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                 KD.nr.07/2016 

  

      KOMISIONI DISIPLINOR, në përbërje nga gjyqtarët: Muhamet Rexha, kryetar, Nebojśa Boričić,  

dhe Manushe Karaqi, anëtarë, duke e shqyrtuar çështjen e përgjegjësisë disiplinore ndaj Xxxx xxxxx, 

gjyqtare në Gjykatën Themelore në Pejë, sipas raportit përfundimtar të Zyrës së Prokurorit Disiplinor 

me numër ZPD-2015-233/B, i njëjti të Komisioni Disiplinor ka marrë numrin KGJK/KD/02/2016,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, në seancën dëgjimore të mbajtur në prezencën e përfaqësuesit të ZPD-

së, Hasime Osmani dhe gjyqtares Xxxx xxxxx, më datën 03.05.2016 merr këtë: 

 

 

V  E  N  D  I  M 

 

Xxxx xxxxx, gjyqtare në Gjykatën Themelore në Pejë, 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, sipas Raportit Përfundimtar të Zyrës së Prokurorit Disiplinor me numër ZPD-2015-233/B.  

 

A  r  s  y  e  t  i  m 

 

 

     Zyra e Prokurorit Disiplinor i'a ka paraqitur Raportin Përfundimtar me Nr. ZPD-2015-233/B, se 

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

ngarkuar gjyqtaren 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, 1.3 –të 

dështuarit e kryerjes së funksioneve gjyqësore në mënyrë të pa varur 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). 

 

    Bazuar në njoftimin e datës 28 korrik 2015, të pranuar nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës, ZPD kishte 

filluar hetimin disiplinor me numër identifikues ZPD-2015-233/B, 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 kishte qene duke u monitoruar viktima e rastit, në një takim të 

organizuar në mes të viktimës të përfshirë në këtë rast penal dhe disa të afërmeve të të pandehurit xxxx 

xxxxxx, kryetar/Gjyqtar i Gjykatës së xxxxx dhe Xxxx xxxxx, gjyqtare në Gjykatën Themelore në Pejë, 

janë takuar me personat të përfshirë në këtë çështje. Në këtë njoftim pretendohet se, për këtë çështje 

penale mundet të këtë pasur ndikime eventuale në zbardhjen e rastit nga ushtruesit të funksionit 

gjyqësor. ZPD në bazë të këtij raporti me provat e siguruara dhe të pa kontestueshme konsideron se 

gjyqtarja Xxxx xxxxx ka kryer sjellje të pahijshme bazuar në të gjeturat sepse si gjyqtare nuk kishte 

treguar kujdesin e duhur duke pranuar të bisedoj dhe të ndërmjetësoj lidhur me një rast penal në mes 

viktimës dhe të pandehurit. Sipas pretendimeve të ZPD-së për të cilat mendon se ka prova e qe ja ka 



 

 

 

Faqe 2 nga 4 

 

bashkangjitur Raportit Përfundimtar, gjyqtarja Xxxx xxxxx është përfshirë në ngjarjen e cila kishte të 

bënte me birin e saj, me rastin e dyshimit të veprës penale të kryer nga e tij, veprës penale të fajdes. 

Gjyqtarja se bashku me djalin e axhës së burrit të vetë kanë ndërmjetësuar në një takim e qe me pas 

ishin përdoruar edhe përgjimet e fshehta, lidhur më këtë raste. Gjyqtares Xxxx xxxxx i ishte bastisur 

edhe shtëpia për të gjet prova dhe birin e saj i cili ishte arratisur. Për gjithë këtë ngjarje, ZPD pretendon 

se gjyqtarja Xxxx xxxxx ka dëmtuar reputacionin e saj si gjyqtare dhe gjithashtu ka dëmtuar rëndë 

imazhin e sistemit gjyqësor dhe lidhur më këtë i ka rekomanduar Komisionit Disiplinor inicimin e 

procedurës disiplinore. 

 

   Gjyqtarja Xxxx xxxxx, në seancën dëgjimore të Komisionit të mbajtur me datë 03.05.2016, ka 

deklaruar se ky raport përfundimtar i ZPD-së është i bazuar vetëm në hipoteza dhe supozime. 

Konsideroj se akuza ZPD i mbështetet në faktet të cilat edhe vetë prokurorja disiplinore i potencoj në 

seancë se: më është bastisur shtëpia për një rast për të cilin biri ime dyshohet se po merret me fajde, po 

ashtu nga provat të cilat po pretendon se i ka prokurorja disiplinore se unë kam pranuar të bisedoj dhe 

ndërmjetësoj me të pandehurin dhe viktimën dhe e treta unë kam ndikuar në një procedurë penale e cila 

ka qenë duke u zhvilluar. 

     Unë e njoftoj Komisionin se së pari si nënë e pastaj edhe si gjyqtare, se rasti i birit tim ka ndodhur 

pasi qe ne kemi pretenduar dhe ende pretendojmë se ekziston një borxh ndaj djalit tim nga Palë Gruda 

dhe se këtë e vërteton edhe vetë deklarata e tij (Palë Grudës) ku kishte thanë se kanë pasur shitblerje të 

veturave.  

    Pretendimet e prokurores disiplinore se gjyqtarja ka ndërmjetësuar, sipas gjyqtares xxxxx bien ndesh 

edhe me raportin policor të vëzhgimit i cili thotë se, me datë 11 prill 2015, kanë hyrë në oborrin e 

Katedralen xxxx xxxxx dhe një person tjetër e qe ka qenë kunati saj, kanë hyrë në Katedrale ku janë 

takuar me një person, e qe atëherë, as qe ishte iniciuar  procedura ndaj birit tim. Sipas gjyqtares djali i 

saj ka shkuar në Amerikë  në prill të 2014, ndërsa takimi është zhvilluar me 11 prill 2015, dhe se në 

kohën kur ka shkuar djali i saj në Amerikë, nuk ka qenë asnjë procedurë e iniciuar. Në kohën kur unë 

kam shkuar në Katedrale arsyeja ka qenë, qe ne si familjar ta shohim se ku qëndron problemi i fëmijëve 

tanë. Edhe Ligji për Marrëdhënie Detyrimore e lejon qe çdo çështje mundë të zgjidhet edhe jashtë 

gjyqit. Atë ditë kemi marrë informacion se kanë pranuar të bisedojnë me bashkëshortin tim dhe ndonjë 

familjar tjetër të djalit tim dhe po ashtu është kërkuar qe nëse vjen edhe nëna e Palë Grudës të jem edhe 

unë. Unë kam shkuar me veturën e kunatit tim, pra me veturë private, dhe kemi hyrë në oborrin e 

Katedrales, ndërsa xxxxx  me kunatin tim të hyrja e Katedrales janë takuar dhe kanë vazhduar te 

bisedojnë. Unë se bashku me bashkëshortin tim, me djalin e hallës se bashkëshortit dhe me vajzën kemi 

qëndruar në një lokal deri sa ata e kanë përfunduar bisedën në Katedrale. 

 

     Pretendimet se unë kamë ndërmjetësuar sipas ZPD-së nuk qëndrojnë, nuk është shkelje e kodit të 

etikës pse më është bastisur shtëpia dhe se nuk ka ndonjë dispozitë ligjore qe e ndalon bastisjen e 

shtëpisë, unë mundë të bastisëm dhe të dyshohem  dhe se kjo është vetëm një procedurë qe ndoshta do 

të pezullohet ushtrimi i profesionit tim deri në ndonjë vendim përfundimtar të formës së prerë. Fakti se 

unë kam ndikuar në një hetim penal, nuk qëndron sepse bastisja me është bërë me datë 28 maj 2015, 

ndërsa takimi ne Katedrale ku janë takuar djali i axhës së burrit tim dhe kunati im ka qenë 11 prill 

2015.Se është takuar me viktimën nuk qëndron pretendimi sepse atëherë nuk ka pasur viktimë, nuk ka 

qenë duke u zhvilluar ndonjë procedurë penale apo hetim penal, procedura ka qenë me vonë. 

 

   Shkuarja në oborrin e Katedrales pa biseduar me askënd, pa u takuar me askënd dhe vetëm se pse kam 

ra në masat e vëzhgimit sipas gjyqtares Xxxx xxxxx nuk është shkelje e Kodit të Etikës as nuk 

konsiderohet sjellje e pa hijshme. Edhe Karta Evropiane për të Drejtat e Njeriut, Ligji për Marrëdhëniet 



 

 

 

Faqe 3 nga 4 

 

Detyrimorë, dhe Karta Evropiane për Statusin e Gjyqtarëve e lejon qe të mbrohet familja, qe të merren 

vesh për situata të ndryshme jashtë gjyqit, të arrijnë marrëveshje në mes të familjarëve. Është e vërtet qe 

kemi shkuar në oborrin e Katedrales, por nuk kam hyrë brenda për të biseduar, kisha hy brenda, vetëm 

nëse kishte ardhur edhe nëna e Palë Grudës. Kemi dashtë vetëm të bisedohet dhe të shikojmë se ku 

qëndron problemi i fëmijëve tanë, jo të kërkohen para, por vetëm të bisedohet. 

 

    Në fjalën përfundimtare ZPD ka mbështetur në tërësi raportin përfundimtar. Në bazë të shkresave të 

lëndës, intervistës së Gjyqtares xxxxx, po ashtu edhe të gjyqtarit xxxx xxxxx, ZPD ka gjet se Gjyqtarja 

xxxxx është përfshirë në këtë rast se bashku me burrin e vetë, kunatin dhe djalin e axhës së burrit të vetë 

(xxxxx xxxxx), të gjitha këto janë të cekura në raporte, sepse sipas pretendimeve të ZPD-së paraprakisht 

ishte bërë planë, si me u taku dhe me negociuar. Në bazë të kodit të etikës, gjyqtari respekton të gjithë 

standardet e larta të sjelljes profesionale, shmang çdo situatë qe do ta vente në pikëpyetje integritetin 

dhe pavarësinë, jo vetëm në jetën profesionale por edhe në jetën private. 

 

     Për të gjitha këto pretendime ZPD ka kërkuar nga komisioni qe ta shpall përgjegjës gjyqtaren Xxxx 

xxxxx për këtë sjellje të pahijshme, dhe të ja shqiptoj një sanksion disiplinor në përputhje me sjelljen e 

pahijshme të konstatuar. 

 

    Gjyqtarja Xxxx xxxxx në fjalën përfundimtare deklaroj se të gjithë pretendimet e ZPD-së janë të 

mbështetura vetëm në supozime. Unë po them edhe një here se qëllimi ka qenë se vetën nëse vjen edhe 

nëna e xxx xxx te jem prezentë edhe unë si nënë, si familjare dhe te merremi vesh me problemet qe i 

kanë fëmijët e tanë, për borxhin qe ne po pretendojmë qe e ka xxxx xxxx ndaj birit tim, e qe të njëjtën 

po mendojnë se nuk kanë borxhe. Unë nuk kam penguar, unë nuk kam mundur të paragjykoj qe një 

person me vonë do ta lajmëroj djalin tim për fajde. Ndikimi është diçka tjetër, sjellja e pahijshme është 

diçka tjetër, të ndikohet në procedurë është diçka tjetër. Unë kam qenë vetëm në oborrin e katedrales 

dhe se nuk kam biseduar me askënd, çështja penale e birit tim ka filluar një muaj me vonë. I lutëm 

Komisionit qe ta vlerësoj mirë këtë raport të ZPD-së të mbështetur në supozime. Përkundër problemeve 

familjare qe i kam, profesionin tim si gjyqtare e ushtroj në bazë të ligjeve, dhe punën time si gjyqtare e 

kryej me shumë ambicie, ka deklaruar gjyqtarja Xxxx xxxxx në fjalën përfundimtare të dhënë para 

Komisionit Disiplinor. 

 

     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 të dhënë në seancë dëgjimore. 

 

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

Xxxx xxxxx vetëm me pranin e saj në oborrin e Katedrales në Prishtinë, me datë 11 prill 2015, nuk do 

të thotë se ka kryer sjellje të pahijshme për çka edhe ngarkohet sipas pretendimeve të raportit 

përfundimtar të ZPD-së. 

 

    Duke patuar parasysh ato qe u sipër theksuan, Komisioni vlerëson se në këtë rast gjyqtarja nuk ka 

kontribuar dhe nuk është involvuar me ndonjë veprim konkret qe do të rezultonte me sjellje të 

pahijshme të gjyqtares. 

        

   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 xxxxx nuk është përgjegjëse për sjellje të pahijshme të 



 

 

 

Faqe 4 nga 4 

 

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

Kosovës, si dhe nuk ka shkelur Kodin e Etikës dhe Sjelljes Profesionale për Gjyqtar. 

 

 Nga të latë cekurat u vendos si në dispozitiv të këtij vendimi 

 

 

 

 

KOMISIONI  DISIPLINOR 

KD-nr.07/2016, datë 03.05.2016 

 

 

 

                                                                                    Kryetar i Komisionit Disiplinor 

                                                                                                    Gjyqtari, Muhamet Rexha  

 

 

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; 

 Elmaze Syka, kryetare në Gjykatën Themelore në Pejë; 

 Xxxx xxxxx, gjyqtare në Gjykatën Themelore në Pejë; 

 Departamentit të Administratës dhe Personelit në SKGJK; 


