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                KD.nr.03/2016 

 

      KOMISIONI DISIPLINOR, në përbërje nga gjyqtarët: Valdete Daka, kryetare, Nebojśa Boričić  

dhe Nehat Idrizi anëtarë, duke e shqyrtuar çështjen e përgjegjësisë disiplinore ndaj Xxxx xxxxx, gjyqtar 

në Gjykatën e xxxx xx xxxxx, sipas raportit përfundimtar të Zyrës së Prokurorit Disiplinor me numër  

Nr.ZPD-2015-233/A, i njëjti ka marrë numrin të Komisioni Disiplinor KGJK/KD/15/2015, për sjellje të 

pahijshme të përcaktuara sipas 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 dhe Sjelljes profesionale për Gjyqtar, në seancën dëgjimore të 

mbajtur në prezencën e përfaqësuesit të ZPD-së, Hasime Osmani, dhe pa prezencën e gjyqtarit Xxxx 

xxxxx, më datën 10.02.2016, në bazë të nenit 37 paragrafi 1 pika 1.4 dhe paragrafi 3  të Ligjit për 

Këshillin Gjyqësor të Kosovës merr këtë: 

 

 

V  E  N  D  I  M 

 
I propozohet Këshillit Gjyqësorë të Kosovës qe ti rekomandoj Presidentes së Republikës së 

Kosovës, largimin (shkarkimin) nga zyra të Xxxx xxxxx, gjyqtar në Gjykatën e xxxxx xx xxxxxx.  
 

 

A  r  s  y  e  t  i  m 
 

 

      Zyra e Prokurorit Disiplinori i ka paraqitur raportin përfundimtarë me numër Nr.ZPD-2015-233/A, 

Komisionit Disiplinor të Këshillit Gjyqësor të Kosovës, për pretendim për sjellje të pahijshme të 

përcaktuara sipas neni 34 paragrafi 1 pika 1.2-neglizhencë në kryerje, dështim për të kryer apo abuzimin 

e funksioneve gjyqësore, 1.3-të dështuarit e kryerjes së funksioneve gjyqësore në mënyrë të pavarur dhe 

të paanshëm dhe 1.4 –shkelje te Kodit të Etikës dhe Sjelljes profesionale për Gjyqtar të Ligjit për 

Këshillin Gjyqësor të Kosovës. 

 

   Në këtë  raport janë përfshirë tri lëndë. Me datë 28 korrik 2015, Zyra e Prokurorit Disiplinor ka 

pranuar njoftimin nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës dhe ka hapur hetimin disiplinor-rasti ZPD-

20150233/A, lidhur me pretendimet se, në lëndën Hp.nr.152/15, (lënda-Prokuroria Themelore në 

Prizren), gjatë aplikimit të masave të fshehta teknike të hetimit me datë 11 prill 2015, deri sa ishte duke 

e monitoruar viktimën e rastit, në një takim të organizuar në mes të viktimës të përfshirë në këtë rast 

penal dhe disa të afërmeve të të pandehurit, nga një makinë zyrtare të Këshillit Gjyqësor të Kosovës, 

kishin zbritur Xxxx xxxxx, kryetar/gjyqtar  i Gjykatë së xxxxxx xx xxxxxx dhe xxxx xxxxx, gjyqtare në 

Gjykatën Themelore në xxxxx, për të takuar personat e përfshirë në këtë çështje. Në këtë njoftim 

pretendohet se, Xxxx xxxxx së bashku me një person të tretë janë takuar me palën e dëmtuar në 



 

 

 

Faqe2nga5 

 

Prishtinë, dhe sipas provave qe gjendën në shkresat e lëndës Xxxx xxxxx, ka kërkuar nga viktima paratë 

në emër të familjarit të tij të pandehurit, xxxxx Xxxxx. 

 

   Parashtresën e dytë, Zyra e Prokurorit Disiplinor e ka pranuar me datë 15 shtator 2015 nga xxxxx 

xxxxxx. Kjo lëndë (parashtresë) e regjistruar në ZPD me numrin ZPD-2015-281 i është bashkangjitur 

pjesërisht lëndës ZPD-2015-233/A. Në këtë parashtresë xxxx xxxxx ka pretenduar se bashkëshortja e tij 

është takuar me kryetarin e xxxxx x xxxxxx i cili ka qenë kryetar i Gjykatës së Qarkut nëxxxx sepse i 

njëjti është në dijeni për qëndrimin r tij në paraburgim për pesë(5) vite pasi qe djali i kryetari Xxxx 

xxxxx ka qenë avokat i tij. Sipas pretendimeve të parashtruesit qellim i takimit ka qenë për ta njoftuar 

kryetarin për padrejtësitë qe janë bërë ndaj tij. Pa ashtu, parashtruesi xxxxx pretendon se bashkëshortja e 

tij është detyruar t’ia shpjegon kryetarit/gjyqtarit Xxxx xxxxx për padrejtësitë e qëndrimit në 

paraburgim, me qëllim për ta shikuar lëndën dhe për ta zgjidhur në mënyrë profesionale. 

 

     Në bazë të informacioneve të pranuara nga mediat (Gazeta”Express”, portal, “telegrafi” etj…Zyra e 

Prokurorit Disiplinor ka hapur hetimin sipas detyrës zyrtare me numër ZPD-2015-233, pasi qe 

Prokuroria  Speciale e Republikës së Kosovës, me date 20 korrik 2015, ka marrë vendim për ndalimin e 

Xxxx xxxxx, kryetar I Gjykatës së Apelit, për shkak të dyshimit të bazuar se i njëjti, ka kryer vepër 

penale Keqpërdorim i pozitës apo i autoritetit zyrtar nga neni 422 dhe ushtrim i ndikimit nga neni 431 i 

paragrafit 1 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës. Në bazë të aktvendimin e Gjykatës Themelore në 

Prishtinë, PPK.Kr.263/2015 të datës 23 korrik 2015, mbi caktimin e arrestit shtëpiak ndaj 

kryetari/gjyqtarit Xxxx xxxxx, ZPD sipas detyrës zyrtare ka gjet së kryetari Xxxxx ka kontaktuar disa 

herë me bashkëshorten e dy të pandehurve xxx xxxx   xx xxxxxx si dhe gjyqtaren xxxxx xxxxxx 

   Gjatë gjithë këtij hetimi disiplinor ZPD, ka siguruar prova të pakontestueshme dhe në mbështetje të 

raportit përfundimtar, andaj duke u bazuar në nenin 35 paragrafi 1 të Ligjit për Këshillin Gjyqësor të 

Kosovës i ka rekomanduar Komisionit Disiplino të KGJK-së, zhvillimin e procedurës disiplinore ndaj 

Xxxx xxxxx, kryetar/gjyqtar në Gjykatën e Apelit, sepse: 

- si kryetar/gjyqtar nuk ka treguar kujdesin e duhur, ka pranuar të bisedoj dhe ka 

ndërmjetësuar në një rast në mes të viktimës/të dëmtuarit dhe të pandehurit; 

- ka kërkuar nga viktima paratë në emër të familjarit të tij përkatësisht të pandehurit xxx 

Xxxxx; 

- ka takuar pesë (5) herë bashkëshorten e të pandehurit xxxx xxxxx për të biseduar për rastin e 

paraburgimit edhe pse djali i kryetarit Xxxxx ka qenë mbrojtës i njërit nga të pandehurit; 

- ka takuar me shumë se një here bashkëshorten e të pandehurit xxxx xxxxx për të biseduar për 

rastin e paraburgimit të bashkëshortit të saj; 

- ka përdorur veturën zyrtare për qëllime dhe punë private të familjes; 

- ka kërkuar nga gjyqtarja xxxxxx xxxx që të pandehurin t’ia përshpejtoj rastin dhe ta ndaj 

procedurën në rastin e xxxx xxx; 

- me vendim të autoritetit kompetent është ndaluar dhe i është caktuar masa e arrestit shtëpiak 

dhe nga këto veprime është dëmtuar reputacioni I tij si kryetar/gjyqtar dhe është dëmtuar 

rëndë imazhi i gjykatës ku punon dhe sistemi gjyqësor në përgjithësi. 

      Të gjitha këto kanë bërë që është dëmtuar reputacioni i tij si kryetar, si gjyqtar dhe po ashtu është 

dëmtuar edhe imazhi i sistemit gjyqësor. ZPD përveç provave të siguruara nga Prokuroria Speciale, 

Prokuroria Themelore në xxxxxx, deklaratën e të pandehurit xxx xxxcxx kishte intervistuar po ashtu 

edhe gjyqtarin Xxxx xxxxx. 

 

       Në seancën dëgjimore të Komisionit Disiplinor të mbajtur me datë 10.02.2015, nuk ka qenë prezent 

kryetari/gjyqtari Xxxx xxxxx, edhe pse ka qenë i ftuar në mënyrë të rregullt, sikurse herën e para kur 



 

 

 

Faqe3nga5 

 

ishte caktuar seanca e Komisionit Disiplinor me date 25 janar 2016, të cilën seancë Komisioni e ka 

shtyrë me kërkesë të gjyqtarit Xxxx xxxxx. Kërkesën për shtyrje të seancës për shkak të gjendjes së tij 

shëndetësore dhe se ka qenë e pamundur qe të vij, gjyqtari Xxxxx e ka bërë përmes postes elektronike. 

 

      Në intervistën e dhënë në zyrat e ZPD-së, kryetari/gjyqtarit Xxxxx ka deklaruar se, xxx xxxxx është 

person i cili ka qenë i dënuar për veprën penale për vrasje, dhe kjo lëndë është në gjykatën e Apelit, 

është anuluar dhe është kthyer në rigjykim para dy viteve dhe se nuk është caktuar shqyrtimi gjyqësor. 

Gruaja e xxxxx xxxxx ka ardhur në zyrën time dhe mu ka lutur qe ti rekomandoj gjyqtares së çështjes, 

që ta shpejtoj procedurën, për shkak se ai (xxxxx xxxxx) po qëndron në paraburgim dhe nuk po caktohet 

seanca. Gjyqtari Xxxxx ka pranuar se ka fol me gjyqtaren Muhaxhiri dhe i ka thënë se është rast serioz, 

se paraburgimi po zgjat shumë, dhe i ka kërkuar me gjet mundësin për me caktuar shqyrtimin gjyqësor. 

Gjyqtarja Muhaxhiri i kishte thënë se duhet të bëhet bashkimi i dy procedurave sepse procedura për 

tentim vrasje është procedurë e ndarë nga kjo e vrasjes. Dy prej personave qe kanë qenë të përfshira në 

rastin e xxxx xxxx, kanë qenë në arrati dhe nuk po mundet që të zhvillohet seanca. Për këtë seancë 

kryetari/gjyqtari i kishte rekomanduar gjyqtares Muhaxhiri me e nda procedurën, me u zhvilluar 

procedurë e veçantë për xxxx xxxxx, ndërsa për dy të tjerët me u zhvilluar procedurë tjetër. Kjo ka qenë 

arsyeja pse  kryetari/gjyqtari Xxxxx ka biseduar me gjyqtaren xxxxxxxx. 

 

     Kur është pyetur nga ZPD-ja, se a jeni takuar me gruan e xxxxx xxxxxx, sepse në parashtresën e 

dërguar në ZPD, parashtruesi Deçani ka deklaruar se gruaja e tij është takuar me gjyqtarin Xxxxx për të 

ndihmuar rreth përshpejtimit të lëndës pasi qe ai është në paraburgim qe pesë vite, gjyqtari Xxxxx ka 

deklaruar se po është takuar dhe ndoshta pesë herë. Sa i përket asaj se djali im ka qene avokatë i cili ka 

përfaqësuar  palën në këtë rast gjyqtari Xxxxx ka deklaruar se ka dalë prej rastit para dy viteve, ndërsa 

unë kam pasur për qellim të përshpejtohet procedura dhe se nuk ka njohuri se ku është lënda tani. 

 

       I pyetur nga ZPD-ja, lidhur me njoftimin e Prokurorisë Themelore në Prizren për lëndën 

Hp.nr.152/15 dhe pretendimeve nga njoftimi se gjatë aplikimit të masave të fshehta me datë 11 prill 

2015, derisa ishte duke u monitoruar viktima gjatë një takimi të organizuar në mesë të viktimës të 

përfshirë në këtë rast dhe disa të afërmeve të të pandehurit, nga një makinë zyrtare të Këshillit Gjyqësor 

të Kosovës, ju se bashku me gjyqtaren xxxxx Xxxxx keni dalë nga vetura zyrtare dhe jeni takuar me 

persona e përfshirë në këtë rast. Sipas pretendimeve keni kërkuar para në emër të nipit tuaj xxxxx 

Xxxxx. Prokurori po pretendon se ju keni  ndikuar në arratinë e xxxxx Xxxxx dhe kapjen e tij nga 

policia. 

 

      Gjyqtari Xxxxx deklaroi se ka qenë 11 prill 2015, ditë e shtunë, unë kam qenë me veturë zyrtare dhe 

vetëm. Kam shkuar për ta takuar xxxx xxxxx dhe se nuk kam ditur qe aty do të jetë edhe xxx xxxx. Kjo 

është një histori e gjatë familjare dhe se nuk po shkon mirë dhe se unë kam dashtë ta sqaroj situatën se si 

është. Aty kam shkuar si familjar dhe jo si kryetar i gjykatës, edhe ky rast është në Prokurorin Speciale. 

Absolut nuk ka të bëjë me keqpërdorimin e veturës zyrtare. Ne jemi takuar edhe me herët pa veturë 

zyrtare për të diskutuar punën e këtij borxhi dhe nuk ka këtu keqpërdorim të detyrës zyrtare. Ajo është 

një çështje familjare, një borxh që është krijuar në shitjen e automjeteve. Situata ka qenë shumë e keqe, 

ka mund te ndodh edhe konflikti dhe kemi menduar se do të arrihet marrëveshja pa u iniciuar rasti në 

gjykatë. Ky ka qenë një raport civil dhe konsideroj se nuk kam bërë asgjë te keqe qe kam ndërmjetësuar 

në këtë rast. Kjo është e lejuar dhe se as kryetari të gjykatës nuk i ndalohet ndërmjetësimi. Asnjëherë 

nuk kam shkuar në këto në cilësinë e kryetarit apo gjyqtarit, por kam shkuar për shkak të respektit si 

njerëz. Për rastin e xxxx xxxxx, gjyqtari Xxxxx ka deklaruar se edhe sot kisha ndërhy, sepse ka qenë 



 

 

 

Faqe4nga5 

 

çështje e familjes, jashtë funksionit tim, kam shumë herë qe ditëve jo të punës kam ardhur në zyrë. 

Kurrë se kisha menduar se ardhja ime me veturë zyrtare mundë të ketë pasoja. 

 

       Zyra e Prokurorit Disiplinor ne fjalën përfundimtare, deklaroj se funksioni i gjyqtarit kërkon një 

shkallë të lartë të përgjegjësisë, kryetari/gjyqtari duhet të shfaq një përkushtim të posaçëm të 

përgjegjësive të tija në lidhje me administrimin dhe drejtimin e gjykatës, përveç veprimtarisë gjyqësore. 

ZPD ka gjetur se kryetari Xxxx xxxxx ka dështuar të kërkoj një shkallë përgjegjësie veçanërisht shumë 

të lartë dhe ka dështuar të shfaq përkushtim të posaçëm ndaj përgjegjësive të tija, andaj dhe ka 

mbështetur në terësi raportin përfundimtar duke i rekomanduar komisionit qe të shpallet përgjegjës për 

sjellje të pahijshme dhe shqiptimin e një mase disiplinore në përputhje me rrethanat dhe nivelin e 

përgjegjësisë. 

                                                                                                                       

    Komisioni pasi i shqyrtoj dhe i analizoj të gjitha provat e nxjerra, në seancën për këshillim dhe votim, 

në mënyrë unanime konstatoj se gjyqtari Xxxx xxxxx është përgjegjëse për të gjitha rastet e paraqitura në 

raportin përfundimtare të ZPD-së me numër  ZPD-2015-233/A. 

  

    Sipas Komisionit, pjesa me e rëndë ka qenë dëmtimi i imazhit të sistemit gjyqësor, nga fakti se gjyqtari 

Xxxxx nuk ka qenë vetëm gjyqtar por edhe kryetar i Gjykatës se Apelit. Komunikimi nga ana e 

kryetarit/gjyqtarit Xxxxx me bashkëshortet e të akuzuarve në procedurë penale, qe janë zhvilluar në Pejë 

dhe Gjykatën e xxxxx xx x  xxxxx, veçanërisht takimi me bashkëshortët e të akuzuarve në procedurë 

penale jashtë Gjykatës, pastaj kërkimi i parave në emër të familjarëve prej personave qe janë të akuzuar 

për vepra penale të fajdës dhe veprave te tjera penale të ndryshme, sipas Komisionit është shkelje e rëndë 

disiplinore. 

 

   Të gjitha këto komisioni i ka marrë parasysh dhe i ka propozuar Këshillit Gjyqësorë të Kosovës qe ti 

rekomandoj Presidentes së Republikës së Kosovës, largimin (shkarkimin) nga zyra e gjyqtarit Xxxx 

xxxxx, gjyqtar në Gjykatën e Apelit në Prishtine.  

 

     Në bazë të nenit 37 paragrafi 1 nën pikën 1.4 dhe paragrafit 3 të Ligjit për Këshillin Gjyqësor të 

Kosovës u vendos si në disipozitiv të këtij vendimi. 

 

 

 

KOMISIONI  DISIPLINOR 

KD-nr.03/2016, date 10.02.2016 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        Kryetar i Komisionit Disiplinor 

                                                                                                                  Valdete Daka 

 

 

 



 

 

 

Faqe5nga5 

 

 

 

 

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 u dërgohet: 

  

 

 Enver Peci, kryesues i KGJK-ës; 

 Albert Avdiu , drejtor i SKGJK-ës; 

 Zef Prendrecaj, drejtor i Zyrës së Prokurorit Disiplinor; 

 Tonka Berisha, u.d. kryetare në Gjykatën e xxxx xx xxxxx; 

 Xxxx xxxxx, kryetar/gjyqtar në Gjykatën e xxx xx  xxxxxx; 

 Departamentit të Administratës dhe Personelit në SKGJK; 


