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KOMISIONI DISIPLINOR, në përbërje nga gjyqtarët, zt. Muharrem Shala, kryetar, Asllan 

Krasniqi, dhe avokati, Bilgaip Maznikar, anëtarë, duke e shqyrtuar çështjen e përgjegjësisë 

disiplinore ndaj znj.Xxxx xxxxx, gjyqtare në Gjykatën Komunale në Xxxxxx, i cili ngarkohet 

sipas raportit përfundimtar të Zyrës së Prokurorit Disiplinor (ZPD), me numër ZPD-2011-

153-D, për sjellje të pahijshme të parapara me nenit 34 pika 1.1, 1.2 dhe 1.3 të Ligjit për 

Këshillin Gjyqësor te Kosovës, në seancën dëgjimore të mbajtur në prezencën e 

përfaqësueses së ZPD-së, znj.Teuta Ibrahimi dhe gjyqtares, znj.Xxxx xxxxx, me datë 

08.06.2012, në bazë të nenit 36 par. 1 të Ligjit për Këshillin Gjyqësor të Kosovës merr këtë:  

 

 

 

V  E  N  D  I  M 
 

 

Znj.Xxxx xxxxx, gjyqtare në Gjykatën Komunale në Xxxxxx, nuk  është përgjegjëse për 

sjellje të pahijshme të iniciuar nga ZPD, sipas raportit përfundimtar me numër ZPD –2011-

153-D të përcaktuar sipas nenit 34 pika 1.1, 1.2 dhe 1.3 dhe LIROHET nga përgjegjësia 

disiplinore.  
 

 

A  r  s  y  e  t  i  m 
 

 

Zyra e Prokurorit Disiplinor me datën 20.04.2012 ia ka paraqitur raportin përfundimtar 

Komisionit Disiplinor të Këshillit Gjyqësor të Kosovës, me të cilat e ngarkon gjyqtaren Xxxx 

xxxxx për sjellje të pahijshme të përcaktuar sipas nenit 34 pika 1.1, 1.2 dhe 1.3  të Ligjit për 

Këshillin Gjyqësor te Kosovës. 

 

Në seancën dëgjimore të komisionit disiplinor të mbajtur më datën 08.06.2012, përfaqësuesi 

e ZPD-së e ka mbështetur në tërësi dhe mbetet pran parashtrimeve dhe pretendimeve të 

theksuara në raportin përfundimtar. 

 

Sipas ZPD-se gjyqtarjaxxxx  ka zvarritur procedurën e konfirmimit të aktakuzës në lëndën 

penale KA.nr.96/09 prej 3 muaj e 21 ditë, ka ndërmarr veprime procedurale për konfirmim të 
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akuzës në fjalë më vazhdimësi pas 31 qershorit 2009 deri me 22 nëntor 2010 edhe pse lënda 

kishte arritur  parashkrimin absolut 1 vit e 3 muaj më herët. Lënde  ka pasur të bëj me dy 

vepra penale, rrëmbim i personit nga neni 159 dhe privim i kundërligjshëm nga liria sipas 

nenit 162 të Kodit Penal të Kosovës. 

 

Gjyqtarja Znj.xxxxx në seancë deklaroj se rasti në ketë lëndë me nr.KA.96/09, ka ndodhur 

me 31 qershor 1999, ndërsa aktakuza është ngritur me 12.01.2009 dhe do të thotë se aktakuza 

ka ardhur e parashkruar katër muaj pa i bërë 10 vjet. Mirëpo, sipas gjyqtares prokurori 

ndërkombëtar e ka hedhur poshtë aktakuzën për shkak të parashkrimit dhe i ka dhënë të drejt 

paditësit supsidiar Zoran Stanisiq qe në afat pre 8 ditës të ngrit padinë si paditës supsidiar  

dhe për ketë është njoftuar 01.03.2007.Ndërsa paditësi supsidiar e ka ngritur aktakuzën në 

Gjykatën e Qarkut në Xxxxxx me datë 12.01.2009.  

 

Me një akt Gjykata e Qarkut  në Prishtine e ka kthyer lëndën në Gjykatën Komunale në 

Xxxxxx, sepse për veprën penal për të cilën është ngrit aktakuza nuk është kompetentë 

Gjykata e Qarkut në Prishtine por Gjykata Komunale për shkak se nuk kemi të bëjmë me 

vepër penale te rrëmbimit apo kidnapimit por me vepër privim i kundërligjshëm nga liria nga 

neni 162 të KPK. 

 

Edhe në këtë rast pasi prokurori ndërkombëtar i ka dhënë të drejt paditësit supsidiar  qe të 

ngrit aktakuzën si paditës supsidiar, sipas gjyqtares xxxx  është bërë parashkrimi. 

 

Gjyqtarja xxxx  i kundërshtoj në të shumtën e rasteve provat qe gjendeshin në shkresat e 

lëndës sepse nuk përputheshin njëra me tjetrën.  

 

Në fjalën përfundimtarë përfaqësuesja e ZPD-së thotë se mbështet në tërësi raportin 

përfundimtar duke lejuar parashkrimin  e veprës penale, rrëmbim i personit 159 para.1 dhe 

për veprën penal  privim i lirisë nga neni 162 te Kodit Penal te Kosovës. 

 

Gjyqtarja në fjalën përfundimtare theksoj se nuk ka pasur kurrfarë qëllimi sa i përket familjes 

Stanisiq, as sa i përket nacionalitetit dhe se nuk ka bërë kurrfarë sjellje te pahijshme te 

pretenduar na ZPD-ja sepse edhe ashtu parashkrimi ka ndodhur para se me marr lëndën. 

 

 

Komisioni Disiplinor i administroi të gjitha provat në shkresat e lëndës: raportin e ZPD-së 

me nr.ZPD-2011-153-D, aktakuzën e ngritur nga paditësi supsidiar nëpërmjet avokatit të tij 

Aleksandër Olemik të cilën prokurori ndërkombëtar e ka hedhur poshtë për shkak të 

parashkrimit absolut, pastaj padinë e familjes Stanisiq me datë 12.01.2009.  

 

Prandaj komisioni në seancën për Këshillim dhe Votim duke u bazuar në të gjitha faktet dhe 

provat e administruara, konstatoj se nuk ka sjellje të pa hijshme disiplinore të pretenduara 

nga ZPD-ja. 

 

Komisioni disiplinor gjatë elaborimit të këtyre shkresave dhe duke marrë parasysh se 

parashkrimi absolut dhe relativ ka ndodhur para se të marrë lëndën gjyqtarja xxxx , njëzëri 

vendosi qe të LIROHET nga përgjegjësia disiplinore. 
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Në bazë të nenit 37  paragrafit 2  të Ligjit për Këshillin Gjyqësor të Kosovës u vendos si në 

dispozitiv  të këtij Vendimi. 

 

  

 

                      KOMISIONI  DISIPLINOR  

                     KD/nr.18/2012, datë  08/ 06/ 2012 

 

 

 

KËSHILLË JURIDIKE: 

Kundër këtij vendimi pala e pakënaqur 

ka të drejtë ankese pranë Këshillit Gjyqësor 

të Kosovës, në Xxxxxx, brenda 15- ditësh 

nga dita e pranimit të Vendimit 

                                                                                         

Të bashkëngjitur gjeni Formularin A.  

                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                            

 
Vendimi u dërgohet;  

 

 zt. Enver Peci, kryesues i KGJK-ës; 

 zt. Albert Avdiu , drejtor i SKGJK-ës; 

 zt. Zef Prendrecaj, drejtor i  Zyrës së Prokurorit Disiplinor; 

 znj. Xxxxx xxxx, u.d kryetare në Gjykatës Komunale në Xxxxxx; 

 znj. Xxxx xxxxx, gjyqtare në Gjykatën Komunale në Xxxxxx;  


