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                 KD.nr.14/2016 

  

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

Skender Çoçaj dhe Gjimshit Galushi, anëtarë të Komisionit, duke e shqyrtuar çështjen e përgjegjësisë 

disiplinore ndaj Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, gjyqtare në Gjykatën Themelore xxxxx xxxxxx , sipas 

Raportit Përfundimtar të Zyrës së Prokurorit Disiplinor me numër ZPD-2015-280, i njëjti është në 

procedurë të Komisioni Disiplinor dhe ka marrë numrin KGJK/KD/09/2016, për sjellje të pahijshme 

të përcaktuar sipas nenit 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 Gjyqtarë, në seancën dëgjimore 

të mbajtur në prezencën e përfaqësueses së ZPD-së, Hasime Osmani, gjyqtares xxxx xxxxx xxxxxx 

dhe mbrojtësve të autorizuar xxxx xxxx xxxxx xxxxxx më datën 05.12.2016 merr këtë: 

 

 

V  E  N  D  I  M 

 

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, gjyqtare në Gjykatën Themelore xxxxx xxxxxx , nuk është përgjegjëse për 

sjellje të pahijshme, të përcaktuar sipas nenit 34 paragrafi 1 pika 1.2, 1.3 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-2015-280.  

 

 

A  r  s  y  e  t  i  m 

 

 

     Komisioni Disiplinor e ka pranuar nga Zyra e Prokurorit Disiplinor Raportin Përfundimtar ZPD-

2015-280, se bashku me shkresat e lëndës, me të cilin e ka ngarkuar Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, 

gjyqtare në Gjykatën Themelore xxxxx xxxxxx , 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, 1.3-të dështuarit të kryerjes së funksione gjyqësore në mënyrë të pavarur dhe të paanshëm 

dhe 1.4-shkelje e kodeve të zbatueshme të etikës sipas ligjit për Këshillin Gjyqësor të Kosovës (Ligji 

Nr.03/L-223). 

 

    Hetimin disiplinor, Zyra e Prokurorit Disiplinor e kishte filluar sipas detyrës zyrtare, duke u bazuar 

në informacionet e pranuara nga gazetat ditore, më saktësisht nga e përditshmja “Koha Ditore” lidhur 

me shkrimin “Ekspres dënim për kërcënim të djalit të xxxx dhe ministrit xxxxx”, në lëndën 

P.nr.2830/15 nga gjyqtarja Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. ZPD-së duke pretenduar se ka siguruar prova të 

mjaftueshme dhe të pa kontestueshme në mbështetje të Raportit Përfundimtar ZPD-2015-280, i ka 

rekomanduar Komisioni Disiplinore inicimin e procedurës disiplinore, bazuar në nenin 35 paragrafi 1 

të Ligjit për Këshillin Gjyqësor të Kosovës. Sipas këtij pretendimi ZPD ka konsideruar se gjyqtarja 

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx është ndikuar nga koleget brenda gjykatës lidhur me caktimin dhe 



 

 

 

Faqe 2 nga 5 

 

vendosjen e shpejt të lëndës P.nr.2830/15, ku i pandehuri xxxx xxxxx ka kryer vepër penale: kanosje 

ndaj djalit të xxxxxx të Republikës së Kosovës dhe xxx xxxxx xxxx xxxxx. ZPD i ka rekomanduar 

Komisionit, që gjyqtares Xxxxx xxxxxx  të ja shqiptoj një sanksion disiplinor në mbështetje të sjelljes 

së pahijshme të vërtetuar në këtë Raport Përfundimtar. 

 

     Në seancën dëgjimore të Komisionit Disiplinor të mbajtur me datë 05.12.2016, Zyra e Prokurorit 

Disiplinor e ka mbështetur në tërësi raportin përfundimtar. Kanë theksuar se gjyqtarja xxxx xxxxx ka 

shprehur pasiguri  në rastin e shqyrtimit të lëndës P.nr.2830/15, duke e pasur parasysh se ndaj kujt ka 

ndodhur vepra penale e kanosjes, dhe jo si rast të rëndomtë, ka deklaruar përfaqësuesja e ZPD-së. 

ZPD po ashtu pretendon se gjyqtarja Naime është ndikuar nga kryetari i Gjykatës Themelore xxxxx 

xxxxxx , dhe në këtë mënyrë, sipas ZPD-së, gjyqtarja Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx ka dështuar në 

kryerjen e funksioneve gjyqësore në mënyrë të pavarur dhe të paanshme, duke vepruan në 

kundërshtim me Kodin e Etikes dhe Sjelljes Profesionale për Gjyqtar. 

 

     Gjyqtarja xxxxx xxxxxxxxx në seancë deklaroj se e kundërshton në tërësi Raportin Përfundimtar të 

ZPD-së, për faktin se asnjëherë askush nuk ka ndikuar në vendimmarrjen e saj, sikur edhe në rastin 

konkret. Ka theksuar se ka një përvojë të punës për me shume se 10 vjeçare dhe në gjithë këto vite 

asnjëherë askujt nuk i ka lejuar qe të ndikoj në vendimmarrjen e saj. Mbetet prapa deponimeve të 

dhëna për ZPD-ën, por edhe para mediave nga të cilët është bërë tërë ajo zhurmë, përkundër faktit qe 

vendimi ka qenë i marrur dhe se të gjitha faktorët e jashtëm nuk kanë mundur me ndikuar. Ka 

theksuar se gjithë kohës ka qenë e heshtur për media dhe e hapur për Zyrën e Prokurorit Disiplinor. 

Vendimin e ka marrë para se të ndërhyhet në zyrën e saj apo para se të nxirret nga salla ku ka qenë 

anëtare e trupit gjykues të EULEX-it, vendimi ka qenë në lëndë dhe i përfunduar. Ka theksuar se nuk 

e ka shkelur parimin e paanshmërisë asnjëherë në asnjë mënyrë siç pretendon ZPD-ja. 

 

     I autorizuari i gjyqtares Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, z.xxxx xxxxxx, deklaroi se raporti i ZPD-së 

lidhur me lëndën P.nr.2830/15, ku gjyqtares xxxx pa bazë i vihet për barrë një akuzë për shkelje 

disiplinore, kinse është ndikuar nga koleget brenda Gjykatës lidhur me caktimin dhe vendosjen e 

shpejt të lëndës P.nr.2830/15. Në këtë lëndë, i pandehuri xxxx xxxxx kishte kryer veprën penale të 

kanosjes ndaj xxxxx të xxxxxxxx të Kosovës dhe xxxxxx të xxxx dhe xxxx xxxxx z.xxxxx . 

Profesionalizmi i gjyqtares Xxxxx xxxxxx  e bën që ajo të dallohet nga shumë kolegë të saj duke qenë 

se rregullat specifike profesionale të gjyqtarëve, përcaktojnë se ka për detyrë qe gjatë trajtimit të 

çështjeve ti trajtoj çështjet në mënyrë të drejtë dhe efikase. E drejta e dëgjimit duhet të ju mundësohet 

të gjithë palëve, gjyqtarja i ka respektuar gjithë procedurën, nevojën për efikasitet dhe kërkesat 

ligjore, dhe në rastin konkret i ka eliminuar të gjitha kërkesave të pa justifikueshme apo neglizhenca 

në punë. 

     Raporti i ZPD-së, dëshmon se gjyqtarja Xxxxx xxxxxx  ka vendosur një çështje pa vonës, pa 

neglizhencë dhe në mënyrë efikase. Këto janë edhe atributet kryesore të një gjyqtari, qe duhet të 

veproj në çdo rast pa dallime. Në rastin konkret, ka vepruar në frymën e dispozitave të zbatueshme 

dhe që ndërlidhen me konventat ndërkombëtare, me Kushtetutën e Republikës së Kosovës, ligjin 

03/L-223 për KGJK-ën dhe Kodin e Etikës dhe sjelljes Profesionale për Gjyqtar. Në këtë rast 

vendosja në çështjen penale konkret, për të cilën ZPD po pretendon se gjyqtarja Xxxxx xxxxxx  ka 

vendosur e ndikuar, nuk qëndron sepse vendosja e një çështje penale, përveç se është kompetencë e 

saj, është edhe ingerencë e pavarur e një gjyqtari, qe karakterizohet me paanshmëri, të mbështetura me 

fakte, prova dhe bazë ligjore. 
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     Në fjalën përfundimtare përfaqësuesja e ZPD-së deklaroj se gjyqtarja Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx ka 

bërë sjellje të pahijshme të parapara me 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. ZPD e ka mbështetur në tërësi raportin 

përfundimtar duke konsideruar se faktet e prezantuara në këtë raport, janë të pakontestueshme. Po 

ashtu ka konsideruar se me veprimet e gjyqtares Xxxxx xxxxxx  në rastin konkret kanë dëmtuar 

reputacionin e saj në sy të publikut por edhe reputacionin e gjykatës ku punon dhe në fund ZPD i ka 

propozuar Komisionit qe ta shpall përgjegjëse gjyqtaren Naime dhe të ja shqiptoj një sanksion 

disiplinor në përputhje me rrethanat dhe nivelin e përgjegjësisë. 

 

     Përfaqësuesi i gjyqtares Xxxxx xxxxxx  z.Doruna në fjalën përfundimtare deklaroj se gjyqtarja 

ishte e angazhuar në çështjen penale dhe se kjo nuk është kontestuese. Po ashtu, nuk është kontestuese 

se kemi pasur të bëjmë më një çështje të natyrë urgjente sipas ligjit ngase çështja e paraburgimit e 

determinon këtë urgjencë siç ishte rasti P.nr.2830/15, e qe sot po ndërlidhet me këtë procedurë 

disiplinore. Po ashtu nga provat e dorëzuara te Komisionit me datë 02.12.2016, dhe qe u administruan 

nga ky Komision, vërtetohet dhe provohet se raporti i ZPD-së nuk ka arritur të provoj besueshmërinë 

e një shkelje të supozuar të gjyqtares Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Nuk ka asnjë provë qe e mbështet 

supozimin e ZPD-së se gjyqtarja me rastin e vendimit përkatësisht vendimmarrjes së saj lidhur me 

këtë çështjen penale, kundër të akuzuarit xxxxx xxxxx, ka qenë e ndikuar nga kushdo qoftë. Ky 

konstatim sipas përfaqësuesit të gjyqtares Xxxxx xxxxxx  provohet si në vijim: Seanca fillestare 

P.nr.2830/15, është mbajtur me 31.08.2015 në orën 16:00. Kjo mund të shihet në procesverbalin qe e 

keni në shkresat e lëndës, dhe ka përfunduar në ore 16:30 te të njëjtës ditë. Me urdhëresën 

P.nr.2830/15, të datës 31.08.2015, i urdhëronte Policisë së Kosovës qe ta mbajt të pandehurin xxxxx 

xxxxxx, me se largu deri me datë 1.09.2015, në pritje të vendimit të gjyqtares, lidhur me shpalljen e 

aktgjykimit. Me datë 01.09.2015, gjyqtarja në prani të prokurorit të shtetit, të pandehurit, mbrojtësit të 

të pandehurit, njësitit të policisë, në orën 8:40 minuta ka shpallur aktgjykimin, gjë qe mund të shihet 

nga provat e dorëzuara nga ana e gjyqtares. Me aktvendimin me numër të njëjtë të datës së njëjtë 

01.09.2015, gjyqtarja cakton masën e sigurisë, si paraburgimi, nga data 31.08.2015 e deri me 

plotfuqishmërinë e aktgjykimit, P.nr.2830/15, të datës 01.09.2015. Gjyqtarja veprimet lidhur me 

përfundimin e gjykimit kundër xxxx xxxxx i kishte përfunduar në ora 8:40 të datës 1.09.2015.Nga 

procesverbali i shqyrtimit kryesor PKR.nr.357/14, 01.09.2015 vërtetohet se gjyqtarja Xxxxx xxxxxx 

xxxxxxxx ishte anëtare e trupit gjykues me dy gjyqtar të EULEX-it. Seanca ka filluar në ora 9:30, do 

të thotë pas shpalljes se aktgjykimit. Në faqen 11 të këtij procesverbali shihet se si kryetarja e trupit 

gjykues ka urdhëruar ndërprerjen e seancës për shkak urgjencës së gjyqtarit vendor, fjala ka qenë për 

gjyqtaren Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Pra kjo ndërprerje kishte të bënte me ftesën e kryetarit të 

Gjykatës Themelore  në xxxxxx z.xxxxx xxxxxx. Thirrja ka mbërri në kohën kur gjyqtarja e kishte 

përfunduar gjithë procesin e vendimmarrjes lidhur me çështjen e z.xxxxx. 

 

    Pa marrë parasysh temën e bisedës në zyrën e kryetarit të Gjykatës, ai nuk mundur të ndikoj në 

çështjen tani më të përfunduar, sepse vendimi ishte marrë para se të shkonte të kryetari i Gjykatës dhe 

nuk është ndryshuar, është i njëjti vendim, nuk ka pasur kurrfarë ndikimi absolutisht. E drejta e 

gjyqtarit për të vlerësuar provat në mbështetje të fakteve, është e drejt e garantuar për pavarësi, 

paanshmëri, dhe ligjshmëri dhe se e njëjta është e pavarur në vlerësimin dhe peshimin e saj. Çdo 

përzierje do të paraqite shkelje, andaj veprimi i prokurorit disiplinore e shkel pavarësinë e punës së 

gjyqtarit. Gjyqtarja ka respektuar sjelljen personale dhe profesionale, është fjala për rastin konkret, ka 

respektuar dhe i është përmbajtur ligjit, ka kryer detyrat e saja konform me standardet e njohura 

ndërkombëtare dhe të përcaktuara edhe me të drejtat e konventat ndërkombëtarë për mbrojtjen e lirive 

dhe të drejtave te njeriut. Në fund ai deklaroi se akuzat e ZPD-së lidhur me sjelljet e pahijshme të 
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gjyqtares Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx nga neni 34 par.1 pika 2 të Ligjit për KGJK-ën, nuk janë të 

bazuara. Po ashtu vlerësoi se nuk ka pasur shkelje as të dispozitave të Kodit të Etikës dhe Sjelljes 

Profesionale për gjyqtar dhe krejt në funde vlerësoj qe kërkesa e ZPD-së e paraqitur ndaj zn.Xxxxx 

xxxxxx xxxxxxxx është në tërësi e pa bazuar dhe i propozoi Komisioni qe të njëjtën ta refuzoj dhe 

gjyqtaren ta liroj nga përgjegjësia disiplinore. 

 

     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, parashtresat e dorëzuara 

nga përfaqësuesi i gjyqtares Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx z.Dobruna, ka dëgjuar edhe deklaratën reale të 

gjyqtares Xxxxx xxxxxx  të dhënë në seancë. Në bazë të këtyre provave të analizuara me kujdes, 

Komisioni konstatoj se gjyqtarja Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, nuk ka bërë sjellje të pahijshme në lëndën 

P.nr.2830/15, për të cilën ngarkohet sipas raportit përfundimtar të ZPD-së. Gjatë analizimit të provave 

Komisioni ka gjetur se gjyqtarja seancën fillestare e kishte mbajtur me datë 31.08.2015, me fillim prej 

orës 16:00, kjo është parë edhe nga procesverbali qe është në shkresat e lëndës dhe kishte përfunduar në 

16:30 të të njëjtës ditë. Me urdhëresën P.nr.2830/15 të datës 31.08.2016, kishte urdhëruar policin qe ta 

mbaj të pandehurin xxxx xxxx me se largu deri me datë 01.09.2015, në pritje të vendimit.  

 

    Gjyqtarja aktgjykimin e kishte shpallur me datë 01.09.2015 në prani të prokurorit të shtetit, të 

pandehurit, mbrojtësit të të pandehurit, njësitit të policisë në ora 8:40 minuta. Nga procesverbali  i 

shqyrtimit kryesor PKR.nr.357/14, të datës 01.09.2015. Komisioni ka gjetur se gjyqtarja Xxxxx xxxxxx 

xxxxxxxx, kishte qene anëtare e trupit gjykues me dy gjyqtaret e EULEX-it dhe se kjo seancë kishte 

filluar të njëjtën ditë qe gjyqtarja kishte shpallur aktgjykimin konkret të sipërshënuar, me datë 

01.09.2015 nga ora 9:30, pra pasi e kishte shpallur aktgjykimin P.nr.2830/15.  

 

      Po ashtu nga procesverbali PKR.nr.357/14 i datës 01.09.2015, Komisioni ka vërejtur qe kryetarja e 

trupit gjykues të Eulex-it, kishte urdhëruar ndërprerjen e seancës për shkak të urgjencës së gjyqtarit 

vendor, pra fjala kishte qenë për gjyqtaren Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, dhe se kjo ndërprerje ishte bërë 

me kërkesën e kryetarit të gjykatë Themelore të xxxxxxx z.xxxxx. Çfarëdo bisede qe ishte bërë në mes 

të kryetarit me gjyqtaren xxxx, nuk ka ndikuar në vendimmarrje tek gjyqtarja, sepse vendimi ishte marra 

para kësaj bisede dhe se nuk janë prezantuar prova para Komisionit nga ZPD-ja se i njëjti vendim pas 

bisedës kishte ndryshuar. 

 

    Komisioni ka konstatuar se gjyqtarja para vetit ka pasur çështjen penale P.nr.2830/15 me paraburgim 

e që sipas ligjit gjyqtarja Xxxxx xxxxxx  ka qenë e obliguar qe të veproj me urgjencë, siç edhe kishte 

vepruar. ZPD nuk ka argumentuar me prova para Komisionit, se gjyqtarja xxxxx të njëjtën ditë kishte 

pasur edhe raste tjera të njëjta me paraburgim, e qe i kishte lënë anash dhe kishte zgjidhur vetëm rastin 

konkret. 

 

    Duke patuar parasysh të gjitha këto, Komisioni vlerëson se në këtë raste, gjyqtarja nuk ka kryer sjellje 

të pahijshme siç pretendon ZPD dhe nuk është involvuar me ndonjë veprim konkret qe do të rezultonte 

me shkelje të standardeve të sjelljeve profesionale për gjyqtarë, por kishte vepruar duke u bazuar në 

Konventa Ndërkombëtare për të Drejtat e Njeriut, Kushtetutës së Kosovës dhe ligjeve në fuqi. 

        

     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 Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx nuk është përgjegjëse për sjellje të 

pahijshme të parapara me dispozitat e nenit 34 paragrafi 1, pika 1.2, 1.3 dhe 1.4 të ligjit për Këshillin 



 

 

 

Faqe 5 nga 5 

 

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 Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, 

gjyqtare në Gjykatën Themelore xxxxx xxxxxx  të lirohet nga përgjegjësia disiplinore, prandaj vendos si 

në dispozitiv të këtij vendimi. 

 

 

 

 

 

KOMISIONI  DISIPLINOR 

KD.nr14./2016, datë 05.12.2016 

 

 

 

                                                                                    Kryetar i Komisionit Disiplinor 

                                                                                                    Gjyqtari, Nenad Lazic  

 

 

KËSHILLË JURIDIKE: 

Kundër këtij vendimi pala e pakënaqur 

ka të drejtë ankese pranë Këshillit Gjyqësor 

të Kosovës, xxxxx xxxxxx , 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; 

 Xxxxxx xxxxxx, kryetar i Gjykatës Themelore xxxxx xxxxxx ; 

 Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx,  gjyqtare në Gjykatën e Themelore xxxxx xxxxxx ; 

 Departamentit të Administratës dhe Personelit në SKGJK; 


