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                 KD.nr.13/2016 

  

      KOMISIONI DISIPLINOR, në përbërje nga gjyqtarët: Nenad Lazić, kryetar i komisionit, 

Manushe Karaqi dhe Gjimshit Galushi, anëtarë të komisionit, duke e shqyrtuar çështjen e 

përgjegjësisë disiplinore ndaj Xxxx xxxx, gjyqtare në Gjykatën xxxx, sipas raportit përfundimtar të 

Zyrës së Prokurorit Disiplinor me numër ZPD-2015-161, i njëjti është në procedurë të Komisionit 

Disiplinor dhe ka marrë numrin KGJK/KD/05/2016, 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 të Kodit të 

Etikës dhe Sjelljes Profesionale për Gjyqtarë, në seancën dëgjimore të mbajtur në prezencën e 

përfaqësueses së ZPD-së, Hasime Osmani dhe gjyqtares Xxxx xxxx, më datën 22.11.2016 merr këtë: 

 

 

V  E  N  D  I  M 

 

Xxxx xxxx, gjyqtare në Gjykatën xxxx xxxxx, 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-2015-161.  

 

 

A  r  s  y  e  t  i  m 

 

 

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

2015-161, se bashku me shkresat e lëndës, me të cilin e ka ngarkuar gjyqtaren Xxxx xxxx, gjyqtare në 

Gjykatën xxxx xxxxx  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). 

 

    Zyra e prokurorit Disiplinor hetimi disiplinore për gjyqtaren xxxx e kishte filluar në bazë të  

parashtresës së xxxx xxxx, Avokat nga Prishtina, me pretendimin se gjyqtarja para fillimit të mbajtjes 

së seancës në lëndën PKR.nr.210/15, ka ftuar të pandehurin në zyrën e saj pa pranin e avokatit për tu 

informuar lidhur me fjalët të cilat i kishte dëgjuar duke pyetur të pandehurin se “sa para të ka kërkuar 

avokatin për të ju mbrojtur dhe a është e vërtet se ato para i ka kërkuar avokati për të paguar gjyqtaren 

dhe prokurorin e çështjes”. Po ashtu, parashtruesi thekson se, seanca gjyqësore ka filluar duke 

diskutuar për të njëjtin rast i cili ishte jashtë objektit të shqyrtimit gjyqësor. 

 

    Zyra e Prokurorit Disiplinor, në mbështetje të informatave të siguruara kishte iniciuar hetimin 

disiplinor për verifikimin e pretendimeve të paraqitura për sjellje të pahijshme të kryera nga gjyqtarja 

Xxxx xxxx. Pas përfundimit te hetimit ZPD kishte gjete se gjyqtarja Xxxx xxxx kishte bërë sjellje të 



 

 

 

Faqe 2 nga 4 

 

pahijshme të parapara me nenin 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, duke i rekomanduar 

Komisionit Disiplinor të KGJK-së inicimin e procedurës disiplinore. 

 

    Në seancën dëgjimore të Komisionit Disiplinor  të mbajtur me datë 22.11.2016, Zyra e Prokurorit 

Disiplinor e ka mbështetur në tërësi raportin përfundimtar ZPD-2015/161.Gjatë hetimit disiplinor 

ZPD kishte siguruar prova të pa kontestueshme më të cilat është provuar, gjithnjë sipas pretendimit të 

ZPD-së, se gjyqtarja xxxx kishte bërë sjellje të pahijshme të parapara me nenin 34 paragrafi 1 pika 1.2 

dhe 1.4 të Ligjit për Këshillin Gjyqësor të Kosovës dhe shkelje të Kodit të Etikës dhe Sjelljes 

Profesionale për Gjyqtar. Gjyqtarja Xxxx xxxx kishte ftuar në zyrën e saj të pandehurin pa pranin e 

mbrojtësit të vetë me datë 25 maj 2015, fakt që ishte vërtetuar edhe nga deklarata e gjyqtares xxxx të 

dhënë për ZPD-së me datë 17 qershor 2015 qe kishte thanë citoj” Të pandehurin e kam ftuar në zyrën 

time përmes sekretares juridike me qëllim për të informuar të pandehuri lidhur me fjalët se avokati i 

tij ka kërkuar të holla në emrin tim. Qëllimi im ka qenë ta dëgjoj të pandehurin pa prezencën e 

avokatit se çka ka për të thënë lidhur me fjalët qe janë përfolur. I pandehuri është deklaruar se vëllai i 

tij a ka angazhuar avokatin për këtë rast dhe se ai më herët nuk e ka njohur. Biseda me të pandehurin 

ka zgjatur diku 2 minuta dhe pastaj ka dalë nga zyra ime”, fundi i citimit. Sipas ZPD-së gjyqtarja nuk 

ka treguar gatishmëri dhe respekt ndaj të pandehurit dhe mbrojtësit të tij sepse, duke paragjykuar që 

avokati xxxx xxxxx ka kërkuar para në emër të gjyqtares, ka lejuar që me veprimet e saja të zbehet 

imazhi i sistemit gjyqësor. Me marrjen në pyetje te të pandehurit nga ana e gjyqtares  xxxxx, lidhur 

me paragjykimin për çka është përfolur dhe për çka nuk ka pasur prova se a ndodhur apo jo, sipas 

pretendimit të ZPD-së ka bërë të humb serioziteti i gjykimit për çka është ftuar seanca e datës 25 maj 

2015. 

 

      Gjyqtarja Xxxx xxxx në seancë të Komisioni Disiplinor deklaroj se, në kohën kur ka ndodhur rasti 

ka qenë gjyqtare në Gjykatën Themelore në Prishtinë. Ditën kur ka ndodhur rasti ka qenë e caktuar 

seanca e dytë  dhe së përfaqësuesja e ZPD-së se di a e dinë se  çka është seanca e dytë dhe se për çka 

mbahet. Në seancën e para i akuzuari qe e ka mbrojtur avokati xxx xxxx  e ka pranuar fajësinë, ashtu 

qe seanca e dytë është mbajtur për dy të akuzuarit tjerë dhe se fare nuk ka pasur të bëjë     me të 

mbrojturin e avokatit xxxx. Është e vërtet qe ditën kritike unë e kam thirre në zyrën time dhe për këtë 

e kam njoftuar edhe përfaqësuesen e ZPD-së. Arsyeja se pse e kam thirre ka qenë se mbrojtësi i të 

akuzuarve tjerë qe kanë qenë në bashkryerje me ka thënë se avokati xxxx xxxx i ka marrë 1700 euro 

dhe prej tyre 500 euro për gjyqtaren, 500 për prokurorin dhe 200 euro për sekretaren juridike time. Në 

ditën kritike para se me filluar seanca gjyqësore e kam thirr të akuzuarin dhe e kam pyetur se kush ja 

ka angazhuar avokatin dhe se ai mu ka përgjigjur se avokatin ja ka angazhuar vëllai i tij. Në këtë 

moment ka hyrë në zyrë avokati xxxxx, dhe se pse ka ardhur ai në këtë ditë kritike ku seanca 

gjyqësore në këtë ditë fare nuk ka pasur të bëjë me të akuzuarin qe e ka mbrojtur, sepse ai e kishte 

pranuar fajësinë në seancën e parë. Në këtë rast avokati xxxxxx nuk ka pasur  të bëjë asgjë me dy të 

akuzuarit tjerë, për të cilët do të mbahej seanca gjyqësore atë ditë. Me vetë fakti qe ai është ardhur në 

zyrë atë ditë, me ka bindur se ai ishte i frikësuar dhe se ka pas të bëjë me këtë rast.  

 

     Sa i përket pretendimit tjetër të ZPD-së se unë jam marrë me komunikim ex-parte nuk qëndron 

sepse nuk e di a e dinë përfaqësuesi i ZPD-së se parimi ex-parte është kur e thirr palën për të biseduar 

për çështjen qe është duke u gjykuar rreth lëndës dhe se unë nuk e kam thirr palën për të biseduar për 

këtë çështje por e kam thirr për të biseduar për veti, sepse e kam ndier vetën të ofenduar. Gjatë gjithë 

përvojës sime kurrë askush nuk ka mundur me tha qe unë kam pire kafe prej dikujt, kam marr 1 një 

(1) euro apo 500 euro. Sa i përket asaj qe avokati xxxx është ofenduar, nuk është e vërtet sepse unë 



 

 

 

Faqe 3 nga 4 

 

kam qenë ajo qe jam ofenduar sepse në emrin tim si gjyqtare janë kërkuar parat prej tij. Në ketë rast 

parimi ex-parte nuk qëndron,  ka deklaruar gjyqtarja Xxxx xxxx në seancën e Komisionit. 

 

    Përfaqësuesja e ZPD-së në fjalën përfundimtare deklaroj se gjyqtarja Xxxx xxxx nuk ka treguar 

kujdesin e duhur profesional me rastin e marrjes në pyetje të të pandehurit para fillimit të shqyrtimit 

gjyqësor PKR.nr.210/15.Po ashtu sjellja e pahijshme nga gjyqtarja xxxx sipas ZPD-së është treguar 

edhe gjatë seancë gjyqësore duke diskutuar jashtë objektit të shqyrtimit gjyqësor lidhur me fjalët qe ja 

kishte thënë avokatja xxxx xxx, qe avokati xxxx xxxxx kishte kërkuar para. Këto veprime kanë 

dëmtuar reputacionin në sy të publikut dhe reputacionin e gjykatës. ZPD e mbështet në tërësi raportin 

përfundimtar duke i rekomanduar Komisionit Disiplinor qe ta shpall përgjegjëse gjyqtaren Xxxx xxxx 

për kryerjen e sjelljes se pahijshme dhe ti shqipton një sanksion disiplinor në përputhje me rrethanat 

dhe nivelin e përgjegjësisë. 

 

    Gjyqtarja Xxxx xxxx në fjalën përfundimtare deklaroj se konsideron se në këtë çështje nuk ka 

kurrfarë sjellje të pahijshme dhe as komunikim ex-parte,  siç po pretendon përfaqësuesja e ZPD-së. Po 

ja kujtoj përfaqësueses së ZPD-së se në pasuesin e 7 të raportit përfundimtar thuhet: gjyqtari nuk 

merret me komunikim ex-parte dhe se ne rast se ndodh një komunikim i tillë, gjyqtari menjëherë 

duhet t’a tregoj informacionet përkatëse palëve tjera të përfshira dhe kur është e mundur të siguroj 

edhe pjesëmarrjen e tyre, dhe me këtë pasues prokurore disiplinore ju po bini në kundërshtim me atë 

qe e ke thanë me herët. Nuk qëndron pretendimi i ZPD-së se seanca ka marrë drejtim tjetër, shqyrtimi 

gjyqësor është mbajtur dhe udhëhequr ashtu siç ka qenë i planifikuar, si shqyrtim i dytë. Në këtë 

shqyrtim të dytë fare nuk është pyetur i akuzuari mbrojtës i të cilit ka qenë avokati xxxx, kanë qenë 

vetëm fizikisht në seancë. Unë e praktikoj qe çdo gjë qe flitet nga mbrojtësit e tjerë i konstatoj në 

procesverbal sepse du me qenë transparente. Kjo është mbrojtja ime, deklaroj gjyqtarja xxxx në fjalën 

përfundimtare. 

 

     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, ka dëgjuar edhe 

deklaratën reale të gjyqtares xxxx të dhënë në seancë. 

 

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

Xxxx xxxx nuk ka bërë sjellje të pahijshme disiplinore përgjatë seancave gjyqësore në lëndën 

PKR.nr.210/15, më të cilat ngarkohet nga ZPD-ja. Gjyqtarja ka pranuar qe e ka ftuar në zyrës e saj të 

akuzuarin mbrojtës i të cilit ka qenë avokati xxxx xxxx për ta pyetur se kush ja kishte angazhuar 

avokatin, e qe përgjigjja e të akuzuarit ka qenë se ja kishte angazhuar vëllai i tij. Në këtë ditë kishte 

qenë planifikuar të mbahet seanca dytë gjyqësore për dy të  bashke akuzuarit tjerë, sepse i akuzuari qe e 

kishte ftuar në zyre gjyqtarja xxxxx e kishte pranuar fajësinë gjatë seancës  së parë.  

 

 

Komisioni ka vlerësuar se në këtë rast gjyqtarja xxxx ka qenë viktimë e fjalëve të përfolura për të, me 

dyshimin se avokati xxxx ka kërkuar para nga i akuzuari në shumën prej 1700 euro, 500 për gjyqtaren 

xxxx, 200 për sekretaren juridike të gjyqtares xxxx dhe 500 për prokuroren e rastit, ndërsa avokatit 

Rrecaj i kanë mbetur 500 euro. Komisioni ka konstatuar se nuk qëndron pretendimi i ZPD-së se ka 

pasur komunikim ex-parte në mes gjyqtares dhe të akuzuarit,  sepse siç ka deklaruar edhe vetë gjyqtarja 

i akuzuari i cili ka qenë i ftuar në zyre tek gjyqtarja, e kishte pranuar fajësinë gjatë seancës së parë dhe 

se në ditën kritika është mbajtur seanca e dytë vetëm për te dy bashkë të akuzuarit tjerë. 

 



 

 

 

Faqe 4 nga 4 

 

    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. 

        

   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  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 xxxx të lirohet nga 

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

 

 

 

 

 

KOMISIONI  DISIPLINOR 

KD.nr13./2016, datë 22.11.2016 

 

 

 

                                                                                    Kryetar i Komisionit Disiplinor 

                                                                                                    Gjyqtari, Nenad Lazic  

 

 

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; 

 Xxx xxxxxx, u.d kryetare në Gjykatën e xxxx xx xxxxxx; 

 Xxxx xxxx, gjyqtare në Gjykatën xxxx xxxxx; 

 Departamentit të Administratës dhe Personelit në SKGJK; 


