
 
                                                                                                                           

      

 
KOMISIONI DISIPLINOR GJYQËSOR, në përbërje Muharrem Shala, kryetar, Gerrit 
Springer dhe Valdete Daka, anëtar, duke vendosur në seancën disiplinore ndaj xxxx xxxxx, xxx 
xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx i ngarkuar sipas raporteve të ZPD-NJIGJ 2007-263, 
ZPD-2008-320 dhe NJIGJ-2007-373së, për sjellje të pahijshme sipas  nenit 5.3  pika (d,b, f)  
Thyerje e Kodit të Etikës dhe të Mirësjelljes, të Urdhëresës Administrative të UNMIK-ut 2006/8 për 
zbatimin Rregullores së UNMIK-ut nr.2005/52, e vlefshme sipas nenit 11.2 të Ligjit mbi 
përbërjen e përkohshme të Këshillit Gjyqësor të Kosovës (Ligji nr.03/L-123), pas seancës 
disiplinore të mbajtur në prezencën e përfaqësuesve të ZPD-së Kadri Begolli dhe gjyqtarit z.xxxx 
xxxxx  me datën 12.04.2011, nxori këtë: 
  
 

V E N D I M 
 
 

 
I. Xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx  është përgjegjës për shkak se: 
 

a)  në raportin e ZPD-së me nr.NJIGJ-2007-263, përmes një shkrese institucionit të                        
Ombduspersonit nuk ja ka dhënë informacionin e saktë, një veprim i tillë është 
në kundërshtim me kodin e zbatueshëm për gjyqtarë. 

 
      b) në raportin tjetër të ZPD-së me nr. ZPD-2008-320, pa arsyeje janë zvarritur                         

procedurat në lëndët P.nr.155/03 dhe C.nr.69/2005  dhe për këtë arsyeje ka 
ardhur edhe deri të  parashkrimi absolut sipas nenit 91 pika 6 të Kodit Penal të 
Kosovës. 

 
II. Në të cilat veprime  i përmenduri ka sjellje të pahijshme dhe kështu ka vepruar 

në   kundërshtim me dispozitat e neneve 5.3, pikat (d, b, f) Thyerje e Kodit të 
Etikës dhe të Mirësjelljes,përkatësisht parimet e Përgjithshme 2 (a) dhe d,  të 
Urdhëresës Administrative 2006/8 për zbatimin e Rregullores  se UNMIK-ut 
nr.2005/52. 

 
III. Në bazë të nenit 7.5 nën (b) të  rregullores së UNMIK-ut nr. 2005/52 për 

themelimin e Këshillit Gjyqësor të Kosovës,  gjyqtarit z.xxxx xxxxx i shqiptohet 
masa disiplinore QORTIM. 



 
 

 
 

 
 

IV. Për  raportin tjetër me nr. NJIGJ-2007-373, Komisioni Disiplinor pasi i shqyrtoj 
të gjitha provat dhe shkresat e lëndës në mënyrë unanime  vendosi qe gjyqtari 
z.xxxxx  të Lirohet nga Përgjegjësia. 

 
 
 

A  R  S  Y  E  T  I  M 

 

 

 Zyra e Prokurorit Disiplinor me datë 27.12.2010 i ka paraqitur raportin e saj përfundimtar 
me nr.NJIGJ-2007-263,  Komisionit  Disiplinor të Këshillit Gjyqësor të Kosovës më të cilën 
e ngarkon z.xxxxx për sjellje të pahijshme të nenit 5.3 pika (d) Thyrje e Kodit të Etikës dhe 
Mirësjelljes , sipas Urdhëresës Administrative 2006/8 për zbatimin e Rregullores  se 
UNMIK-ut nr.2005/52. 
  
Në seancën dëgjimore të mbajtur me datë 11.05.2011, Zyra e Prokurorit disiplinor mbrojti në 
tërësi  raportin përfundimtar. Sipas ZPD-se z.xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 
përmes një shkrese e informon institucionin e Ombduspersonit me informata jo të sakta. Një 
veprim i tillë është në kundërshtim me kodin e zbatueshëm për gjyqtar. 
 
Z.xxxxx, deklaroj se fillimisht kur te gjitha parashtresat qe kanë të bëjnë më gjykatat,   
drejtohen të kryetari i gjykatës, dhe në këtë rast e kam pranua një shkresë të tillë  nga 
institucioni i Ombduspersonit, për një lëndë më të cilin ka qenë i ngarkuar z.xxxx xxxxx. 
Menjëherë e kam ftuar z.xxxx dhe e kam pyetur se ku qëndron problemi i zvarritjes së 
lëndës, gjyqtari më është përgjigjur dhe unë e kam kryer informatën ashtu siç ma ka treguar 
gjyqtari xxxxx. Z.xxxxx kërkon qe të ftohet si dëshmitar edhe z.xxxx në lidhje me këtë 
çështje. 
 
Lidhur më këtë çështje Komisioni Disiplinor merr aktvendim më të cilën refuzohet 
propozimi qe të ftohet si dëshmitar z.xxxxx.  
                                               
Komisioni Disiplinor Gjyqësor në seancën për Këshillim dhe Votim të mbajtur me datë 
12.05.2011, konsideroj se ky rast është  shumë serioz dhe se ka të bëjë me shkelje. Nga 
provat shihet se i ka dhënë  informata jo të sakta institucionit të Ombduspersonit. 
  
 
Me datë 24.03.2011 ZPD-ja i ka paraqitur raportin tjetër me nr.ZPD-2008-320, Komisionit 
Disiplinor të KGJK-së më të cilin e ngarkon z.xxxxx  më sjellje të pahijshme të paraparë në 
nenin 5.3 pika (b) dhe (d) të Urdhëresës Administrative 2006/8 për shkak të zvarritjes së pa 
arsyeshme të lëndëve  P.nr.155/03 dhe C.nr.69/2005. 
ZPD duke i mbetur në tersi pretendimeve dhe gjetjeve nga raporti përfundimtar deklaron se 
edhe me tutje mbetet pran raportit përfundimtar. ZPD deklaron se z.xxxxxx ka zvarritur 



 
 

 
 

lëndën  pa arsye deri sa ka ardhur edhe të parashkrimi absolut sipas nenit 91 pika 6 të Kodit 
Penal të Kosovës. 
 
Sa i përket lëndës për kompensim dëmi  e  shkaktuar sipas veprës penale të përmendur,  nga 
personat e njëjtë Z.xxxxx ju është ndarë me 11. mars 2005  e deri me 20 janar 2009,  gjyqtari 
xxxxx nuk e ka shpallur si jo kompetente gjykatën duke konsideruar çështjen penale si 
çështje paraprake. Fillimisht me rastin e marrjes se padisë është dashur të merret me çështjen 
e kompetencës.  
 
Z.xxxxxx deklaroj se  për çështjen penale gjykata nuk ka pushuar së vepruari në asnjë 
moment,  duke dërguar dy urdhëresa në Polici edhe pse Policia nuk ka vepruar,  deri sa e ka 
lëshuar urdhëresën e tret ku edhe  janë sjellë personat e akuzuar. Në këtë rast prokurori ka 
ndryshuar aktakuzën, në  Kodi i ri Penal për këtë vepër ka qenë i  paraparë dënimi 3 vjet, e 
me te vjetërinë ka qene 5 vjet,  për këtë ka ardhur deri të parashkrimi absolut. 
Ndërsa në rastin e dytë Civilë, lënda nuk ka qene e caktuar të unë sepse kanë qene të paditur 
personat e njëjtë. 
 
ZPD në fjalën përfundimtare mbetet në tërësi  pran raportit përfundimtar, konsideron se në 
veprimet e gjyqtarit ka sjellje te pahijshme të cilat u  vërtetuan, për këtë arsye kërkon qe ti 
shqiptohet masa disiplinore në përputhje më peshën e sjelljes së pahijshme. 
 
Z.xxxxx  u përgjigj në  fjalën përfundimtare dhe  i propozon komisionit disiplinor qe raportin 
e  ZPD-së ta refuzoj si të pa bazuar  për faktin se nga shkresa e kësaj lënde  shihet se gjykata 
dhe unë i kemi ndërmarr të gjitha veprimet në lidhje më këtë çështje. 
 
Komisioni Disiplinore në seancën për Këshillim dhe Votim konsideroj se në bazë te shkesave 
dhe provave të lëndëve, në raportet,  Nr.NJIGJ-2007-263 dhe ZPD-2008-320 ekziston 
zvarritja e lëndës dhe shkelje të ligjit, dhe për këtë në menyr unanime vendosi ti shqiptoj 
masën disiplinore Qortim. 
 
 
Ndërsa për raportin  me Nr.NJIGJ-2007-373, Komisioni  Disiplinor pasi i shqyrtoj të gjitha 
provat dhe shkresat e lëndës në mënyrë unanime vendosi që z.xxxxxx të lirohet nga 
përgjegjësia.  
  
 

 
 
 
 
 

Andaj ngase u tha më lart, Komisioni Disiplinor Gjyqësor  mori vendim si në dispozitiv 
të këtij vendimi. 

                           
 
 



 
 

 
 

                         KOMISONI DISIPLINOR GJYQËSOR PROKURORIAL 
                                              KD 20/2011 datës 12 maj 2011 
 
 
 
 
 
KËSHILLË JURIDIKE: 
 
Kundër këtij vendimi pala e pakënaqur ka të drejtë ankese brenda 10 ditëve, nga dita e marrjes së 
vendimit me shkrim, Këshillit Gjyqësor të Kosovës, përmes këtij Komisioni, në pajtim me nenin 
6.1 të Urdhëresës Administrative. Ankesa iniciohet me paraqitjen e njoftimit për ankesë, sikurse 
është paraqitur  në Formularin A, në pajtim me nenin 6.3 të Urdhëresës Administrative nr. 
2006/8. 
 
Të bashkangjitur gjeni Formularin A. 
 
 

                                                                                         
 

  

Vendimi i’u dërgohet: 
         

        - Z.Enver Peci, Kryesues, KGJK-ës; 
        -  Z.Abert Avdiu, drejtor i SKGJK-së 
        - Z. Kadri Begolli, Shef, Zyra e Prokurorit Disiplinor; 
        - Aleksander Lumezi, kryeprokuror i Prokurorisë së Qarkut në Prishtinë 

                                                                                   


