
 
  

KOMISIONI DISIPLINOR, nė pėrbėrje nga zt. Muharrem Shala, kryetar, zt. Gerrit 

Sprenger dhe zt. Biljgaip Maznikar, anėtarė, duke e shqyrtuar qështjen e pėrgjegjėsisė 

disiplinore ndaj zt. Xxxxx xxxx, gjyqtar nė Gjykatėn Komunale nė xxxxx,  i cili 

ngarkohet sipas raportit pėrfundimtar tė Zyrės sė Prokurorit Disiplinor (ZPD), me nr. 

ZPD -2009-053 pėr sjellje tė pahijshme tė pėrcaktuar sipas nenit 5.3 (b) dhe (d) tė 

Urdhėresės Administrative nr. 2006/8 si dhe pėr shkelje tė Kodit tė Etikės dhe Sjelljes 

Profesionale pėr gjyqtar, (nė pjesėn nėn I- Parimet e pėrgjithshme, pika dy dhe nė pjesėn 

nėn III, 1 (A)  Rregullat Specifike tė Sjelljes Profesionale, nė seancėn dėgjimore tė 

mbajtur nė prezencėn e pėrfaqėsuesve  tė ZPD-sė, znj. Mejreme Halili dhe gjyqtarit xxxx 

xxxxx,  me datė 14/10/2011, nė bazė tė nenit 36. par. 1 .tė Ligjit pėr Kėshillin Gjyqėsor tė 

Kosovės merr kėtė:  

 

 

V E N D I M 

  

I. xxxx xxxxx, gjyqtar nė Gjykatėn Komunale nė Gjakovė, ėshtė pėrgjegjės pėr       

sjellje tė pahijshme tė pėrcaktuar sipas nenit 5.3 (b)  dhe (d) tė Urdhėresės 

Administrative nr. 2006/8 si dhe pėr shkelje tė Kodit tė Etikės dhe Sjelljes 

Profesionale pėr gjyqtar, ( nė pjesėn nėn I- Parimet e pėrgjithshme, pika dy dhe nė 

pjesėn nėn III, 1 (A)  Rregullat Specifike tė Sjelljes Profesionale.  

  

 

II.Sa i pėrket sanksionit disiplinor, pėr sjellje tė pahijshme, gjyqtarit xxxxx xxxxx, i 

shqiptohet masa disiplinore QORTIM.  

  

  



  

 

A  r  s  y  e  t  i  m 

  

Zyra e Prokurorit Disiplinor me datė 21/04/2011 ia ka paraqitur raportin pėrfundimtar 

Komisionit Disiplinor tė Kėshillit Gjyqėsor tė Kosovės, me tė cilin e ngarkon zt. Xxxxx 

xxxxx, pėr sjellje tė pahijshme tė pėrcaktuar sipas nenit 5.3 (b)  dhe (d) tė Urdhėresės 

Administrative nr. 2006/8 si dhe pėr shkelje tė Kodit tė Etikės dhe Sjelljes Profesionale 

pėr gjyqtar, ( nė pjesėn nėn I- Parimet e pėrgjithshme, pika dy dhe nė pjesėn nėn III, 1 

(A)  Rregullat Specifike tė Sjelljes Profesionale.  

Nė seancėn dėgjimore tė Komisionit Disiplinor tė mbajtur mė datėn 14/10/2011, 

pėrfaqėsuesja e  ZPD e ka mbėshtetur nė tėrėsi raportin pėrfundimtar,  duke pėrfunduar 

me gjetjen e sjelljes sė pahijshme qė konsiston nė mėnyrėn, e cila ėshtė e pa pajtueshme 

me detyrėn e njė gjyqtari tė pėrcaktuar me ligj. 

ZPD-ja, ka hapur hetim dhe ka ardhur nė pėrfundim se gjyqtari xxxxx e ka zvarritur 

procedimin e lėndės P. nr 252/04 me mos ndėrmarrjen e ndonjė veprimi procedural pėr 

dy vite e gjashtė muaj, pas pranimit tė aktakuzės sė precizuar, me ēka gjyqtari ka lejuar 

parashkrimin e lėndės penale.  

Duke konsideruar se veprimi i tillė nė opinion dėmton imazhin e tij si gjyqtar tė gjykatės 

dhe gjyqėsorit nė pėrgjithėsi, pėrfaqėsuesja e ZPD-sė  e mbėshtet nė tėrėsi raportin dhe i 

propozon Komisionit Disiplinor shqiptimin e masės disiplinore qortim.    

Gjyqtari xxxx xxxxx  e kundėrshton nė tėrėsi raportin pėrfundimtar tė ZPD-sė duke 

deklaruar se ndjekja dhe zhvillimi i procedures disiplinore ėshtė parashkruar duke e 

njoftuar komisionin pėr pėrvojėn e tij 34- vjeēare nė gjyqėsi si dhe ngarkesėn e madhe 

me lėndė me mė shumė se 1.370 lėndė, tė cilat i ka pasur nė punė.  

Pėr rastin nė fjalė, gjyqtari xxxx thotė: “kemi tė bėjmė me 8 tė akuzuar pėr 19 vepra 

penale tė vjedhjes. Prokurori e ka ngritur aktakuzėn pėr tė gjithė tė akuzuarit pėr tė gjitha 

veprat. Prej 8 tė akuzuarve 4 prej tyre kanė qenė jashtė Republikės sė Kosovės. Mė 

pastaj, prokuroria e ka bėrė veēimin e procedurės penale pėr arsye tė efikasitetit mirėpo, 

veēimi nuk ėshtė bėrė edhe pėr 19 vepra penale. Po tė ishte njė vepėr penale ndaj dy ose 

tre tė akuzuarve nuk kishte me pasur zvarritje. Edhe pse, unė konsideroj se nė kėtė lėndė 

nuk ka pasur zvarritje”.  

  

Komisioni Disiplinor i administroi tė gjitha provat nė shkresat e lėndės si dhe tė gjitha 

provat e paraqitura gjatė seancės dėgjimore. Duke i vlerėsuar provat materiale qė gjenden 

nė lėndė si dhe vetė mbrojtjen e gjyqtarit xxxx, Komisioni konstaton se vertet gjyqtari ka 

qenė i ngarkuar me lėndė, qė shihet edhe nga regjistri i ndarjes sė lėndėve, por nė rastin 



konkret ekziston doza e fajėsisė sė gjyqtarit xxxxx, sepse ka lejuar qė mė shumė se dy 

vite e gjysmė tė zvarritet lėnda deri nė parashkrimin e ndjekjes penale.  

Prandaj, bazuar nė gjendjen faktike tė vėrtetuar nė kėtė mėnyrė, komisioni vlerėson se, 

gjyqtari xxxxx xxxx ėshtė pėrgjegjės pėr sjellje tė pahijshme tė pėrcaktuar sipas nenit 5.3 

(b)  dhe (d) tė Urdhėresės Administrative nr. 2006/8 si dhe pėr shkelje tė Kodit tė Etikės 

dhe Sjelljes Profesionale pėr gjyqtar, ( nė pjesėn nėn I- Parimet e pėrgjithshme, pika dy 

dhe nė pjesėn nėn III, 1 (A)  Rregullat Specifike tė Sjelljes Profesionale. 

Lidhur me masėn disiplinore komisioni disiplinor, vlerėsoi se masa e Qortimit ėshtė 

proporcionale me sjelljen e pahijshme tė vėrtetuar dhe vlerėson se njė masė e tillė do ta 

arrijė efektin qė gjyqtari xxxxxx  nė tė ardhmen tė mos pėrsėrisė sjellje tė tilla. 

Komisioni e ka vlerėsuar kundėrshtimin e parashkrimit te procedurės disiplinore te 

theksuar nga ana e zt. Xxxxx xxxxx, mirėpo gjer me tani me asnje dispozitė te 

rregulloreve te lartėpėrmendura te cilat ishin ne fuqi nuk ėshtė rregulluar parashkrimi i 

procedurės disiplinore dhe parashkrimi si institut nuk ėshtė rregulluar edhe ne bazė te  

Ligjit pėr Kėshillin Gjyqėsor  te Kosovės dhe pėr kėto arsye nuk ėshtė  aprovuar 

kundėrshtimi i parashkrimit. 

Nga te cekurat u vendos sikurse nė dispozitiv tė kėtij vendimi ne  bazė te nenit 37. pika 

1.1 tė Ligjit pėr Kėshillin Gjyqėsor te Kosovės.  

                                                                   

  

                                                                    

                      KOMISIONI  DISIPLINOR  

                      KD- 34 /2011, datė  14/ 10/ 2011 

  
  

  

KĖSHILLĖ JURIDIKE: 

  
Kundėr kėtij vendimi pala e pakėnaqur 

 ka tė drejtė  ankese pranė Kėshillit  

Gjyqėsor tė Kosovės nė Prishtinė,  brenda 

 afatit prej 15- ditėsh, nga dita e pranimit te vendimit.  

  

  

Tė bashkėngjitur gjeni Formularin A. 

                                                                                                                                    

                                                                                    

                                                                           

 

 

 

 

 

                                                                                            



                                                                                                                       

                                  

 

 

 

Vendimi u dėrgohet;  

  

 zt. Enver Peci, kryesues i KGJK-ės; 

 zt. Albert Avdiu , drejtor i SKGJK-ės; 

 zt. Kadri Begolli, shef, Zyra e Prokurorit Disiplinor; 

 zt. Xxxxx xxxxx, gjyqtar nė gjykatėn Komunale nė xxxxxx; 

 znj. Xxxxxx xxxxxx, kryetare i Gjykatės Komunale nė xxxxxx; 

  

  


