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                 KD.nr.2/2017 

  

      KOMISIONI DISIPLINOR, në përbërje nga gjyqtarët: Nenad Lazić, kryetar, Manushe Karaqi  

dhe Skender Çoçaj, anëtarë të Komisionit, duke e shqyrtuar çështjen e përgjegjësisë disiplinore ndaj 

Xxxxxx Xxxxxxxx, gjyqtare në Gjykatën Themelore në Xxxxx, sipas raportit  përfundimtar të ZPD-së 

ZPD-2015-281, i njëjti është në procedurë të Komisioni Disiplinor dhe ka marrë numrin 

KGJK/KD/06/2016, 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, znj.Hasime 

Osmani, dhe gjyqtares Xxxxxx Xxxxxxxx me datë 23.01.2017 merr këtë: 

 

V  E  N  D  I  M 

 

Xxxxxx Xxxxxxxx, gjyqtare në Gjykatën Themelore në Xxxxx, 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-2015-281.  

 

 

A  r  s  y  e  t  i  m 

 

 

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

2015-281, se bashku me shkresat e lëndës, me të cilin e ka ngarkuar Xxxxxx Xxxxxxxx, gjyqtare në 

Gjykatën Themelore në 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, 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). 

 

   Zyra e Prokurorit Disiplinor hetimin disiplinore e kishte filluar në bazë të parashtresës së Fahri 

Deçani, i cili po pretendon se qëndrimi i tij në paraburgim për më shumë se 5 vite është për shkak të 

parregullsive qe po i bëhen nga gjyqtarja xxxxxx. Po ashtu hetimi disiplinor është zhvilluar edhe 

lidhur me pretendimet se xxxx xxx ka ndikuar te gjyqtarja xxxxxx, lidhur me këtë rast. ZPD 

pretendon se ka siguruar prova të pa kontestueshme në mbështetje te këtij raporti përfundimtar, andaj 

bazuar në nenin 35 paragrafi 1 i Ligjit të KGJK-së, i rekomandoj Komisionit inicimin e procedurës 

disiplinore, sepse siç thekson ZPD-ja, gjyqtarja Xxxxxx nuk kishte treguar kujdesin e duhur me rastin 

e ushtrimit të përgjegjësive te saja në lëndën penale 137/11, përkatësisht 383/13.Gjyqtarja ka dështuar 

ta nxis publikun në dinjitet, integritet dhe pavarësinë e gjyqësorit, me ketë rast ka dëmtuar 

reputacionin e saj si gjyqtare dhe ka dëmtuar rëndë imazhin e gjykatës dhe sistemin gjyqësor në 

përgjegjësi, ka deklaruar përfaqësuesja e ZPD-së. 



 

 

 

Faqe 2 nga 5 

 

 

     

     Në seancën dëgjimore të Komisionit Disiplinor të mbajtur me datë 23.01.2017, Zyra e Prokurorit 

Disiplinor e ka mbështetur në tërësi raportin përfundimtar ZPD-2015-281.  

 

    Kanë theksuar se gjyqtarja xxxxx me datë 03 shtator 2012 ka shpall aktgjykim P.nr.137/11, më të 

cilin i akuzuari xxxx xxxx gjykohet me dënim unik me burg me kohëzgjatje prej pesëmbëdhjetë (15) 

vite për veprën penale Shtytje në kryerjen e veprës penale vrasje e rëndë   nga  nen i 147 pika 4 lidhur 

me nenin 24 të KPK dhe vepër penale të kryerjes në bashkëveprim: vrasje ne tentative nga neni 146 

lidhur me nenin 20 dhe 23 të KPK-së. Të akuzuarin e dytë F.GJ. e ka gjykuar me dënim prej katër (4) 

vite dhe te njëjtit i ndërpritet paraburgimi për vepër penale Vrasje në tentativë nga neni 146 lidhur me 

nenin 20 dhe 23 të KPK-së deri në plotfuqishmërinë e aktgjykimit. Për të akuzuarin e tretë gjyqtarja 

xxxxx e kishte pezulluar procedurën ndaj tij me aktvendim P.nr.137/2011 të datës 09 korrik 2012, 

veçon procedurën, ndërsa ndaj të njëjtit person në aktgjykim e identifikon me termin N.N ( si i 

panjohur), respektivisht personi i tret me kallashnikov. Bazuar në aktvendimin e Gjykatës së Apelit në 

Prishtinë PAKR.nr.100/2013, aktgjykimi i ish Gjykatës së Qarkut në Xxxxx P.nr.137/2011 i datë 03 

shtator 2012, anulohet dhe çështja penale ishte kthyer Gjykatës Themelore në Xxxxx në rigjykim dhe 

rivendosje. Në rigjykim dhe rivendosje lënda P.nr.137/11 merr numër PKR.nr.383/13 dhe përsëri i 

ndahet gjyqtares Xxxxxx Xxxxxxxx. Me datë 10 shkurt 2015 gjyqtarja xxxxx kishte lëshuar letë 

rreshtimit vendor po i kishte rezultuar pa sukses, andaj me date 08 qershor 2015 paraqet kërkesë për 

lëshimin e letë rreshtimit ndërkombëtar për dy të akuzuarit meqë janë të pa kapshëm nga organet e 

ndjekjes. 

 

    Me tutje ZPD ka theksuar se gjyqtarja xxxxxx është ndikuar edhe nga z,xxxxx xxxx, sepse është 

takuar në lokalin e quajtur  “Bistro”, mandej gjatë bastisjen në zyrën e z.xxxx ishte gjetur lënda 

PKR.nr.383/13 e xxxx xxxxxx.  

 

    ZPD duke u bazuar në raport, pretendon se gjyqtarja xxxxxi, nuk ka arritur ta mbajë dinjitetin, 

integritetin dhe pavarësinë e pushtetit gjyqësor si një prej parimeve të përgjithshme të Kodit të Etikës 

dhe Sjelljes Profesionale për Gjyqtar. 

 

    Gjyqtarja xxxxxx në seancën dëgjimor të Komisionit Disiplinor pasi ka treguar një deklaratë gjatë 

shqyrtimit të lëndës së xxxx xxxx,  i cili ishte edhe parashtruesi i këtij hetimi disiplinor të ZPD-ja, ka 

sqaruar edhe të gjitha problemet më të cilat ishte ballafaquar gjatë seancave gjyqësore, ekspertizat e 

ndryshme për çështje të njëjtë, ndërrimi i mendimit të eksperteve në momente të caktuara, të gjitha 

këto kanë ndikuar qe gjyqtarja me pëlqimin edhet të palëve ta pezulloj procedurë për njërin të akuzuar 

i cili ka qenë i sëmurë dhe ta veçoj procedurën për dy të akuzuarit tjerë. Mandej ka theksuar se ishte 

ushtruar ankesë në Gjykatën e Apelit dhe ishte prish, me sugjerime qe në rigjykim lënda të bashkohet 

në çfarëdo faze që është procedura. Në rigjykim lënda kishte shkuar në fund të vitit 2013,  kohë kjo 

kur ishte bërë transformimi i gjykatave dhe meqë gjyqtarja i kishte pasur 2.5 vite përvojë pune, kishte 

kaluar në Departamentin e Përgjithshëm të Gjykatës Themelore në Xxxxx, deri sa i kishte bërë 3 vite 

përvojë. Gjatë kësaj kohë kjo lëndë i është ndarë gjyqtarit xxxx xxxx. Theksoj se në vitin 2014  ka 

kaluar ë Departamentin e Krimeve të Rënda dhe në bazë të radhës lënda prapë i kishte ra për gjykim. 

Ka pasur sugjerim edhe nga Gjykata Supreme me i bashku lëndën, të cilin sugjerim gjyqtarja xxxxx e 

kishte respektuar dhe lëndën e kishte bashkuar. Është ballafaquar edhe me kthim të fletkthesave me 

arsyetim se disa të akuzuarit e kërkuar janë jashtë vendit.  



 

 

 

Faqe 3 nga 5 

 

Ka pasur kërkesë prej shtetit të Turqisë qe i akuzuari xxxx xxxx të ekstradohet për shkak se ka qenë i 

dyshuar  për kryerjen e veprës penale në 2003 në Zvicër, ndaj një shtetasi turk. Duke marrë parasysh 

të kaluarën kriminale te të akuzuarit xxxx xxxx, gjyqtarja ka deklaruar qe ka vendosur ta mbaj në 

paraburgim. Në 2015 gjyqtarja kishte lëshuar letë rreshtim ndërkombëtar, mirëpo kjo kërkesë ju kishte 

kthyer me kërkesë qe të përkthehet. Pas kësaj kishte ndodhur rasti i xxxx xxxx, ku ishte përmendur 

edhe emri i gjyqtares Xxxxxx dhe për ketë arsye gjyqtarja xxxxx kishte bërë kërkesë për përjashtim 

prej kësaj lëndë, të xxxxx xxxxx, kërkesë të cilën ja kishte miratuar kryetarja e Gjykatës. Tashti e 

njëjta lëndë sipas gjyqtares është në Gjykatën Themelore në xxxxxx.  

 

    Gjyqtarja xxxxx ka theksuar se sa i përket pretendimit të ZPD-së qe unë jam ndikuar nga gjyqtari 

xxxx xxxxx nuk qëndron, sepse sikur ajo edhe të gjithë koleget e saj, janë takuar me xxxxx xxxx sa 

herë qe ka shkuar në Gjykatë, janë konsultuar për çështje të ndryshme, veç konsulta kanë qenë, asgjë 

me tepër dhe jo për vendimmarrje. 

 

    Në pyetjen e parashtruar nga Komisioni se a kishte kërkuar dikush para saj përjashtimin nga 

gjykimi i kësaj lëndë, gjyqtarja xxxxx ka deklaruar se po gjatë procedurës kanë kërkuar palët 

përjashtimin e saj mirëpo kryetarja e kishte refuzuar kërkesën. 

 

    Në fjalën përfundimtare, përfaqësuesja e ZPD-së deklaroj se natyra e pozitës së gjyqtarit ka 

imponuar nevojën që gjyqtari i cili është përgjegjës për gjykimin e të tjerëve, të sillet në atë mënyrë që 

të mos lejoj që të gjykohet nga të tjerët. Ka theksuar se e mbështet në tërësi raportin përfundimtar dhe 

ka konsideruar se provat e prezantuara janë të pa kontestueshme dhe i rekomandoj Komisionit 

Disiplinor ta shpall përgjegjëse gjyqtaren xxxxx në kryerjen e sjelljeve të pahijshme dhe ti shqiptoj 

masë disiplinore në përputhje me nivelin dhe rrethanat përgjegjëse. 

 

    Gjyqtarja xxxxx në fjalën përfundimtare deklaroj para Komisionit se nuk duhet të mbështeteni në 

provat e Prokurorisë Speciale, sepse në fillim z.xxxxx ka qenë i dyshuar për ushtrim ndikimi, tani ka 

ndryshuar akuza. Sa i përket pretendimit të ZPD-së lidhur me takimin e saj me xxxx xxxx, deklaroj 

edhe një herë se ajo si edhe shume kolegët të saj, janë takuar me z.xxxxx dhe janë konsultuar për 

çështje të ndryshme, por asnjëherë për vendimmarrje. Theksoj se për dosjen e lëndës penale që është 

gjetur në zyrën e tij, ka qenë më mire të pyetët z.xxxxx, se ku e ka siguruar. Nuk e ndien veten aspak 

përgjegjëse dhe në mungesë të provave, ka kërkuar nga Komisioni qe të lirohet nga përgjegjësia. 

 

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

dorëzuar nga ZPD-ja që kanë qenë të bashkangjitura në raportin përfundimtar, ka dëgjuar edhe 

deklaratën e gjyqtares xxxxxxx  të dhënë gjatë seancës. 

 

 Në bazë të provave të analizuara me kujdes, Komisioni konstatoj se gjyqtarja xxxxxx nuk ka bërë 

sjellje të pahijshme në lëndën P.nr.137/11, e cila në rigjykim kishte marrë numër PKR.nr.383/13, për 

të cilën ngarkohet sipas raportit të Zyrës së Prokurorit Disiplinor. Qëndron e vërteta se xxxx xxxxx i 

cili ishte erdhe parashtruesi i kërkesës të ZPD-ja për fillimin e hetimit disiplinor, ndodhet në 

paraburgim qe pesë (5) vite, mirëpo kjo ka qenë pasoj e problemeve më të cilat ishte ballafaquar 

gjyqtarja xxxxx gjatë procedurë së gjykimit. Këtë lëndë penale P.nr.137/11 një kohë e kishte gjykuar 

edhe kolegu i saj Gjyqtari xxxx xxxxx.  

 

Me datë 03 shtator 2012, Gjykata e xxxx me a aktvendimin PAKR.nr.100/2013 aktgjykimin e ish 

Gjykatës së xxxxx në Xxxxx P.nr.137/11 e kishte anuluar dhe çështjen penale i kthehen Gjykatës 



 

 

 

Faqe 4 nga 5 

 

Themelore në Xxxxx, në rigjykim dhe rivendosje. Gjyqtarja xxxxxx i kishte respektuar vërejtjet dhe 

sugjerimet e gjykatës se Apelit, dhe kishte vepruar konform tyre. Sa i përket pretendimit të ZPD-së se 

gjyqtarja ishte ndikuar nga z.xxxx xxxx, Komisioni vërtetoj se ky pretendim nuk qëndron sepse 

gjyqtarja, duke u bazuar në deklaratën e saj vetëm ishte konsultuar sikur për çdo lëndë tjetër e edhe 

për këtë. Për kundër sugjerimit të z.xxxx qe të veçohet lënda e xxxxx xxxx  P.nr.137.11, e cila në 

rigjykim kishte marrë numrin PKR.nr.383/13, gjyqtarja xxxxxxx kishte respektuat sygjerimet dhe 

këshillat e aktvendimit të Gjykatës së Apelit PAKR.nr.100/2013 dhe e kishte bashkuar lëndën. 

 

    Për lëndën konkrete penale P.nr.137/11 të xxxxx xxxxx, qe ishte gjetur në zyrën e z.xxxx, e që  

ZPD ka  pretenduar se ja ishte dhënë gjyqtarja xxxxxx, sipas  Komisionit nuk qëndron dhe se ZPD 

këtë nuk ka arritur ta vërtetoj me prova te Komisionit. Mandej gjatë zhvillimit të seancave gjyqësore, 

gjyqtarja ka treguar dhe argumentuar se  zgjatja e procedurave shumë herë ka ndodhur edhe për shkak 

të ndërrimit të mendimit të eksperteve në momente të ndryshme, për njërin nga të tre të akuzuarit herë 

për aftësinë për te marrë pjesë në seancë e herë për paaftësinë për me marrë pjesë dhe për të kuptuar. 

 

    Komisioni ka konstatuar se gjyqtarja xxxxx ka pasur para veti lëndën me shumë të akuzuar, e të 

akuzuarit të dyshuar për kryerjen e disa vepra penale, edhe jashtë territorit të Kosovës. Gjyqtarja ka 

qenë e vetëdijshme qe xxxxx xxxx i cili njeri ndër të akuzuarit edhe ka bërë kërkesën për fillimin e 

hetimeve disiplinore, po qëndron gjatë në paraburgim por duke ja marrë parasysh të kaluarën 

kriminale, e ka lënë në paraburgim. Lënda  P.nr.137/11 një kohë  në vitin 2013 ishte gjykuar edhe nga 

gjyqtari xxxx xxx, mandej në fund të vitit 2014, prapë është kthyer tek gjyqtarja xxxxxx, e cila 

menjëherë kishe caktuar seancë gjyqësore, kishte lëshuar letë rreshtim për sigurimin e dy të akuzuarve 

tjerë, por ju kishin kthyer për shkak te adresave jo te sakta. Në fund pas rastit të z.xxxxx që është bërë 

publik edhe nëpër media, gjyqtarja kishte kërkuar përjashtim nga kjo lëndë dhe kryetarja e gjykatës 

Themelore në Xxxxx ja kushte miratuar kërkesën. Kjo lëndë tani gjendet në Gjykatën Themelore në 

Xxxxx, për procedurë të mëtejme. 

 

    Duke patuar parasysh të gjitha këto, Komisioni vlerëson se në këtë rast, 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. 

        

     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 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 

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

Gjyqtar. Në seancën për këshillim dhe votim, njëzëri vendosi qe Xxxxxx Xxxxxxxx, gjyqtare në 

Gjykatën Themelore në Xxxxx të lirohet nga përgjegjësia disiplinore, prandaj vendos si në dispozitiv të 

këtij vendimi. 

 

KOMISIONI  DISIPLINOR 

KD.nr.2/2017, datë 23.01.2017 

 

 

                                                                                         Kryetar i Komisionit Disiplinor 

                                                                                                         Gjyqtari, Nenad Lazic  

 

 



 

 

 

Faqe 5 nga 5 

 

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; 

 Xxxxx xxxxx, kryetar i Gjykatës Themelore në Xxxxx; 

 Xxxxxx Xxxxxxxx,  gjyqtare në Gjykatën e Themelore në Xxxxx; 

 Departamentit të Administratës dhe Personelit në SKGJK; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


