ngec çoftë për arsye objektive apo subjektive. Nuk është e vërtet 

se kam ndikuar në pavarësinë e gjyqtarit sepse unë asnjëherë nuk kam kërkuar qe të vendoset në një 

mënyrë të caktuar për një çështje të caktuar. 

 

     Sa i përket çështjes së përfshirjes sime në një rast të fajdesë sipas ZPD nuk qëndron, sepse nuk kemi 

të bëjmë me fajde, dhe se për këtë çështje unë i kam dërguar edhe Prokurorisë Speciale një deklaratë 

Noteriale  në mes të djali të axhës tim dhe një personi nga Prizreni, për një borxh qe rezulton nga 

shitblerja e automjeteve. Është e vërtetë qe jemi takuar me disa priftërinj në Katedralen e Prishtinës për 

të diskutuar rreth çështjes së një borxhi me mes të djalit të axhës tim dhe Palë Grudës. Ky takim ka 

pasur për qellim gjetjen e mënyrës së marrëveshjes në mes të palëve dhe mundësin e zvogëlimit të 

borxhit për të cilën pretendon djali i axhës tim se ja kanë, dhe se e gjithë kjo vetëm e vetëm qe të 

shpëtohet diçka e të mos e humbin shtëpi. Nuk qëndron pretendimi i ZPD-së se unë kam ndërmjetësuar 

në mes të viktimës dhe në mes te të pandehurit. Në kohen kur kam biseduar unë nuk ka pasur te hapur 

kurrfarë procedure penale, ose se paku unë nuk kam qenë në dijeni. Unë jam përgjuar nëpërmjet masave 

të fshehta dhe se për këtë e kam kuptuar me datë 29 maj 2015, kur është bastisur shtëpia e djalit të axhës 

tim, atëherë e kam kuptuar se këtu është një procedurë penale. Nuk qëndron pretendimi i ZPD-së se unë 

kam dashur të përfitoj për familjen e djalit të axhës, këtu nuk ka pasur për qellim të përfitohet kurrgjë. 

Qëllimi ka qenë qe kjo çështje të zgjidhet me marrëveshje, e qe mundë të vërtetohet edhe me një 

deklaratë të noterizuar në Tiran në mes të Palë Grudës dhe Asdren Mekaj, nga e cila shihet se borxhi 

rrjedh nga shitblerja e veturave. 



 

 

 

Faqe5nga8 

 

 

     Sa i përket çështjes së tret për të cilën prokurorja disiplinore ka filluar procedurë disiplinore kundër 

meje është çështja e filluar sipas detyrës zyrtare për shkak të arrestit shtëpiak dhe se unë këtu konsideroj 

se kjo nuk mundet të trajtohet në këtë fazë, sepse në çoftë se arresti shtëpiak lidhet me një procedurë 

penale, atëherë duhet të pritet deri sa të përfundoj çështja penale, sepse nëse arrestimi im është i 

paligjshëm atëherë vetvetiu bie edhe kjo arsye për fillimin e procedurës disiplinore. Sipas raportit të 

ZPD-së, unë e paskam keqpërdorur veturën zyrtare. Po ndiej keqardhje se pse bash në këtë rast te unë po 

konsiderohet keqpërdorim i veturës zyrtare, si shkelje e kodit te etikës. Arsyeja pse unë me 11 prill 2015 

kam ardhur me veturë zyrtare në Prishtinë ka qenë sepse kam pas me u takuar edhe me kryetarin e 

Gjykatës Supreme dhe kryetarin e Gjykatës Kushtetuese. Kjo mundë të jetë me shumë përgjegjësi 

materialë e jo shkelje e kodit të etikës. 

 

     Në këtë seancë të datës 30.05.2016, Xxxx xxxxx xxxxx i ka propozuar Komisionit qe të ftohet në 

cilësinë e dëshmitares gjyqtarja Xxxx xxxxx , lidhur me atë se çfarë ka kërkuar ai nga ajo në takimin e 

përbashkët me gjyqtaren Muhaxheri ne “xxxxx”, për rastin e Xxxx xxxxxt. 

 

      Komisioni pasi e shqyrtoj kërkesën e Kryetarit/Gjyqtarit Mekaj, mori vendim qe të ftohet  dëgjohet si 

dëshmitare gjyqtarja Xxxx xxxxx  dhe seanca e radhës u caktua me datë 14.06.2016. 

 

 

     Ne seancën e datë 14.06.2016, komisioni i lexoj provat si: deklaratën noteriale të dhomës noteriale 

Tiranë, e datës 11.02.2013, procesverbalin e datës 21.10.2015 të dëshmitarit Bali Mekaj, i dhënë në 

Prokurorin Speciale te Kosovës, procesverbalin e datës 23.07.2015 i dhënë në Prokurorinë Speciale të 

Republikës së Kosovës i dëshmitares Lumrurije Muhaxheri, procesverbalin e Fran Sopi, procesverbalin 

e Raimonda Seferaj të datës 29.07.2015, dhe procesverbalin e dëshmitares Lumturije Muhaxhei, i dhënë 

në ZPD me datë 14.07.2015. 

 

     Në cilësinë e dëshmitares Xxxx xxxxx , gjyqtare në Gjykatën Themelore në Xxxx  , në seancën e 

Komisionit të mbajtur me datë 14.06.2016, deklaroj se ketë lëndë unë e kam pranuar ne vitin 2014, dhe 

se mu ka ndarë sipas radhës, sepse këtë lëndë me herët një pjesë e ka gjykuar një gjyqtar tjetër dhe një 

pjesë e kam gjykuar unë. Kështu qe në 2014 këto dy lëndë kanë ardhur dhe janë bërë bashkë dhe se 

duke vepruar sipas rregullave, brenda muajit e kam caktuar seancën. Udhëzimet e Gjykatës së Apelit 

kanë qenë me u bo bashkë dhe se unë kam pritur me u bo bashkë dhe me filluar procedurën. Kam 

caktuar seancë dhe mu kanë kthyer flet kthesat për dy të tjerët qe janë në arrati. Zoti  ka qenë eprori im 

dhe meqë ka qenë zingjiri komandues i Gjykatës së Apelit, dhe se vendimi im është kthyer prej Apelit, 

unë ju kam drejtuar Gjykatës së Apelit se çka me bo, sepse dy prej te akuzuarve kanë qenë në 

paraburgim dhe se Xxxx xxxxx po qëndron në paraburgim. Unë po ju thamë se asnjëherë nuk kam dal 

vetëm me biseduar, jam konsultuar në prani te kolegeve te mi, sepse e kam pas epror dhe se si 

profesionist dhe njohës i mirë i çështjeve penale, jam konsultuar për çështje procedurale dhe interpretim 

të ligjit dhe jo për vendimmarrje. E kam pyetur se si me ja bo me i siguruar dy të akuzuarit tjerë qe 

gjenden në arrati. Ai me ka propozuar, ta ndaj lëndën. Mirëpo unë i kam thanë nuk mundëm me e 

veçuar lëndën, sepse për të njëjtën gjë Gjykata e Apelit ma ka prish lëndën dhe se  unë duhet ti ndjek 

udhëzimet e Gjykatës së Apelit. Sa i përket takimit në Bistro, po jam takuar sepse unë atë ditë kam qenë 

në Prishtinë dhe se Xxxx   me ka thirr në telefon duke me ftuar për një kafe. Unë kam pirë kafe, dhe me 

ka pyetur se  si po shkojnë punët në Gjykatën Themelore në Xxxx  . Në këtë takim është përmendur 

edhe emri i Xxxx xxxxxt, dhe i kam thanë se nuk po mundem me i bërë bashkë lëndët, pra kemi 
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biseduar veç për çështje procedurale dhe Xxxx   ma ka dhënë mendimin e vet, asnjëherë nuk kemi 

biseduar për vendimmarrje, pjesa tjetër e bisedës ka qenë temë e lirë. 

 

 

      Në fjalën përfundimtare Zyra e Prokurorit Disiplinor e mbështet në tërësi raportin përfundimtar duke 

potencuar se të gjitha ato qe janë të shkruara dhe vërtetuara me prova në raport, janë të vërteta. Sipas 

ZPD-së, sa i përket avokatit i cili e ka përfaqësuar herën e parë, djali i  Ylli Mekaj, edhe gjyqtarja 

Muhaxheri e vërtetoj se rasti kur është gjykuar për herë të parë, kanë qenë tre të pandehur dhe tre 

avokatet kanë qenë Mekaj, Yll Mekaj, Zenel Mekaj dhe Nushe Mekaj. Krejt ajo që është jo etike për 

neve si ZPD, është qe gjyqtarja ka shfrytëzuar rastin me u konsultuar për rastin e Xxxx xxxxxt se 

bashku me vëllezërit e tij me Kryetarin/Gjyqtarin  i cili Yllin e ka djalë, Zenel Mekaj, kushëri dhe 

Nushe Mekaj, gruaja e kushëririt. Sa i përket pretendimeve tjera, po e potencoj se përgjimet janë bërë 

nga Policia e Kosovës me kërkesë të Prokurorisë Themelore në Prizren dhe se arsyeja ka qenë qe djali i 

Nushe Mekaj, është i dyshuar për veprën penale të fajdës. Edhe në seancën e kaluar kryetari Mekaj e 

potencoj, se nuk kanë qenë në dijeni, nuk është e vërtete qe ai dyshohet për vepër penale te fajdesë. Pa 

dashur me hy në çështje penale dhe pa dashur të bisedoj lidhur me atë çështje me duhet me ju njoftuar se 

si në shkresat e lëndës, po ashtu jemi njoftuar edhe si institucion, se janë duke u  zhvilluar hetimet, dhe 

në shkresa te lëndës e keni aktvendimin për fillimin e hetimeve, lidhur me dyshimin se e ka kryer 

veprën penale të fajdesë. Lënda penale në Prokurorin e Prizrenit, nuk ka qenë e përfunduar, për arsye se 

djali i Nushe Mekaj, ka qenë në arrati, këto kanë qenë arsyet e përgjimeve edhe lidhur me këtë rast. Unë 

po besoj qe kryetari Mekaj i ka parë shkresat e lëndës, dhe e ka parë aktvendimin për fillimin e 

hetimeve. Edhe një here pa dashur me predikuar në çështjen penale, unë sot deklarohem se kryetari ka 

bërë shkelje të Kodit të Etikës dhe për ketë arsye edhe rekomandoj sanksionimin apo shqiptimin e një 

mase  disiplinore. Funksioni i gjyqtarit kërkon një shkallë të lartë të përgjegjësisë, kryetari/gjyqtari 

duhet të shfaq një përkushtim të posaçëm të përgjegjësive të tija në lidhje me administrimin dhe 

drejtimin e gjykatës, përveç veprimtarisë gjyqësore. ZPD ka gjetur se kryetari  ka dështuar të kërkoj një 

shkallë përgjegjësie veçanërisht shumë të lartë dhe ka dështuar të shfaq përkushtim të posaçëm ndaj 

përgjegjësive të tija. 

 

 

   Gjyqtari/Kryetari Mekaj, në fjalën përfundimtare deklaroj se nuk qëndrojnë pretendimet e ZPD-së se 

unë kam shkelur Kodin e Etikës për Gjyqtar. Djali im ka qenë avokat zëvendësues i Florim Gjocaj, në 

2012, siç e pohoj edhe vete dëshmitarja Muhaxhiri, mirëpo nga 2013 djali im më nuk është avokat, ai 

nga kjo kohë e kryen punën e noterit. Në kohën kur unë kam biseduar me  gjyqtaren Muhaxhiri lidhur 

me rastin e Xxxx xxxxxt, djali im nuk ka qenë avokat. Nuk ka qenë avokat as Nushe Mekaj, dhe as sot 

nuk është sepse është gjyqtare nga viti 2013 dhe se nuk ka qenë avokat as Zenel Mekaj sepse është i 

sëmur dhe nuk mundet ta ushtroj profesionin e avokatit. Motivi i vetëm qe unë kam biseduar me 

gjyqtaren Muhaxhiri lidhur me rastin e Xxxx xxxxxt ka qenë për atë se unë e kam njohur këtë rast qe 

nga koha kur kam qenë në gjykatën, atëherë të Qarkut në Xxxx  , po edhe në Gjykatën e Apelit. I kam 

ditur problemet  më të cilat është ballafaquar gjyqtarja dhe arsyet qe nuk ka mundur ta procedoj lëndën 

brenda një afati të arsyeshëm. Në takimin në Bistro unë i kam thanë gjyqtares Muhaxheri se a po 

mundesh me e proceduar lëndën e Xxxx xxxxxt dhe se ajo me ka thënë qe nuk po mundet për shkak se 

nuk i ka të pandehurit këtu. 

    Nuk qëndron pretendimi i ZPD-së se unë jam takuar disa here me Raimonda Seferaj, gruan e të 

pandehurit Mentor Seferaj. Jam takuar vetëm një here dhe atë rastësisht, unë nuk e kam ditur se kush 

është ajo, mirëpo kur ajo ka filluar të flet për burrin e saj, unë i kam thanë qe nuk mundemi me bisedua 

dhe jam ik nga takimi. Pra do të thotë se unë nuk kam pasur komunikime të qëllimshme për rastin e 
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Mentor Seferaj. Sa i përket takimit qe e kam pasur në Katedralen në Prishtinë, në të cilën kanë marrë 

pjesë edhe dy priftërinj, prokurorja disiplinore e ka kaluar çdo kompetencë edhe ligjore edhe 

profesionale dhe njerëzore sepse këtu nuk bëhet fjalë për ndërmjetësim ndërmjet palëve te caktuara në 

një konflikt të mundshëm qe do të mundë të ndodhte dhe të ishte çështje e kompetencës së Gjykatës. Ky 

takim ka qenë krejt familjar,  kam hyrë si familjar për të ndërmjetësuar në një konflikt të mundshëm në 

mes të anëtarëve të familjes sime dhe dy personave tjerë, lidhur me një borxh. 

 

    Sipas Kryetarit/Gjyqtarit Mekaj, prokurorja disiplinore nuk është në ngjarja apo në kontinuitet kohor 

se kur është zhvilluat kjo ngjarje. Takimi në Katedrale ka ndodhur me 11 prill 2015, ndërkaq procedura 

penale për të cilën po flet prokurorja për Asdren Mekaj ka filluar me 29 maj 2015, kur i është bastisur 

shtëpia e gjyqtares Nushe Mekaj. Në kohën kur jam takuar unë në Katedrale nuk kam pasur ide se është 

duke u zhvilluar ndonjë hetim penal i fshehur apo i hapur. Konsideroj se para se të jem Gjyqtar/Kryetar 

jam qytetar dhe si i tillë kam të drejta dhe obligime civile, e qe mundë te jenë edhe kontraktuale edhe 

detyrimore. Përpjekja ime për ta zgjidhur një kontest jashtëgjyqësor ka qenë e motivuar vetëm me 

humanizëm, qe të mos vij deri te pasojat me të  mëdha. 

 

     Sa i përket pretendimit tjetër të ZPD-së, ai ka shtuar se ka ardhur në Prishtinë me veturë zyrtare dhe se 

kjo konsiderohet shkelje e Kodit të Etikës, konsideroj se mundet me qenë një përgjegjësi materiale, por 

jo kurrsesi, shkelje e kodit të Etikës. Në fund, i nderuar Komision po ju thamë se unë kur jam shkuar në 

këtë takim jam shkuar si familjar, si  dhe asnjëherë si kryetar i Gjykatës. Në të dy rastet sjelljet e mija 

kanë qenë konform procedurave qe lejohen. Unë jam në fund të karrierës dhe nuk me ka mbet të 

gjyqësori dhe Gjykata, por vetëm me ka mbet të ajo qe të bihet një vendim i drejtë dhe të vërtetohet qe 

unë nuk e kam shkel Kodin e Etikës. 

                                     

    Komisioni pasi i shqyrtoj dhe i analizoj të gjitha provat e zhvilluara, në seancën për këshillim dhe 

votim, njëzëri konstatoj se Kryetari/Gjyqtari  është përgjegjës për rastet e paraqitura në raportin 

përfundimtar të ZPD-së me numër  ZPD-2015-233/A. 

 

     Sipas vlerësimit të Komisionit Disiplinor rrjedh se, me sjelljet dhe veprimet e tij, të përmbajtura dhe 

përshkruara në procesverbalet e seancave dëgjimore, shkresat e lëndës si dhe në raportin përfundimtar të 

ZPD-së, Kryetari/Gjyqtari , ka dëmtuar rëndë imazhin e sistemit gjyqësor në Republikën e Kosovës, nga 

fakti se, veç tjerash, ai nuk ka qenë vetëm gjyqtar por edhe kryetar i Gjykatës së Apelit të Kosovës. Në 

këtë kontekst, veçanërisht, duhet theksuar faktin e vërtetuar të takimeve dhe komunikimeve të 

disahershme të Kryetarit/Gjyqtarit  me bashkëshortet e të pandehurve Xxxx xxxxx dhe Mentor Seferaj, 

palë në procedurën penale, (shih procesverbalet dhe shkresat përkatëse të lëndës), që janë zhvilluar në 

Xxxx  , në Gjykatën e Apelit të Kosovës në Prishtinë dhe jashtë Gjykatës, e që këto paraqesin sjellje të 

pahijshme dhe shkelje te Kodit të Etikës dhe Sjelljes Profesionale për Gjyqtar. Kështu me kreun e I-rë,  

Parimet e Përgjithshme, para. 1, 2 pikat a),b), c), c), par 3, me kreun e II-të, pika A. ( Veprimtaritë 

Gjyqësore), par.3, pika b), pika B.(Veprimtaritë jo Gjyqësore) par 7 dhe 8, kreu III (Rregullat Specifike të 

Sjelljes Profesionale) pika B, par.3 dhe 4, të Kodit të Etikës dhe Sjelljes Profesionale për Gjyqtar, 

parashihet se: gjyqtari” vepron në çdo kohë në atë mënyrë që nxit besimin e publikut në dinjitetin, 

integritetin dhe pavarësinë e pushtetit gjyqësor, respekton standardet e larta të sjelljes profesionale dhe 

personale, respekton dhe i përmbahet ligjit, kryen detyrat e funksionit të tij në mënyrë të paanshme dhe të 

kujdesshme, shmang çdo sjellje apo situatë qe do ta vinte në pikëpyetje integritetin, paanshmërinë apo 

pavarësinë e tij. Kjo zbatohet jo vetëm në jetën profesionale të gjyqtarëve, por edhe në jetën e tyre 

private, kur veprimet e një gjyqtari  mundë të dëmtojnë imazhin e gjyqtarit në sytë e publikut, gjë qe do 

të ndikonte në imazhin e gjyqësorit në tërësi. Të shmang çdo lloj konflikti interesi të mundshëm të bazuar 
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në marrëdhëniet familjare ose shoqërore si dhe në marrëdhëniet profesionale ose financiare. Gjyqtari i 

shmanget përfshirjes në çështje financiare dhe biznesi që mundë të reflektojnë negativisht në 

paanshmërinë e tij, ndërhyjnë në kryerjen  e detyrave gjyqësore në mënyrën e duhur, shfrytëzojnë pozitën 

e tij si gjykatës ose e përfshijnë atë në transaksione me avokatet apo personat qe mundë të dalin para 

gjykatës në të cilën ai shërben. Gjatë gjithë kohës së mandatit të tyre, gjyqtaret e kanë të ndaluar qe të 

kryejnë ndonjë praktik tjetër juridike ose në mënyrë private të kryejnë ndonjë funksion gjyqësor ( psh. Të 

veprojnë si mbrojtës, ndërmjetës, mediator).Funksioni i kryetarit të Gjykatës kërkon një shkallë 

përgjegjësie veçanërisht të lartë, ai duhet të shfaq përkushtim të posaçëm ndaj përgjegjësive të tij si 

kryetar i Gjykatës në lidhje me administrimin dhe drejtimin e gjykatës, përveç veprimtarisë së tij 

gjyqësore. Për shkak se kryetari i gjykatës e përfaqëson gjykatën, ai ka detyrim të veçantë që të mbroj 

imazhin e drejtësisë dhe të demonstroj seriozitetin dhe dinjitetin që qytetaret kanë të drejtë të presin nga 

sistemi i drejtësisë. 

 

    Prandaj nga veprimet dhe sjellje e lartcekura, Komisioni vlerëson se Kryetari/Gjyqtari   ka shkelur 

Kodin e Etikës dhe Sjelljes Profesionale për Gjyqtar, Parimet e Përgjithshme, Rregullat Specifike të 

Etikës, Rregullat Specifike të Sjelljes Profesionale, të përshkruara më lartë, ka bërë sjellje të pahijshme, 

gjë që Komisioni Disiplinor e ka vërtetuar nga zhvillimi dhe vlerësimi i provave dhe shkresave të lëndës, 

të sipër theksuara, ndaj ka gjetur se është përgjegjës për shkeljet e sipërpërmendura disiplinore, nga neni 

34 par.1, nën par 1.2, 1.3 dhe 1.4 të Ligjit për Këshillin Gjyqësor të Kosovës. 

 

 

   Nga arsyet e sipër përmendura e në bazë të nenit 37 par.1, nën par. 1.4 dhe par.3 të Ligjit për Këshillin 

Gjyqësor të Kosovës, Komisioni Disiplinor ka vendosur si në dispozitiv të këtij vendimi. 

 

 

KOMISIONI  DISIPLINOR 

KD.nr.09/2016, date 14.06.2016 

 

 

                                                                                                        Kryetar i Komisionit Disiplinor 

                                                                                                                 Muhamet Rexha 

 

 

KËSHILLË JURIDIKE: 

Kundër këtij vendimi pala e pakënaqur 

ka të drejtë ankese pranë Këshillit Gjyqësor 

të Kosovës, në Prishtinë, brenda 15- ditësh 

nga dita e pranimit të Vendimit. 

 

Vendimi u dërgohet:  

 Nehat Idrizi, Kryesues i KGJK-ës; 

 Albert Avdiu , Drejtor i SKGJK-ës; 

 Zef Prendrecaj, Drejtor i Zyrës së Prokurorit Disiplinor; 

 Tonka Berisha, u.d. Kryetare në Gjykatën e Apelit të Kosovës në Prishtinë; 

 , Kryetar/Gjyqtar në Gjykatën e Apelit të Kosovës në Prishtinë; 

 Departamentit të Administratës dhe Personelit në SKGJK; 


