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                 KD.nr.10/2016 

  

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

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

xxxxxxx, gjyqtare në Gjykatën Themelore xxxx xxxx xxxxxxx, sipas raportit përfundimtar të Zyrës së 

Prokurorit Disiplinor me numër ZPD-2015-120, i njëjti të Komisioni Disiplinor ka marrë numrin 

KGJK/KD/03/2016, për sjellje të pahijshme të përcaktuar sipas nenit 34 paragrafi 1 pika 1.2  dhe 1.4 

të Ligjit për Këshillin Gjyqësor të Kosovës dhe Shkelje te Kodit të Etikës dhe Sjelljes Profesionale për 

Gjyqtarë I. Parimet e Përgjithshme, II. Rregullat Specifike të Etikës, A. Veprimtarit gjyqësore, pika 1, 

Rregullat Specifike të Sjelljes Profesionale, A. Përgjegjësit gjykuese, pika 1, në seancën dëgjimore të 

mbajtur në prezencën e përfaqësuesit të ZPD-së, Arianit Salihu dhe gjyqtares Xxxx xxxx xxxxxxx, më 

datën 14.07.2016 merr këtë: 

 

V  E  N  D  I  M 

 

Xxxx xxxx xxxxxxx, gjyqtare në Gjykatën Themelore xxxx xxxx xxxxxxx, nuk është përgjegjëse për 

sjellje të pahijshme, të përcaktuar sipas nenit 34 paragrafi 1 pika 1.2, dhe 1.4 të Ligjit për Këshillin 

Gjyqësor të Kosovës, dhe Shkelje te Kodit të Etikës dhe Sjelljes Profesionale për gjyqtar, siç është 

pretenduar në raportin përfundimtar të Zyrës së Prokurorit Disiplinor, ZPD-2015-120.  

 

 

A  r  s  y  e  t  i  m 

 

 

     Komisioni Disiplinor e ka pranuar nga Zyra e Prokurorit Disiplinor raportin përfundimtar ZPD-

2015-120, se bashku me shkresat e lëndës, me të cilin e ka ngarkuar gjyqtaren Xxxx xxxx xxxxxxx 

për sjellje të pahijshme të përcaktuara sipas nenit 34 paragrafi 1 pika 1.2-neglizhencë në kryerjen, 

dështim për të kryer apo abuzimin e funksioneve gjyqësore, dhe 1.4-shkelje e kodeve të zbatueshme të 

etikës sipas ligjit për Këshillin Gjyqësor të Kosovës (Ligji Nr.03/l-223). 

 

     ZPD hetimin disiplinor për raportin ZPD-2015-120, e ka filluar në bazë të një parashtrese në të 

cilën ka pasur pretendim për sjellje të pahijshme në tri lëndë gjyqësore, P.nr.2203/11, P.nr.2178/10 

dhe P.nr.1293/06.Gjatë zhvillimit të këtij hetimi, ZPD ka siguruar shkresat e lëndëve në Gjykatë, ka 

intervistuar gjyqtaren Xxxx xxxx xxxxxxx dhe si rezultat kishte ardhur në përfundim se gjyqtarja 

Xxxx  xxxxxxx ka ushtruar funksionin gjyqësor me neglizhencë dhe në kundërshtim me Kodin e 

Etikës për lëndët P.nr.2203/11 dhe P.nr.2178/10, ndërsa sa i përket lëndës P.nr.1293/06, ZPD nuk 

kishte gjetur elemente të sjelljes së pahijshme, sepse pretendimet  kanë qenë në vendimmarrje të 

gjyqtares Xxxx xxxx xxxxxxx. 

 



 

 

 

Faqe 2 nga 5 

 

   Në seancën dëgjimore të Komisionit Disiplinor të mbajtur me datë 14.07.2016, ZPD e ka 

mbështetur në tërësi raportin përfundimtar ZPD-2015-120.Duke i analizuar shkresat e lëndës penale 

P.nr.2203/11, ZPD kishte gjet se gjyqtarja Xxxx xxxx xxxxxxx, me datë 31 tetor 2014, kishte lëshuar 

urdhër arrest për sjellje me dhunë për të pandehurit Bajram Azemi, për shkak se i dyshuari kishte 

kryer vepër penale të kanosjes. Sipas pretendimit të ZPD-së urdhër arresti i lëshuar nga gjyqtarja 

Xxxx  xxxxxxx nuk i ka përmbajtur të dhënat esenciale të përcaktuara me nenin 175 paragrafi 2 të 

Kodit të Procedurës Penale. Si rezultat i neglizhencës së gjyqtares Xxxx xxxx xxxxxxx në respektim 

të dispozitave ligjore të KPPRK-së, Policia e Kosovës, Njësia e Arrestimeve  në Podujevë, kishte 

arrestuar Bajram Azemin dhe e kishte sjellë në Gjykatë me datë 16 prill 2015, edhe pse kjo lëndë ishte 

përfunduar me aktgjykim P.nr.2203/11, të datë s 15 janar 2015 dhe ishte bërë i plotfuqishëm  me datë 

25 shkurt 2015. Nga kjo mundë të kuptohet se Policia e Kosovës  sipas urdhëresës së gjyqtares Xxxx 

xxxx xxxxxxx, kishte arrestuar personin e gabuar, duke ja shkelur të drejtat dhe lirin themelore të 

garantuar me konventat ndërkombëtare. Krejt kjo ka ndodhur sipas pretendimit të ZPD-së, si pasoj e 

lënies në fuqi të urdhër arrësit nga ana e gjyqtares Xxxx  xxxxxxx dhe krijimit të mundësisë se 

arrestimit të personave të gabuar. 

 

   Sa i përket lëndës tjetër penale P.nr.2178/10, seanca e së cilës është mbajtur me datë 7 shkurt 2013 

dhe është shtyrë në kohë të pa caktuar pa asnjë arsyetim, ZPD kishte gjetur nga ky procesverbal se 

është konstatuar se nuk ka prezantuar i akuzuari Nazmi Hajdini kurse të dëmtuarin Nazmi Murotoviq 

dhe Burim Jaha, nuk ka prova se kanë qenë të ftuar në mënyrë të rregullt. Bazuar në nenin 245 

paragrafi 1 të KPRK-së, ZPD ka gjetur se në seancën e shqyrtimit fillestar, nuk merr pjesë fare i 

dëmtuari, por vetëm prokurori i shtetit, i pandehuri apo te pandehurit dhe mbrojtësi andaj, ZPD ka 

konsideruar se thirrja e dëshmitarëve në seancë është bërë edhe pse ligji nuk ka kërkuar një gjë të tillë. 

    

    Sa ai përket pretendimit të parashtruesit  se gjyqtarja  ka lëshuar urdhëresë për të akuzuarin dhe nuk 

është theksuar se për cilin të akuzuar bëhet fjalë, ZPD gjatë hetimit kishte gjet se Gjyqtarja Xxxx xxxx 

xxxxxxx, me datë 07 maj 2014, ka lëshuar urdhër arrest për të pandehurin Nazmi Hajdimi, i dyshuar 

për veprën penale, lëndim i lehtë trupor. Në këtë rast ZPD nuk kishte gjet se urdhëresa e njëjtë e 

lëshuar nga gjyqtarja Xxxx  xxxxxxx ishte pranuar edhe në policinë e Kosovës, Njësia e Arrestimeve. 

Gjyqtarja Xxxx xxxx xxxxxxx i kishte dorëzuar ZPD-së një regjistër për dërgimin e urdhëresave (të 

brendshme të gjykatës), por jo edhe konfirmimin për pranimin e saj në polici. Lidhur me ketë 

gjyqtarja i kishte deklaruar ZPD-së se pranim dorëzimet janë çështje teknike dhe për këto kujdesen 

për çdo gjyqtar, sekretaret juridike. ZPD, gjithashtu për këtë lëndë kishte gjet se gjyqtarja Xxxx  

xxxxxxx me datë 9 tetor 2014, ka marrë aktvendim P.nr.2178/10, me  të cilin e ka hudhur propozim 

akuzën e Prokurorisë Themelore xxxx xxxx xxxxxxx dhe ka pushuar procedurën penale kundër të 

akuzuarve Nazmi Hajdini dhe Agron Zeqiri për shkak të parashkrimit absolut të ndjekjes penale. 

Sipas të gjeturave të ZPD-së pas përfundimit të kësaj lëndë ( mbi një muaji e gjysmë), urdhër arresti 

ishte lënë në fuqi nga gjyqtarja Xxxx  xxxxxxx, duke lejuar mundësin e arrestimit të të akuzuarve 

edhe pas përfundimit të lëndës. Më të vërejtur situatën gjyqtarja Xxxx  xxxxxxx e njofton me datë 25 

nëntor 2014 Stacionin Policor, Njësia e Arrestimeve xxxx xxxx xxxxxxx, se me datë 9 tetor 2014, ka 

përfunduar procedura penale me hudhjen e propozim akuzës dhe se urdhëresa për shoqërim me 

detyrim, më nuk është në fuqi. 

 

   ZPD në raport thekson se, ka pasur parasysh ngarkesën e madhe me lëndë të gjyqtares, por 

megjithatë gjyqtarja Xxxx  xxxxxxx, ka treguar neglizhencë të theksuar në ushtrimin e funksionit 

gjyqësor në dy lëndët P.nr.2203/11 dhe P.nr.2178/10.  

 



 

 

 

Faqe 3 nga 5 

 

     

Gjyqtarja Xxxx xxxx xxxxxxx në seancën dëgjimore te Komisionit deklaroj se për ta mbështetur 

pohimin e saj qe ka vepruar sipas ligjit, qe lëndë i ka trajtuar sipas ligjit, ka sjell si provë letër 

qarkoren  e Gjykatës Supreme të Republikës së Kosovës. Pretendimi i ZPD-së se propozim akuzën e 

kam trajtuar pa e mbajtur shqyrtimin fillestar, në kundërshtim me ligjin, nuk qëndron. Edhe në lëndën 

e dytë kam vepruar po ashtu sipas ligjit, meqenëse me hyrjen në fuqi të Kodit të ri ka pasur shumë 

dilema, rreth asaj se si të trajtohen lëndët ku akuzat  dhe propozim akuzat janë të konfirmuara. Kjo 

letër qarkore e Gjykatës Supreme të Republikës së Kosovës thotë se të gjitha propozim akuzat dhe 

akuzat e konfirmuara pas hyrjes në fuqi të KPPK-së përfundohen sipas Kodit të ri, pra nuk ka nevojë 

qe te  procedohen sipas nenit 245 dhe 254 të KPPK-së.  

 

   Pretendimi i ZPD-së në këtë raport, për neglizhencë nga ana ime, janë të orientuara rreth asaj se pse 

unë nuk paskam tërhequr urdhër arrestin në lëndën P.nr.2203/11 për të pandehurin Bajram Azemi. 

Edhe para se me shkruar urdhër arrestin, unë edhe sot mendoj se nuk ka ndonjë dispozitë ligjore e cila 

e obligon gjyqtarin që ta tërheq urdhër arrestin, përveç në rastet kur lënda përfundon jashtë shqyrtimit, 

siç është rasti të parashkrimi, ku bëhet një njoftim për policin se lënda është mbyll dhe se nuk ka 

vlefshmëri më urdhër arresti. Është më shumë praktik nga ana e policisë qe pasi ta sjellin të akuzuarin 

të gjyqtari, për me ju besuar eproret e tyre qe ata kanë vepruar sipas urdhër arrestit, na sjellin neve për 

nënshkrim urdhër arrestin. Në këtë rast konkret, policia ka harruar ta sjell urdhër arrestin për 

nënshkrim, kështu ka mbetur pa u nënshkruar. Më shumë ka qenë lëshim i Policisë qe nuk e kanë 

tërhequr prej data bazës së tyre urdhër arrestin. Ne këtë rast besoj së përgjegjësia është e policisë, ka 

deklaruar gjyqtarja Xxxx  xxxxxxx.  

 

   Gjyqtarja Xxxx  xxxxxxx deklaroi në seancë të Komisionit se asaj i vjen shumë keq se pse ka 

ndodhur arrestimi i personit të gabuar nga ana e policisë, por mendon se ajo ka vepruar konform ligjit 

nuk ka bërë shkelje siç pretendon parashtruesi dhe ZPD-ja. 

 

   Sa i përket pretendimit të ZPD-së në lëndën e dytë P.nr.2178/10, se gjoja unë nuk e paskam dërguar 

urdhër arrestin të Policia për Nazmi Hajdinin, nuk qëndron. Gjyqtarja Xxxx  xxxxxxx si provë i ka 

sjellë Komisionit regjistrin e brendshëm të gjykatës ku mbahen shënime për urdhëratë qe dalin jashtë 

gjykatës, dhe në këtë regjistër është emri i Nazmi Hajdinit. Kështu funksion, qe ne i dorëzojmë të 

administrata urdhëresat, ata i dorëzojnë të flet dorëzuesi dhe mandej është obligim i tyre me i dorëzuar 

nëpër vende të caktuara dhe të Policia. Pretendimi i ZPD-së se unë kamë bërë shkelje se pse nuk është 

në regjistër konfirmimi qe urdhër arresti është pranuar nga Policia, nuk qëndron, sepse nuk është 

obligim i gjyqtarit me shkuar te policia me marrë kofimimin për pranim. 

 

  Në fjalën përfundimtare ZPD-ja deklaroj se gjyqtarja Xxxx  xxxxxxx me veprimet e veta nuk ka 

arritur të nxis besimin e publikut, dinjitetin dhe pavarësinë në publik dhe nuk ka respektuar standardet 

e sjelljes profesionale. ZPD, gjatë hetimi ka gjet se gjyqtarja Xxxx  xxxxxxx nuk ka qenë e 

kujdesshme në rastet konkrete, pasi neglizhenca e saj e treguar ka vë në pikëpyetje integritetin, 

paanshmërinë dhe pavarësinë e saj në ushtrimin e funksionit gjyqësor. Për të gjitha këto pretendime të 

gjetura  gjatë hetimit disiplinor, ZPD ka kërkuar nga Komisioni qe ta shpall përgjegjës dhe te ja 

shqiptoj një sanksion disiplinore konform këtyre gjetjeve. 

 

 

   Në fjalën përfundimtare gjyqtarja Xxxx  xxxxxxx deklaroj se vjen nga një gjykatë ku secili gjyqtar 

është i ngarkuar me 1700 lëndë, dhe se gjatë shqyrtimit të këtyre lëndëve të gjitha i kam trajtuar me 



 

 

 

Faqe 4 nga 5 

 

ndershmëri, me dinjitet dhe se beson se ka fituar edhe besimin e qytetarëve gjatë përvojës së saj 6 

vjeçare, si gjyqtare. Kjo është hera e parë qe jam para Komisionit dhe se nuk vij këtu prej asnjë pale 

qe e ka humbë besimin tek unë, por vij prej dikujt tjetër dhe mendon se kjo është në favorin e saj. 

Konsideroj se nuk e kam neglizhuar punën time dhe nuk kam bërë shkelje disiplinore. 

    Duke u bazuar në këtë gjendje faktike të vërtetuar, gjyqtarja kërkoj nga Komisioni qe pretendimet e 

ZPD-së të hudhën si të pa baza. 

 

     Komisioni Disiplinor i administroj të gjitha provat në shkresat e lëndës, shqyrtoj parashtresat e 

dorëzuara nga ZPD-ja qe kanë qenë të bashkangjitura në raportin përfundimtar, provat e sjella në seancë 

dëgjimore nga gjyqtarja Xxxx  xxxxxxx, ka dëgjuar edhe deklaratën reale të gjyqtares të dhënë në 

seancë. 

 

     Në bazë të provave të analizuara dhe deklaratës së gjyqtares, Komisioni ka konstatuar se gjyqtarja 

Xxxx xxxx xxxxxxx nuk ka bërë sjellje të pahijshme disiplinore për lëndët penale P.nr.2203/11 dhe 

P.nr.2178/10, më të cilat ngarkohet nga ZPD-ja,  

 

     Në lëndën penale P.nr.2203/11, gjyqtarja Xxxx  xxxxxxx ka vepruar konform dispozitave ligjore. 

Komisioni pajtohet me mendimin e gjyqtares, se nuk ka dispozitë ligjore qe e obligon gjyqtarin që në 

rastet kur policia e sjell të pandehurin në gjykatë, në bazë të urdhër arrestit të lëshuar, ta tërheq urdhër 

arrestin. Gjyqtaret në praktik e nënshkruajnë urdhër arrestin atëherë kur policia e sjell të pandehurin në 

gjykatë, dhe këtë e bëjnë për shkak se policëve  i duhet për raportim tek eproret e tyre qe ti sigurojnë se 

ata kanë vepruar sipas urdhër arrestit, e qe në rastin konkret policia nuk e kishte sjell për nënshkrim. 

 

   Sa i përket pretendimit tjetër të ZPD-së për sjellje të pahijshme nga ana e gjyqtares Xxxx  xxxxxxx në 

lëndën penale P.nr.2178/10, ku me aktvendimin  P.nr.2178/10, kishte hudhur poshtë propozim akuzën të 

Prokurorisë Themelore xxxx xxxx xxxxxxx dhe ka pushuar procedurën penale kundër të akuzuarve 

Nazmi Hajdini dhe Agron Zeqiri për shkak të parashkrimit absolut të ndjekjes penale, mirëpo urdhër 

arrestin e kishte lënë në fuqi edhe pas një muaji nga data 9 tetor 2014, kur ishte nxjerr aktvendimi për 

parashkrim, sipas Komisionit nuk paraqet shkelje të standardëve të Kodit të Etikes dhe Sjelljes 

Profesionale për Gjyqtar. Gjyqtarja Xxxx  xxxxxxx vjen nga Gjykata Themelore e Prishtinës, ku të 

gjithë jemi në dijen për ngarkesën e madh me lëndë. Andaj mos njoftimi i policisë për nxjerrjen e 

aktvendimit për parashkrim absolut, për të cilën kishte lëshuar urdhër arrest në një afat prej një muaj pas 

nxjerrjes se këtij aktvendimit të lart cekur, Komisioni nuk mundë të konstatoj në mënyrë të sigurt se 

ishte sjellja e pahijshme e gjyqtares Xxxx xxxx xxxxxxx e atij niveli siç ka pretenduar ZPD, e cila do të 

justifikonte shqiptimin e ndonjë masë disiplinore. 

 

    Ndërsa sa i përket pretendimit të ZPD-së, se për dy rastet e njëjta penale, nga ana e gjyqtares Xxxx  

xxxxxxx, nuk është vepruar njëjtë, për njërën eshë mbajt shqyrtimi fillestar, ndërsa në tjetrën rast  vetëm 

shqyrtimi kryesor, e që sipas mendimit të Komisionit, çështja se a është dashtë të mbahet apo jo 

shqyrtimi fillestar, kjo është një çështje ligjore, procedurale dhe profesionale dhe se shkelje e tillë 

eventuale do të mundë të konstatohej sipas mjeteve juridike të goditjes në procedurën përkatëse ligjore. 

 

    Duke patuar parasysh ato qe u sipër theksuan, Komisioni vlerëson se në këto raste gjyqtarja nuk ka 

kryer sjellje të pahijshme dhe nuk është involvuar me ndonjë veprim konkret qe do të rezultonte me 

shkelje të standardeve të sjelljeve profesionale për gjyqtarë. 

        



 

 

 

Faqe 5 nga 5 

 

   Prandaj, nga këtu dhe nga arsyet e sipër theksuara, Komisioni ka gjetur se Raporti Përfundimtar i 

ZPD-së, është i pa bazë dhe se gjyqtarja Xxxx xxxx xxxxxxx nuk është përgjegjëse për sjellje të 

pahijshme të parapara me dispozitat e nenit 34 paragrafi 1, pika 1.2 dhe 1.4 të ligjit për Këshillin 

Gjyqësor  të Kosovës, si dhe nuk ka shkelur standardet e Kodit e Etikës dhe Sjelljes Profesionale për 

Gjyqtar. 

 

Komisioni në seancën për këshillim dhe votim njëzëri vendosi qe gjyqtarja Xxxx  xxxxxxx të lirohet 

nga përgjegjësia disiplinore, prandaj vendos si në dispozitiv të këtij vendimi. 

 

 

 

 

 

KOMISIONI  DISIPLINOR 

KD-nr.10/2016, datë 14.07.2016 

 

 

 

                                                                                    Kryetar i Komisionit Disiplinor 

                                                                                                    Gjyqtari, 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 t’u dërgohet: 

 

 

 Nehat Idrizi, kryesues i KGJK-ës; 

 Albert Avdiu , drejtor i SKGJK-ës; 

 Zef Prendrecaj, drejtor, Zyra e Prokurorit Disiplinor; 

 Hamdi Ibrahimi, kryetar në Gjykatën Themelore xxxx xxxx xxxxxxx; 

 Xxxx xxxx xxxxxxx, gjyqtare në Gjykatën Themelore xxxx xxxx xxxxxxx; 

 Departamentit të Administratës dhe Personelit në SKGJK; 


