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              KD.nr.3/2016 

 

       KOMISIONI DISIPLINOR, në përbërje nga gjyqtarët, Nenad Lazic, kryetar, Manushe Karaqi 

dhe Skender Çoçaj, anëtarë të Komisionit, ne procedurën disiplinore ndaj Xxxxx xxxxxx, gjyqtare në 

Gjykatën Themelore në Xxxxxxx, sipas raportit përfundimtar të Zyrës së Prokurorit Disiplinor me 

numër ZPD-2016-115, në procedurën e Komisionit Disiplinor ka marr numrin KGJK/KD/11/2016, 

për sjellje të pahijshme 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 Gjyqtar, në seancën e mbajtur në 

prezencën e përfaqësuesit të ZPD-së, znj. Hasime Osmani, dhe Xxxxx xxxxxx, gjyqtare në Gjykatën 

Themelore në Xxxxxxx, më datën 23.01.2017, në bazë të nenit 37 paragrafi 1 pika 1.1 të Ligjit për 

Këshillin Gjyqësor të Kosovës, merr këtë: 

 

V  E  N  D  I  M 
 

1. Xxxxx xxxxxx, gjyqtare në Gjykatën Themelore në Xxxxxxx, është përgjegjëse për sjellje të 

pahijshme sipas raportit përfundimtar të Zyrës së Prokurorit Disiplinor me numër ZPD-2016-115, i 

cili në procedurën e Komisioni Disiplinor ka marr numrin KGJK/KD/11/2016, sipas nenit 34 

paragrafi 1 pika 1.2 dhe 1.4 të Ligjit për Këshillin Gjyqësor të Kosovës dhe  shkelje të Kodit të 

Etikës për Sjellje Profesionale për Gjyqtar. 

 

2. Për këtë sjellje të pahijshme gjyqtares Xxxxx xxxxxx, i shqiptohet masa disiplinore 

QORTIM. 
 

 

A  r  s  y  e  t  i  m 

 
 

      Zyra e Prokurorit Disiplinor ja ka paraqitur raportin përfundimtar me numër ZPD-2016-115, se 

bashku me shkresat e lëndës, Komisionit Disiplinor të Këshillit Gjyqësor të Kosovës, më të cilin e ka 

ngarkuar Xxxxx xxxxxxn, gjyqtare në Gjykatën Themelore në Xxxxxxx për sjellje te pahijshme të 

përcaktuar sipas nenit 34 paragrafi 1 pika 1.2 dhe 1.4 të Ligjit për Këshillin Gjyqësor të Kosovës që 

ka të bëjë me shkelje të Kodit të Etikës për Sjellje Profesionale për Gjyqtar. 

 

   ZPD kishte hapur hetimin disiplinor sipas detyrës zyrtare për sjellje të pahijshme bazuar në 

informacionet e paraqitura nga mediat (Koha Ditore) se gjyqtarja Xxxxx xxxxxx me neglizhencë ka 

shqyrtuar dhe vendosur lëndën PPRKR.nr.130/15. Gjatë hetimit disiplinor në rastin konkret ZPD 

kishte gjetur se gjyqtarja Xxxxxxx ka kryer sjellje të pahijshme sepse nuk kishte treguar kujdesin e 

duhur me rastin e ushtrimit të përgjegjësive të saja në lëndën PPRKR.nr.130/15. Mbështetur në 

shkresat e lëndës ZPD kishte gjetur se me datë 14 prill 2015, Prokuroria Speciale ka nxjerr 



 

 

 

Faqe2nga4 

 

aktvendimin PPS.nr.18/2015, për fillimin e hetimeve kundër Xxxxxx Xxxxx për veprën penale 

Keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar nga neni 422 paragrafi 1  të KPK-së  dhe Falsifikim i 

dokumentit zyrtar nga neni 434 paragrafi 1 të KPK-së dhe Xxxx Xxxxx Xxxx për veprën penale 

falsifikim i dokumentit zyrtar nga 434 paragrafi 1 të KPK-së. Me 17 prill 2015 Prokuroria Speciale ka 

bërë kërkesë për zbatimin e mundësisë së hetimit të veçantë lidhur me marrjen e dëshmisë nga 

dëshmitari Xxxxx Xxxxx.  

 

     Kjo lëndë  në Gjykatën Themelore në Xxxxxxx kishte marrë numrin PPRKR.nr.130/15 dhe i ishte 

ndarë gjyqtares Xxxxx xxxxxx. Seancën e parë e kishte mbajtur me datë 20 maj 2015, ku paneli kishte 

marrë vendim qe seanca të shtyhet deri sa të sqarohet imuniteti i të pandehurve. Gjyqtarja Xxxxxxx i 

ishte drejtuar Komisionit për Mandate dhe Imunitete të Kuvendit të Kosovës, qe të shqyrtoj dhe 

vlerësoj çështjen e imunitetit të dy të pandehurve dhe në rastin konkret të marrë vendim për heqjen e 

imunitetit. Ketë kërkesë gjyqtarja e kishte bërë pas një muaji pikërisht me datë 23 qershor 2015, qe 

për ZPD-ën përveç qe ka shkuar në adresë të gabuar e njëjta ishte e dërguar edhe me vonesë. Pas 

pranimit të përgjigjes nga Komisioni për Legjislacion, Mandate, Imunitete, pas katër (4) muajve, me 

datë 4 nëntor 2015, gjyqtarja i njofton palët në procedurë, lidhur me përgjigjen e Kuvendit të Kosovës. 

Me datë 17 dhjetor 2015, Paneli, jashtë seancës, merr Aktvendim PPRKR.nr.130/15 rreth mundësisë 

për hetim të veçantë dhe e refuzon kërkesën e Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës 

PPS.nr.18/15 të datës 17 prill 2014, për zbatimin e hetimit të veçantë si të pa bazuar. Këtë Aktvendim 

gjyqtarja nuk ju kishte përcjell palëve për dy muaj, ndërsa palët deri sa kanë qenë në pritje të vendimit 

nga paneli për mundësin e hetimit të veçantë apo mbajtjes apo të seancës së ftuar për datë 18 dhjetor 

2015, në Gjykatën Themelore në Xxxxxxx dorëzohet aktakuza e ngritur nga Prokuroria Speciale,  me 

datë 13 janar 2016. 

 

    ZPD i rekomandoj Komisionit qe të inicioj procedurën disiplinore ndaj Xxxxx xxxxxx sepse si 

gjyqtare në Gjykatën Themelore në Xxxxxxx nuk ka treguar kujdesin e duhur me rastin e ushtrimit të 

detyrave të saja gjyqësore. Gjyqtarja Xxxxxxx për gjatë tetë (8) muajve nuk kishte vendosur lidhur me 

kërkesën e Prokurorisë Speciale, për zbatimin e mundësisë së hetimit të veçantë dhe vlerësimin e 

ligjshmërisë së aktvendimit për fillimin e hetimeve ndaj të pandehurit Enver Hasani për shkak të 

dyshimit të bazuar se i njëjti ka kryer vepër penale Keqpërdorim i pozitës zyrtare nga neni 422 

paragrafi 1 të KPK dhe veprës penale falsifikim i dokumentit zyrtar nga neni 434 paragrafi 1 i KPK-

së. 

    Në seancën dëgjimore të Komisionit Disiplinor të mbajtur me datë 23.01.2017, Gjyqtarja Xxxxx 

xxxxxx theksoj se hetimi disiplinor ndaj saj ZPD-ja e ka filluar në bazë të i informacioneve të siguruar 

nga mediat. Theksoj se nuk qëndron fakti se ka neglizhuar proceduarën, dhe se me vetë faktin e 

marrjes së kërkesës nga prokurori për hetim të jashtëzakonshëm, gjyqtarja kishte caktuar seancën e 

parë. Anëtaret e kolegjit është dashur ti caktoj kryetari i gjykatës, sepse koleget e saj kanë hezituar të 

marrin pjesë si anëtar të panelit. Me datë 12 maj 2015 kishte mbajt seancën e parë dhe e kishte shtyrë 

për datë 20 maj 2015, sepse i ishte dashur qe t sigurohet dëshmitari ndërkombëtar, sepse kishte 

munguar.  

Seancën e radhës e kishte mbajtur me datë 20 maj 2015, ku kishte arritur të vij edhe dëshmitari  dhe 

me kërkesën të mbrojtësve te të dy të pandehurve, gjykata kishte marrë vendimi qe të i drejtoheshin 

Komisionit  për Mandate dhe Imunitete të Kuvendit. Me datë 29 korrik 2014, gjykata kishte marrë 

përgjigjen me shkrim me sqarim se kjo çështje nuk bie në fushëveprimin e Komisionit për heqje të 

imuniteteve. Me 14 dhjetor 2015 gjykata cakton seancën, deklaron se  ka qenë koha e pushimeve dhe 

ka pasur problem formimi e kolegjit. Me 18 dhjetor kolegji ka marrë vendim jashtë seancës për ta 

refuzuar vendimin e Prokurorisë Speciale. 



 

 

 

Faqe3nga4 

 

 

   Në fjalën përfundimtare përfaqësuesja e ZPD-së deklaroj se gjyqtarja Xxxxxxx në rastin konkret ka 

bërë zvarritje të pa nevojshme duke filluar me vonesën për një (1) muaj për ta dërguar një kërkesë në 

Komisionin e Kuvendit të Kosovës. Pastaj vonesën për katër (4) muaj për ti njoftuar palët në 

procedurë për përgjigje e Komisionit të Kuvendit të Kosovës, mandej duke vazhduar me vonesën për 

rreth dy (2)  për të ju përcjelle palëve aktvendimin e panelit të cilin e kanë marrë dhe aq me keq 

bazuar në shkresa te lëndës ky vendim ju dërgohet palëve 18 ditë pasi  që është pranuar aktakuza në 

gjykatë. Me këto verime gjyqtarja ka shkaktuar pasiguri juridike tek qytetaret në kuptim të 

ballafaqimit me sistemit të drejtësisë. Këto verime të gjyqtares kanë dëmtuar  edhe reputacionin edhe 

reputacionin e saj si gjyqtare në sy të publikut por edhe reputacionin e saj si gjyqtare. Sipas ZPD-së 

gjyqtarja Xxxxx xxxxxx ka bërë shkelje të pa hijshme të parapara neni 34 para 1 pika 1.2 dhe 1.4 të 

ligjit për Këshillin Gjyqësor Kosovës dhe shkelje të Kodit të Etikes. Sa i përket të gjeturave,  ZPD e 

mbështet në tërësi raportin përfundimtar, dhe ka konsideruar se faktet e prezantuara, janë të pa 

kontestueshme, andaj i rekomandoj Komisionit Disiplinor qe ta shpall përgjegjëse gjyqtaren Xxxxx 

xxxxxx, për kryerjen e sjelljes se pahijshme dhe ti shqiptoj masë disiplinore në përputhje me nivelin 

dhe rrethanat e përgjegjësisë. 

 

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

dorëzuara nga ZPD-ja që kanë qenë të bashkangjitura në raportin përfundimtar, ato të dorëzuara gjatë 

seancës nga ana e gjyqtares Xxxxxxx  dhe deklaratën e saj  të dhënë gjatë seancës. 

 

    Komisionit pasi i vlerësoj të gjitha provat, konstatoj se gjyqtarja xxxxxx, siç kishte gjetur ZPD,  

kishte lejuar zvarritje të panevojshme prej një (1) muaji të dërgimit të kërkesën të Komisionit për 

Mandate dhe Imunitete i Kuvendit të Kosovës, pastaj katër (4) muaj për ti njoftuar palët në procedure 

lidhur me përgjigjen nga Komisioni i Kuvendit të Kosovës. Po ashtu ka vazhduar me vonesën prej dy 

(2) muaj për dërgimin palëve të aktvendimin e panelit të cilin e kishin marrë jashtë seancës për ta 

refuzuar vendimin e Prokurorisë Speciale.  

 

     Në seancën për këshillim dhe votim, Komisioni njëzëri vendosi qe Xxxxx xxxxxx është përgjegjëse 

për sjellje të pahijshme të një gjyqtari sipas nenit 34 paragrafi 1 pika 1.2 dhe  1.4 të Ligjit për Këshillin 

Gjyqësor të Kosovës dhe shkelje të Kodit të Etikës për Sjellje Profesionale për Gjyqtar. 

     

    Për këtë sjellje të pahijshme të vërtetuar të gjyqtares Xxxxx xxxxxx, Komisioni vendosi njëzëri  

masën disiplinore të Qortimit, duke menduar se masa e caktuar disiplinore ajo është në përputhje me 

peshën shkeljes disiplinore të shkaktuar dhe nivelin e përgjegjësisë së gjyqtarit.   

 

       Në bazë të nenit 37 paragrafi 1 nën pikën 1.1 dhe paragrafit 2 të Ligjit për Këshillin Gjyqësor të 

Kosovës u vendos si ne disipozitiv të këtij vendimi. 

 

                               KOMISIONI  DISIPLINOR 

                              KD.nr.3/2017, date 23.01.2017 

 

     

                                                                                                    Kryetar i Komisionit Disiplinor  

 

                                                                                                         Gjyqtari,  Nenad Lazic 

 



 

 

 

Faqe4nga4 

 

 

 

 

 

KËSHILLË JURIDIKE: 

 

Kundër këtij vendimi pala e pakënaqur 

ka të drejtë ankese pranë Këshillit Gjyqësor 

të Kosovës, në Xxxxxxx, 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, Zyra e Prokurorit Disiplinor; 

 Xxxxx xxxxx , kryetare i Gjykatës Themelore në Xxxxxxx; 

 Xxxxx xxxxxx, gjyqtare në Gjykatën Themelorë në Xxxxxxx; 

 Administratës se Personelit në Sekretariatin e SKGJK-së; 

 


