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1. Përmbledhje ekzekutive 

Është e rëndësisë jetike për një shtet demokratik që gjykatësit, prokurorët dhe sistemi 

gjyqësor dhe prokurorial të jenë të paanshëm, të pavarur dhe të drejtë në ushtrimin e 

funksioneve prokuroriale dhe gjyqësore. Gjykatësit dhe prokurorët gjatë ushtrimit të 

funksioneve të tyre, përveç faktit që duhet të jenë të pavarur dhe të paanshëm, është 

jashtëzakonisht e rëndësishme që të njëjtit edhe në publik të kenë përceptimin dhe besimin e 

qytetarëve dhe publikut se të njëjtit janë të pavarur, të paanshëm dhe të drejtë në ushtrimin e 

funksioneve të tyre zyrtare. Pavarësia e sistemit gjyqësor dhe prokurorial si në aspektin 

individual të gjykatësve dhe prokurorëve, ashtu edhe në aspektin institucional të sistemit 

gjyqësor dhe prokurorial nuk duhet të jetë absolute. Përkundrazi, sistemi gjyqësor dhe 

prokurorial, përfshirë gjykatësit dhe prokurorët duhet të jenë llogaridhënës para publikut, 

medias, qytetarëve, shoqërisë civile etj.  

Sipas Rrjetit Evropian të Këshillave Gjyqësor, pavarësia dhe llogaridhënia shkojnë së bashku: 

llogaridhënia është parakusht për pavarësi. Pavarësia është e dhënë nga shoqëria. Një 

gjyqësor që nuk dëshiron të jetë llogaridhënës para publikut dhe nuk ka në konsideratë 

nevojat e shoqërisë, nuk do të fitojë besimin e shoqërisë dhe do të rrezikojë pavarësinë e tij në 

periudhë afat shkurte ose afat gjate. Llogaridhënia pa pavarësi e tkurrë gjyqësorin në një 

agjenci qeveritare. Lidhur me ankesat disiplinore, rekomandimi i Komisionit Konsultativ të 

Gjyqtarëve Evropianë është që të ketë një filtër formal të ankesave ndaj gjyqtarëve dhe 

prokurorëve.  

Llogaridhënia e gjykatësve dhe prokurorëve në Republikën e Kosovës është e rregulluar me 

Kushtetutë dhe ligj. Gjykatësit dhe prokurorët për punën e tyre, mbahen llogaridhënës qoftë 

përmes procedurave të disiplinimit  apo vlerësimit të performancës. Të dy këto procese 

zhvillohen nga mekanizmat brenda Këshillit Gjyqësor dhe Prokurorial. 

Sipas raportit vjetor të KPK-së për vitin 2019, ky Këshill përmes Komisionit Disiplinor si 

dhe paneleve hetimore, gjatë vitit 2019 kishte nxjerrë 12 vendime, me ç’ rast kishte shqiptuar 

masa disiplinore ndaj prokurorëve të cilat kanë marr edhe formën përfundimtare. KGJK gjatë 

vitit 2019 kishte marrë vendim në katër (4) raste disiplinore, ndërsa, gjatë periudhës kohore 1 

janar – 30 qershor 2020, KGJK kishte shqiptuar tri (3) vendime disiplinore.  

Në fillim të vitit 2020, IKD me qëllim të mbajtjes llogaridhënës të akterëve të sistemit të 

drejtësisë dhe monitorimit nga afër të sistemit të llogaridhënies në sistemin e drejtësisë, ka 

filluar me inicimin e procedurave disiplinore ndaj gjyqtarëve dhe prokurorëve. Në këtë 

mënyrë, deri më 30 qershor 2019, IKD ka iniciuar gjithsej 17 procedura disiplinore ndaj 

prokurorëve dhe gjyqtarëve. Të gjitha këto ankesa disiplinore, janë draftuar duke u bazuar 

ekskluzivisht vetëm në Ligjin nr. 06/L-057 për Përgjegjësinë Disiplinore të Gjyqtarëve dhe 

Prokurorëve dhe Rregullores e Këshillave përkitazi me Procedurën Disiplinore. Po ashtu, në 

rastet kur autoritetet kompetente nuk kanë vendosur sipas kërkesave ligjore të përcaktuara me 

Ligjin nr.06/L-057 për Përgjegjësinë Disiplinore të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve, apo nuk 

kanë vendosur brenda afatit ligjorë të përcaktuar me këtë ligj, IKD ka paraqitur ankesë 

disiplinore edhe tek Avokati i Popullit.  
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Nga gjithsej 10 ankesa disiplinore që IKD deri më 30 qershor 2020 ka iniciuar ndaj 

prokurorëve, autoritetet kompetente kanë vendosur në nëntë (9) prej tyre, derisa në 

kundërshtim me ligjin, autoritetet kompetente nuk kanë vendosur në një (1) tjetër rast, duke 

kryer shkelje disiplinore sipas Ligjit nr.06/L-057 për Përgjegjësinë Disiplinore të Gjyqtarëve 

dhe Prokurorëve. Ndërsa, në ankesat disiplinore ndaj gjyqtarëve, autoritetet kompetente kanë 

vendosur në secilën ankesë të IKD-së. 

Në trajtimin e ankesave të IKD-së për prokurorë nga ana e Autoriteteve Kompetente, me apo 

pa dashje, janë bërë gabime të theksuara profesionale, veçanërisht sa i përket sistemit 

prokurorial. Mungesa e vullnetit të sistemit të drejtësisë për adresimin e drejtë të 

llogaridhënies në sistemin gjyqësor dhe prokurorial, e cila mungesë e vullnetit konsiston në 

amnistimin e prokurorëve dhe gjyqtarëve të caktuar të cilët kanë kryer shkelje disiplinore, 

krijon precedentë të rrezikshëm për shkelje të reja të kësaj natyre në të ardhmen, duke 

instaluar kulturën e pandëshkueshmërisë, zbatimit selektiv të ligjit dhe humbjen e besimit të 

publikut në pavarësinë dhe paanshmërinë e këtij sistemit. Krahas të tjerave, IKD në këtë 

raport gjenë edhe qasje selektive të sistemit prokurorial, ku për sjellje identike i shqipton 

masë disiplinore një prokurori, derisa në veprimet e njëjta të një prokurori tjetër, konsideron 

se nuk është kryer shkelje disiplinore.  

Prokuroria më problematike në sistemin prokurorial është Prokuroria Themelore në Prishtinë, 

dhe Kryeprokurori i kësaj prokurorie, z. Kujtim Munishi dhe qasja e tij selektive në trajtimin 

e rasteve disiplinore dhe amnistia e prokurorëve të caktuar brenda kësaj prokurorie.  

IKD në këtë raport ka gjetur edhe raste kur janë amnistuar shkelje disiplinore me arsyetimin 

se të njëjtat janë parashkruar, përkundër faktit se sjellje të tilla sipas secilit version, sipas ligjit 

nuk konsiderohet se janë parashkruar. Po ashtu, IKD në këtë raport ka gjetur edhe devijim të 

gjendjes faktike të një rasti disiplinor, gjendja faktike e të cilit në ankesën disiplinore ishte 

ndërtuar pikërisht sipas shkresave që IKD kishte siguruar nga Gjykata respektive.  

Nga monitorimi i zbatimit në praktikë të Ligjit Nr.06/L-057 për Përgjegjësinë Disiplinore të 

Gjyqtarëve dhe Prokurorëve, IKD ka gjetur se autoritetet kompetente kanë tejkaluar këtë 

kompetencë, me ç’rast kanë hyrë në fushën e kompetencave që kanë panelet hetimore që 

themelohen nga këshillat, e madje edhe në kompetenca të vet këshillave. Kjo pasi që gama e 

vlerësimit nga autoritetet kompetente në këto raste ka qenë shumë më e gjerë se sa ajo që ka 

përcaktuar ligji, duke shndërruar kështu autoritetin kompetent në një institut tjetër nga ai siç 

është i përkufizuar me ligj. Kjo është bërë në atë mënyrë që Autoriteti Kompetent kompetente 

kanë dalë jashtë katër (4) filtrave të lejuar, dhe kanë vlerësuar rastet në gamën që lejohet të 

vlerësojnë vetëm panelet hetimore të këshillave dhe vetë këshillat.  

Lidhur me këtë çështje, IKD e vlerëson si të kundërligjshme dhe papranueshme shndërrimin e 

autoritetit kompetent në “diktaturë të disiplinimit”. Kësaj “diktature të disiplinimit” i ka 

kontribuar edhe keqkuptimi i Institucionit të Avokatit të Popullit për rolin që ka, pasi 

përkundër kompetencave ligjore, Institucioni i Avokatit të Popullit nuk ka vepruar në rastet e 

hudhjeve të rasteve disiplinore, për të cilat raste, IKD kishte parashtruar material të 

mjaftueshëm se të njëjtat ankesa nuk duhej të hudheshin.  



7 

 

2. Rëndësia e llogaridhënies në sistemin e drejtësisë 

Pavarësia, transparenca dhe llogaridhënia e sistemit të drejtësisë dhe atyre që ushtrojnë 

funksione publike në sistemin e drejtësisë janë parakusht për një shoqëri demokratike që 

bazohet në vlerat e sundimit të ligjit dhe qeverisjes së mirë.   

Pavarësia dhe llogaridhënia përveç që duhet të jetë e garantuar me Kushtetutë dhe ligj, është e 

domosdoshme që të jetë praktike dhe e realizueshme.  Pavarësia dhe llogaridhënia duhet të 

jetë si në raport me vet gjykatësit, prokurorët dhe stafin mbështetës, ashtu edhe për publikun 

dhe qytetarët.   

Vetëm atëherë kur vet gjykatësit, prokurorët, stafi mbështetës, qytetarët dhe publiku kanë 

besim se sistemi i drejtësisë në vend, dhe zyrtarët në këtë sistem janë më integritet, kanë 

kredibilitet dhe ushtrojnë funksionet e tyre në mënyrë të pavarur dhe janë llogaridhënës para 

publikut, mund të kthehet besimi i publikut në sistemin e drejtësisë. Në drejtim të arritjes së 

kësaj pavarësie, llogaridhënia e sistemit të drejtësisë është një parakusht esencial.  

Sipas Rrjetit Evropian të Këshillave Gjyqësor, pavarësia dhe llogaridhënia shkojnë së bashku: 

llogaridhënia është parakusht për pavarësi. Pavarësia është e dhënë nga shoqëria. Një 

gjyqësor që nuk dëshiron të jetë llogaridhënës para publikut dhe nuk ka në konsideratë 

nevojat e shoqërisë, nuk do të fitojë besimin e shoqërisë dhe do të rrezikojë pavarësinë e tij në 

periudhë afat shkurte ose afat gjate. Llogaridhënia pa pavarësi e tkurrë gjyqësorin në një 

agjenci qeveritare.  

Sipas Komisionit Konsultativ të Gjyqtarëve Evropianë, lidhshmëria në mes të kompetencat 

dhe besimi i dhënë nga shoqëria ndaj gjyqtarëve është se duhet të ekzistojnë disa mënyra për 

t’i mbajtur gjyqtarët përgjegjës dhe madje të njëjtit edhe duhet të largohen nga detyra, në 

rastet e sjelljeve të gabuara të atij niveli që justifikojnë një vendim të tillë. Sipas këtij 

komisioni, nevoja për kujdes në identifikimin e cilësdo përgjegjësi të tillë lind nga nevoja për 

të ruajtur pavarësinë gjyqësore dhe lirinë nga presioni i papërshtatshëm1. 

Me këtë rast, është e rëndësishme të nënvizohet rekomandimi i këtij komisioni përkitazi me 

inicimin e procedurave disiplinore. Me këtë rast, ky komision ka rekomanduar që në inicimin 

e procedurave disiplinore, duhet të ketë një filtër formal të ankesave disiplinore ndaj 

gjyqtarëve:  

“Personat që janë dëmtuar nga gabimet profesionale të gjyqtarit duhet të kenë të drejtë që të 

paraqesin ankesat e tyre tek personi apo organi përgjegjës për fillimin e hetimit disiplinor. 

Por, ata nuk mund të kenë të drejtë të iniciojnë apo insistojnë në një veprim disiplinor. Duhet 

të ketë një filtër, në të kundërtën gjyqtarët shpesh mund të gjenden përballë procedurave 

disiplinore të iniciuara nga palët ndërgjyqëse. KKGjE konsideron se procedurat që dërgojnë 

në fillimin e veprimeve disiplinore kanë nevojë për një formalizim më të madh. Ky Këshill, 

propozon që shtetet duhet të marrin në konsideratë përcaktimin e një organi apo personi të 

veçantë me përgjegjësi për të pranuar ankesat, për të përfaqësuar gjyqtarët përkatës dhe për 

 
1 Consultative Council of European Judges. Op. Nr. 3. 2002. Strasburg. 19 nëntor 2002. Paragrafi 51. 
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të vendosur nëse kemi të bëjmë me një rast kundër gjyqtarëve, i cili është i mjaftueshëm për të 

iniciuar veprime disiplinore, në të cilin rast çështja disiplinore do të kalojë tek autoriteti 

disiplinor2”.  

Pra, në këtë mënyrë, rekomandimi i KKGjE-së është i qartë, dhe ndërthen në vete 

përcaktimin e një autoriteti për të pranuar ankesat, i cili autoritet ka të drejtën që të vendosë 

vetëm nëse ankesa disiplinore arrin në stadin e çështjes disiplinore, derisa veprimet e tjera 

duhet të ndërmerren nga autoriteti disiplinor.  

Në anën tjetër, në një nga opinionet e nxjerra, Komisioni i Venecias vë theksin se në punën e 

gjyqtarëve duhet që të ketë një balancë në mes të imunitetit të gjyqtarëve dhe llogaridhënies: 

“Është e rëndësishme që të arrihet në një ekuilibër në mes të imunitetit, si një mënyrë për të 

mbrojtur një gjykatës kundër presionit të padrejtë dhe abuzimit nga pushteti shtetëror apo 

individit, dhe faktit që gjyqtari nuk është mbi ligjit (llogaridhënia). Komisioni i Venecias ka 

theksuar në mënyrë që vazhdueshme që gjyqtarëve nuk duhet t’iu ipet imunitet i përgjithshëm, 

por vetëm imunitet funksional. Kjo për faktin se, në parim, një gjyqtar duhet të përfitoj nga 

imunitetit vetëm gjatë ushtrimit të funksioneve të tija të ligjshme”3. 

Në këtë mënyrë, sipas këtyre rekomandime, llogaridhënia e gjyqtarëve dhe prokurorëve është 

pjesë e pandashme e orvatjeve të sistemit të drejtësisë për të garantuar në praktikë pavarësinë 

e sistemit gjyqësor dhe cilësinë e drejtësisë në një shtet të caktuar.  

Për më tepër, aspekti i llogaridhënies së sistemit gjyqësor është parakushti esencial për 

fitimin dhe mbajtjen e besimit të publikut në sistemin gjyqësor. Madje, shumica e reformave 

rrënjësore në drejtësi, në vete kanë të përfshirë edhe ngritjen e llogaridhënies së sistemit të 

drejtësisë.  

Për këtë arsye, për të gjitha sistemet gjyqësore, investimi në ngritjen e llogaridhënies është 

një aspekt i rëndësisë së veçantë, i cili aspekt u jep kuptim edhe komponentëve të tjera, të 

cilat plotësojnë mozaikun e një sistemi gjyqësor të pavarur dhe të paanshëm, sistem ky 

esencial për sundimin e ligjit.  

 

 

 

 

 

 
2 Po aty. Paragrafi 67 dhe 68. 
3 “COMPILATION OF VENICE COMMISSION OPINIONS, REPORTS AND STUDIES ON 

CONSTITUTIONAL JUSTICE (UPDATED)”. EUROPEAN COMMISSION FOR DEMOCRACY THROUGH 

LAW (VENICE COMMISSION). CDL-PI(2017)008. Strazburg , 18 Dhjetor 2017. F. 40.  
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3. Llogaridhënia në sistemin kosovar të drejtësisë 

Më 1 janar të vitit 2013, në rendin juridik kosovar kishin hyrë në fuqi një mori ligjesh të cilat 

përbënin reformën në sistemin kosovar të drejtësisë. Njëra prej ligjeve që në këtë kohë kishte 

hyrë në fuqi ishte edhe Ligji Nr. 03/L-223 për KGJK-në. 

Sa i përket sistemit të përgjegjësisë disiplinore, ky ligj kishte përcaktuar se autoriteti 

vendimmarrës për rastet disiplinore ndaj gjyqtarëve është KGJK. Ky përcaktim është bërë në 

harmoni me Kushtetutën e Republikës së Kosovës, e cila përcakton se “Këshilli Gjyqësor i 

Kosovës është përgjegjës për rekrutimin dhe propozimin e kandidatëve për emërim dhe 

riemërim për pozita gjyqësore. Këshilli Gjyqësor i Kosovës është po ashtu përgjegjës për 

transferimin dhe për procedurën disiplinore kundër gjyqtarëve”4. 

Për të zbatuar këtë kompetencë kushtetuese dhe ligjore, Komisioni Disiplinor ishte përcaktuar 

si komision i përhershëm i KGJK-së5. 

Krahas këtij ligji, më 1 janar 2013 kishte hyrë në fuqi edhe Ligji Nr. 03/L-224 për KPK-në, i 

cili ligj fushën e disiplinimit të prokurorëve e kishte rregulluar në mënyrë të njëjtë me 

disiplinimin e gjyqtarëve6.  

Por, sa i përket filtrimit të ankesave disiplinore dhe zhvillimit të hetimeve disiplinore, ishte 

themeluar Zyra e Prokurorit Disiplinor, e cila ishte përgjegjëse për inicimin e hetimeve ndaj 

gjyqtarëve apo gjyqtarëve porotë aty ku ekziston bazë e arsyeshme për të besuar që sjellja e 

pahijshme mund të ketë ndodhur si dhe për ofrimin e rekomandimeve dhe paraqitjes pranë 

Komisionit Disiplinor të provave në mbështetje të veprimit disiplinor. 

Ky ligj ishte themeluar me Ligjin Nr. 03/L-223 për KGJK-së dhe Ligjin Nr. 03/L-224 për 

KPK-në, të cilat ligje përkitazi me këtë zyrë, përmbanin dispozita identike.  

Në këtë mënyrë, secila ankesë ndaj çdo gjyqtari apo prokurori duhet të deponohej tek Zyra e 

Prokurorit Disiplinor, e cila kishte autoritetin për të vlerësuar këto ankesa, si dhe për të 

zhvilluar hetime përkitazi me sjelljen e supozuar disiplinore të një gjyqtari apo prokurori. Si 

rrjedhojë, vetëm rastet në të cilat kjo zyrë konsideronte se kishte shkelje disiplinore 

trajtoheshin nga KPK, respektivisht nga KGJK.  

Zyra e Prokurorit Disiplinor kishte edhe një lloj pavarësie funksionale, si nga KGJK ashtu 

edhe nga KPK. Neni 49 i Ligjit Nr.06/L-055 për KGJK-në (neni 39 i Ligjit për KPK-në), 

përcaktonte se “Këshilli Gjyqësor (prokurorial) i Kosovës nuk do të ketë pushtet të kufizojë 

apo të drejtojë në ndonjë mënyrë tjetër shpenzimet e Zyrës së Prokurorit Disiplinor dhe po 

ashtu Këshilli Gjyqësor (prokurorial) i Kosovës nuk ka pushtet të rialokojë buxhetin e 

Prokurorit të Zyrës Disiplinore apo të përdorë fondet e caktuara për Zyrën e Prokurorit 

Disiplinor për çfarëdo qëllimi tjetër”. 

 
4 Kushtetuta e Republikës së Kosovës. Neni 108.3. 
5 Ligji Nr. 03/L-223 për Këshillin Gjyqësor të Kosovës. Neni 9.1.1.4. 
6 Ligji Nr. 03/L-224 për Këshillin Prokurorial të Kosovës.  
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Gjatë mandatit të saj, ZPD kishte dështuar që të ngritë nivelin e llogaridhënies brenda 

sistemit të drejtësisë.  

Sa i përket inicimit të hetimeve preliminare, numri i rasteve të tilla kishte qenë 

jashtëzakonisht i madh. Krahas ankesave të personave të ndryshëm, një numër i madh i 

hetimeve preliminare iniciohej sipas detyrës zyrtare nga ZPD. Por, në raport me këtë numër, 

numri i rasteve që përfundonin në KGJK dhe KPK ka qenë vazhdimisht i vogël, derisa numri 

i masave disiplinore të shqiptuara nga KGJK dhe KPK reduktohej edhe më shumë.  

Madje, ndaj punës së ZPD-së vazhdimisht ka pasur akuza për trajtim selektiv të rasteve. Për 

më tepër, gjatë monitorimit që IKD i ka bërë kësaj zyre, është evidentuar në disa raste qasja 

selektive e kësaj zyre ku për veprime të caktuara të një prokurori/gjyqtari i ka rekomanduar 

KPK-së/KGJK-së shqiptimin e masave disiplinore, derisa për veprime identike të një 

prokurori/gjyqtari ka konstatuar se nuk ka përgjegjësi disiplinore dhe rastin e ka mbyllur në 

ZPD, përkatësisht nuk e ka proceduar në KPK/KGJK. 

Për më tepër, dështimi i sistemit të llogaridhënies përmes ZPD-së në sistemin kosovar të 

drejtësisë më së miri manifestohet me rezultatet përfundimtare të punës së kësaj zyre, të cilat 

rezultate materializohen përmes masave disiplinore të shqiptuara nga KPK dhe KGJK ndaj 

prokurorëve dhe gjyqtarëve. Me këtë rast, përkundër faktit se gjatë një viti kalendarik 

shënoheshin shumë skandale dhe shkelje të gjyqtarëve dhe prokurorëve, numri i masave 

disiplinore ka qenë vazhdimisht i ulët7.  

Dështimi i ngritjes së llogaridhënies në sistemin e drejtësisë përmes përcaktimit të ZPD-së si, 

pothuajse, adresë kryesore e disiplinimit të gjyqtarëve dhe prokurorëve dhe gjetja e një 

modaliteti të drejtë për ngritjen e llogaridhënies së gjyqtarëve dhe prokurorëve ka qenë 

vazhdimisht objekt diskutimi.  

Përfundimisht, kjo zyrë është shuar me 10 janar 2019 (përjashtimisht rasteve në proces), kur 

edhe ka hyrë në fuqi Ligji nr.06/L-057 për Përgjegjësinë Disiplinore të Gjyqtarëve dhe 

Prokurorëve.  

Miratimi i këtij ligji ishte kërkuar dhe përkrahur edhe nga Ambasada e Shteteve të Bashkuara 

të Amerikës në Kosovë.  

Ambasadori amerikan në Kosovë, Greg Delawie, në hapje të Javës Kundër Korrupsionit të 

vitit 2017, në një adresim para mediave kishte porositur qytetarët e Kosovës se “kjo është 

 
7 Shih për më tepër: Miftaraj E., Musliu B. “Ligjshmëria e Këshillit Gjyqësor dhe Prokurorial”. IKD. Prill 

2016. F.18-20. (Shih linkun https://kli-ks.org/wp-content/uploads/2016/04/02.-Ligjshmeria-e-Keshillit-

Gjyqesor-dhe-Prokurorial-SHQIP-27.04.20161.pdf). (Qasur për herë të fundit më 16 gusht 2020); Miftaraj E. 

Musliu B. “Efikasiteti, Llogaridhënia dhe Integriteti i Sistemit Gjyqësor dhe Sistemit Prokurorial: Analizë e 

zbatimit të obligimeve ligjore nga Këshilli Gjyqësor dhe Këshilli Prokurorial”. IKD. Dhjetor 2016. F. 19-21 dhe 

38. (Shih linkun https://kli-ks.org/wp-content/uploads/2017/01/9.-Efikasiteti-Llogaridhenia-dhe-Integriteti-i-

KGJK-dhe-KPK-26.12.2016.pdf). (Qasur për herë të fundit më 16 gusht 2020); Shala G. “Pavarësia, efikasiteti, 

llogaridhënia dhe integriteti i sistemit gjyqësor dhe prokurorial”. IKD. Janar 2019. F.18-20 dhe 33.35. (Shih 

linkun https://kli-ks.org/wp-content/uploads/2019/01/Raporti-KGJK-KPK-2018-Final-29.01.2019-1-1.pdf). 

(Qasur për herë të fundit më 16 gusht 2020).  

https://kli-ks.org/wp-content/uploads/2016/04/02.-Ligjshmeria-e-Keshillit-Gjyqesor-dhe-Prokurorial-SHQIP-27.04.20161.pdf
https://kli-ks.org/wp-content/uploads/2016/04/02.-Ligjshmeria-e-Keshillit-Gjyqesor-dhe-Prokurorial-SHQIP-27.04.20161.pdf
https://kli-ks.org/wp-content/uploads/2017/01/9.-Efikasiteti-Llogaridhenia-dhe-Integriteti-i-KGJK-dhe-KPK-26.12.2016.pdf
https://kli-ks.org/wp-content/uploads/2017/01/9.-Efikasiteti-Llogaridhenia-dhe-Integriteti-i-KGJK-dhe-KPK-26.12.2016.pdf
https://kli-ks.org/wp-content/uploads/2019/01/Raporti-KGJK-KPK-2018-Final-29.01.2019-1-1.pdf
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lufta juaj”, duke aluduar në luftimin e korrupsionit nga e gjithë shoqëria ku kishte vënë 

theksin se deri në fund të këtij viti ligji për përgjegjësitë disiplinore për gjyqtarë dhe 

prokurorë duhet të shkojë në Kuvend8.  

“Pakoja e Ligjit për përgjegjësi disiplinore duhet të kalojë në leximin e dytë në Kuvend në 

vjeshtë. Ky ligj do të sigurojë integritetin e sistemit të drejtësisë duke siguruar mënyrën për 

adresimin e sjelljes së pahijshme të gjyqtarëve dhe prokurorëve. Kosovës i duhet kjo sepse – 

siç e dimë shumë prej nesh – sistemi i tanishëm nuk i ndëshkon prokurorët që nuk marrin 

pjesë në seanca dëgjimore apo gjyqtarët që i mbajnë seancat pa praninë e palëve përkatëse. 

E si rezultat i kësaj, kriminelët ecin lirshëm në mesin tuaj” kishte deklaruar ish-ambasadori 

amerikan në Kosovë, Greg Delawie9.  

Lidhur me draftimin e projektligjit, zëdhënësja e Ambasadës amerikane, Michelle Schohn, 

kishte thënë se mirëpret reformimin e ligjit për përgjegjësinë disiplinore ndaj gjyqtarëve dhe 

prokurorëve10. 

Thirrje për miratimin e këtij ligji kishte bërë edhe Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë.  

“Ne bëmë thirrje për miratimin e Ligjit mbi kompetencat e zgjeruara të konfiskimit të 

pasurisë, Kodin penal, Ligjin për mbrojtje ne sinjalizuesve, Ligjin për përgjegjësinë 

disiplinore të gjyqtarëve dhe prokurorëve, si dhe progres të vazhdueshëm drejt miratimit të 

Kodit të procedurës penale”, kishte shkruar ish-shefja e Zyrës së Bashkimit Evropian në 

Kosovë, Nataliya Apostolova11. 

Në anën tjetër, miratimi i këtij ligji ishte vlerësuar si sukses edhe nga ish-Kryeministri, 

Ministri i Drejtësisë, deputetë dhe përfaqësues të sistemit të drejtësisë.  

 

 

 

 
8 "Delawie, qytetarëve: Korrupsioni është lufta juaj". Indeksonline. 4 dhjetor 2017. (Shih linkun 

https://indeksonline.net/delawie-qytetareve-korrupsioni-eshte-lufta-juaj/). (Qasur së fundi më 2 tetor 2020). 
9 "Ambasadori amerikan thotë se UÇK-ja s’kishte më shumë se 15 mijë ushtarë, thotë se pati presion dhe 

frikësim ndaj prokurorit Blakaj". Betimi për Drejtësi. 31 gusht 2018. (Shih linkun 

https://betimiperdrejtesi.com/ambasadori-amerikan-thote-se-uck-ja-skishte-me-shume-se-15-mije-ushtare-thote-

se-pati-presion-dhe-frikesim-ndaj-prokurorit-blakaj/). (Qasur për herë të fundit më 2 tetor 2020).  
10 "MD-ja ndryshon Projektligjin për përgjegjësinë disiplinore ndaj gjyqtarëve dhe prokurorëve". Koha.net. 4 

maj 2017. (Shih linkun https://www.koha.net/arberi/16461/md-ja-ndryshon-projektligjin-per-pergjegjesine-

disiplinore-ndaj-gjyqtareve-dhe-prokuroreve/). (Qasur për herë të fundit më 2 tetor 2020).  
11 "Apostolova kërkon nga Kuvendi miratimin e katër ligjeve që kanë të bëjnë me sundimin e ligjit". Kosova sot. 

31 tetor 2018. (Shih linkun https://www.kosova-

sot.info/lajme/324411/lajm324411/?fbclid=IwAR0GplssjNEzrDTYwT3NGm4cNPdX4TZ35hLoECwWls8A-

SPpYXyGUVQSHIk). (Qasur së fundi më 2 tetor 2020).  
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4. Ligji për Përgjegjësinë Disiplinore të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve 

Kuvendi i Republikës së Kosovës, më 23 nëntor 2018, ka miratuar Ligjin Nr. 06/L – 057 për 

Përgjegjësinë Disiplinore të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve, i cili ligj ka hyrë në fuqi më 10 

janar 2019.  

Ky ligj përcakton shkeljet disiplinore, procedurat për fillimin e hetimeve për dyshimet për 

shkelje disiplinore të gjyqtarëve dhe prokurorëve, procedurat disiplinore pranë Këshillit 

Gjyqësor të Kosovës dhe Këshillit Prokurorial të Kosovës, sanksionet disiplinore dhe mjetet 

juridike që lidhen me shkeljet disiplinore pranë Gjykatës Supreme12. 

Me këtë ligj, përfundon sistemi paraprak i disiplinimit të gjyqtarëve dhe prokurorëve, 

përkatësisht shuhet Zyra e Prokurorit Disiplinore dhe Komisionet Disiplinore të Këshillave, 

të cilat shndërrohet në Autoritete Kompetente dhe Panele Hetimore. Sa i përket procedurave 

disiplinore para hyrjes në fuqi të këtij ligji, i njëjti ligj ka përcaktuar se “procedurat hetimore 

të filluara para hyrjes në fuqi të këtij ligji do të vendosen dhe përfundojnë në pajtim me 

dispozitat e ligjit në fuqi, në kohën kur ka filluar hetimi dhe do të përfundojnë brenda 6 

muajve nga hyrja në fuqi e këtij ligji”13.  

Neni 5 (neni 6) i këtij ligji përcakton se “Gjyqtari (prokurori) kryen shkelje disiplinore nëse 

ai ose ajo:1.1. dënohet për një vepër penale;1.2. shkel ligjin, ose1.3. shkel detyrat e tij 

zyrtare si gjyqtar”. Po ashtu, paragrafi 2 i nenit 5 të këtij ligji përcakton edhe 16 raste të 

veçanta kur konsiderohet se gjyqtari ka kryer shkelje disiplinore, derisa paragrafi 2 i nenit 6 

përcakton edhe 13 raste të veçanta kur konsiderohet se prokurori ka kryer shkelje disiplinore. 

Sipas këtij ligji, për shkelje disiplinore, Këshillat përkatës mund t’u shqiptojnë gjyqtarëve dhe 

prokurorëve një ose më shumë nga sanksionet disiplinore në vijim: “1.1. vërejtje jopublike 

me shkrim;1.2. vërejtje publike me shkrim; 1.3. zvogëlim i përkohshëm i pagës deri në 

pesëdhjetë përqind (50%) për një periudhë deri në një (1) vit; 1.4. transferim i përkohshëm 

ose i përhershëm në një gjykatë apo prokurori tjetër të nivelit më të ulët; 1.5. propozim për 

shkarkim”14.  

Sa i përket vendimeve, me këtë ligj është përcaktuar se “me përjashtim të vërejtjes jopublike, 

të gjitha vendimet përfundimtare mbi sanksionet disiplinore publikohen pa vonesë, por jo më 

vonë se pesëmbëdhjetë (15) ditë nga këshillat përkatës në faqen e tyre zyrtare”15.  

Lidhur me afatin e parashkrimit, ky ligj ka përcaktuar se Autoriteti Kompetent nuk kërkon 

fillimin e hetimeve si dhe Këshilli nuk fillon hetimet ndaj një gjyqtari apo prokurori për 

shkelje disiplinore në qoftë se kanë kaluar pesë (5) vjet nga koha e kryerjes së shkeljes së 

 
12 Ligji Nr. 06/L – 057 për Përgjegjësinë Disiplinore të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve. Neni 1.  
13 Po aty. Neni 17.2. 
14 Po aty. Neni 7. 
15 Po aty. Neni 7.4. 
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supozuar disiplinore, përveç nëse shkelja disiplinore konstituon vepër penale. Në rast të tillë, 

do të aplikohen dispozitat e Kodit Penal në lidhje me parashkrimin16. 

Lidhur me zbatimin e këtij ligji, si KGJK ashtu edhe KPK kanë nxjerrë rregullore të veçanta, 

duke plotësuar kështu rregullativën ligjore sa i përket trajtimin të rasteve disiplinore ndaj 

prokurorëve dhe gjyqtarëve.  

Si në rregulloren e KGJK-së, ashtu edhe në atë të KPK-së, IKD kishte gjetur 

kundërligjshmëri sa i përket trajtimit të ankesave anonime ndaj gjyqtarëve dhe prokurorëve17.  

Sa i përket procedurës disiplinore, përkatësisht akterëve të përfshirë në procedurat disiplinore 

ndaj prokurorëve dhe gjyqtarëve, në këtë ligj janë përcaktuar: Autoritetet kompetente, 

Avokati i Popullit dhe Këshillat, vendimet e të cilave atakohen në Gjykatën Supreme të 

Republikës së Kosovës.  

4.1.Autoriteti Kompetent  

Sipas Ligjit Nr. 06/L – 057 për Përgjegjësinë Disiplinore të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve, 

secila procedurë disiplinore fillon me paraqitjen e ankesës tek një Autoritet Kompetent, e cila 

procedurë mund të fillohet nga autoriteti kompetent edhe sipas detyrës zyrtare.  

Sipas përkufizimeve që jep ky ligj, autoriteti kompetent “nënkupton Kryetarët e Gjykatave, 

Kryetarin e Gjykatës Supreme, Kryeprokurorin e Shtetit, Kryeprokurorët dhe Këshillat si 

autoritete kompetente për pranimin e ankesave ndaj gjyqtarëve dhe prokurorëve për shkeljet 

e supozuara disiplinore sipas nenit 9, paragrafi 1”18. 

Me këtë ligj, për të gjithë gjyqtarët dhe prokurorët janë përcaktuar autoritetet kompetente si 

në vijim:  

1. Kryetari i Gjykatës Themelore dhe të Apelit në të cilën shërben gjyqtari për sa i përket 

pretendimeve për shkeljeve disiplinore të atij gjyqtari;  

2. Kryetari i Gjykatës Supreme për sa i përket pretendimeve për shkeljeve disiplinore të 

Kryetarëve të Gjykatave Themelore dhe Kryetarit të Gjykatës së Apelit;  

3. Këshilli Gjyqësor i Kosovës për sa i përket pretendimeve për shkelje disiplinore të 

Kryetarit të Gjykatës Supreme; 

4. Kryeprokurori i Shtetit për sa i përket pretendimeve për shkelje disiplinore të 

Kryeprokurorëve; 

5. Kryeprokurori për sa i përket pretendimeve për shkelje disiplinore të prokurorëve të 

punësuar në prokurorinë për të cilën është përgjegjës Kryeprokurori. 

 
16 Po aty. Neni 10. 
17 Shih për më tepër: Shala G. “Këshilla për Këshillat”. IKD. Prill 2020. F.15-17 dhe 44-46. (Shih linkun 

https://kli-ks.org/wp-content/uploads/2020/04/Keshilla-per-Keshillat-IKD-12.04.2020-1.pdf). (Qasur për herë të 

fundit më 16 gusht 2020).  
18 Po aty. Neni 2.1.1.1. 

https://kli-ks.org/wp-content/uploads/2020/04/Keshilla-per-Keshillat-IKD-12.04.2020-1.pdf
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6. Këshilli Prokurorial i Kosovës për sa i përket pretendimeve për shkeljeve disiplinore të 

Kryeprokurorit të Shtetit19. 

Çdo ankesë zyrtare duhet të regjistrohet dhe të arkivohet nga Autoriteti Kompetent, i cili 

menjëherë i dërgon një njoftim me shkrim Këshillit përkatës lidhur me pranimin e një ankese 

të tillë20. 

Sipas ligjit në fjalë, Autoriteti Kompetent shqyrton ankesën brenda 30 ditëve nga dita e 

pranimit të ankesës dhe kërkon nga Këshilli fillimin e hetimeve disiplinore mbi bazën e një 

ankese të paraqitur nga një person fizik apo juridik. Kërkesë për fillimin e hetimeve, autoriteti 

kompetent ka mundësi të bëjë edhe sipas detyrës zyrtare21.  

Nëse Kryetari i Gjykatës ose Kryeprokurori nuk shqyrton dhe nuk vendos lidhur me ankesën 

ose nuk njofton personin që ka paraqitur ankesë për arsyet e hedhjes poshtë të ankesës, 

konsiderohet se kanë kryer shkelje disiplinore22. 

Lidhur me trajtimin e ankesave, Ligji Nr. 06/L – 057 për Përgjegjësinë Disiplinore të 

Gjyqtarëve dhe Prokurorëve ka ndërtuar parimin se autoriteti kompetent në parim për të 

gjitha kërkesat bënë kërkesë në Këshill për fillimin e hetimeve, përjashtimisht katër (4) 

rasteve përjashtuese: 1) Kur ankesa është dukshëm joserioze, 2) e pabazuar, 3) nuk ka të bëjë 

me ndonjë shkelje disiplinore, ose 4) është parashkruar23.  

Në këtë mënyrë, ky ligj i ka adresuar rekomandimin e Këshillit Konsultativ të Gjyqtarëve 

Evropiane, për ekzistimin e një personi apo organi i cili filtron ankesat për në autoritetin 

disiplinore.  

Në këtë kuptim, sipas Ligjit nr.06/L-057 për Përgjegjësinë Disiplinore të Gjyqtarëve dhe 

Prokurorëve, Autoriteti Kompetent detyrohet që me kërkesë për fillimin e hetimeve 

disiplinore të përcjellë të gjitha ankesat në Këshilla, duke i filtruar me këto katër (4) rrethana 

përjashtuese. Këto rrethana, paraqesin thjesht vlerësimin e autoritetit kompetent për të 

vlerësuar seriozitetin e një ankese, përkatësisht për të vlerësuar faktin nëse një ankesë e 

caktuar përbën thjesht faktin e “çështjes disiplinore”, derisa hetimin meritor të rastit e bëjnë 

panelet hetimore në Këshilla.  

 
19 Shënim: Ligji Nr.06/L-057 për Përgjegjësinë Disiplinore të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve ka lënë një zbrazëti 

juridike me rastin e përcaktimit të autoriteteve kompetente. Kjo zbrazëti juridik konsiston në mos përcaktimin e 

autoritetit kompetent për Gjyqtarët e Gjykatës Supreme të Republikës së Kosovës, e cila kategori e gjyqtarëve 

është kategoria e vetme e pa trajtuar me rastin e përcaktimit të autoriteteve kompetente. Nisur nga mënyrë dhe 

logjikën se si janë ndërtuar normat juridike që kanë të bëjnë më autoritetet kompetente, për Gjyqtarët e Gjykatës 

Supreme të Republikës së Kosovës si Autoritet Kompetent  duhet të shërbejë Kryetari i Gjykatës Supreme të 

Republikës së Kosovës. Në fakt, nuk ka asnjë pikë tjetër referimi, derisa nuk ka asnjë arsyeshmëri ligjore dhe 

logjike që të njëjtit të përfshihen nga sistemi i llogaridhënies sipas Ligjit Nr.06/L-057 për Përgjegjësinë 

Disiplinore të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve.  
20 Po aty. Neni 9.5. 
21 Po aty. Neni 10.6 dhe 12.2. 
22 Po aty. Neni 10.7. 
23 Po aty. Neni 9.6. 
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Ky arsyetim vërtetohet edhe nga vet përkufizimi që ligji në fjalë i jep autoritetit kompetent, 

ku përcaktohet se autoriteti kompetent “nënkupton Kryetarët e Gjykatave, Kryetarin e 

Gjykatës Supreme, Kryeprokurorin e Shtetit, Kryeprokurorët dhe Këshillat si autoritete 

kompetente për pranimin e ankesave ndaj gjyqtarëve dhe prokurorëve për shkeljet e 

supozuara disiplinore sipas nenit 9, paragrafi 1”24.  

Pra, referimi bazë për autoritetin kompetent është vetëm pranimi i ankesave, derisa dispozitat 

e tjera i japin mundësi autoritetin kompetent që vetëm të filtrojë ankesat disiplinore, 

përkatësisht të ndajë në mes të rasteve që përbëjnë çështje disiplinore dhe atyre që nuk 

përbëjnë një çështje të tillë.  

Pra, këto rrethana përjashtuese, duhet të shikohen vetëm si aspekte procedurale dhe në asnjë 

rrethanë nuk mund të interpretohen si meritë e Autoritetit Kompetent për vlerësuar meritat e 

një ankese, pasi autoriteti kompetent, nuk është autoritet disiplinor.  

4.2.Avokati i Popullit  

Krahas autoriteteve si më lartë, në procedurën disiplinore sipas Ligjit Nr. 06/L – 057 për 

Përgjegjësinë Disiplinore të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve si Autoritet Kompetent  paraqitet 

edhe Avokati i Popullit. 

Neni 9.3. i këtij ligji përcakton se “Personat fizik dhe juridik mund të ushtrojnë ankesë ndaj 

një gjyqtari ose prokurori tek Avokati i Popullit”, derisa në nenin 9.5. thuhet se “Personat 

fizik dhe juridik mund të ushtrojnë ankesë ndaj një gjyqtari ose prokurori tek Avokati i 

Popullit”.  

Në këtë drejtim, ligji në fjalë i ka mundësuar Avokatit të Popullit që të parashtroj kërkesë për 

fillimin hetimeve disiplinore në KPK, respektivisht KGJK. Kjo kompetencë, Avokatit të 

Popullit i është dhënë në dy situata.  

Situata e parë në të cilën Avokati i Popullit mund ti drejtohet këshillit me kërkesë për fillimin 

e hetimeve disiplinore është rasti kur autoriteti kompetent përkatës nuk trajton ankesat 

disiplinore siç është e përcaktuar në Ligjin Nr.06/L-057 për Përgjegjësinë Disiplinore të 

Gjyqtarëve dhe Prokurorëve. Neni 12.3. i këtij ligji përcakton se “Avokati i Popullit mund të 

kërkojnë nga Këshilli që të filloj hetimet disiplinore ndaj një Kryetari të Gjykatës ose 

Kryeprokurorit nëse kanë arsye të besojnë se ai/ajo ka kryer shkelje disiplinore sipas nenit 9, 

paragrafit 7 i këtij Ligji”. Neni 9.7. i këtij ligji i referohet heshtjes së autoritetit kompetent, 

përkatësisht mos trajtimit të ankesës dhe mos njoftimit të ankuesit nga ana e autoritetit 

kompetent. Ky nen përcakton se “Nëse Kryetari i Gjykatës ose Kryeprokurori nuk shqyrton 

dhe nuk vendos lidhur me ankesën ose nuk njofton personin që ka paraqitur ankesë për 

arsyet e hedhjes poshtë të ankesës, siç kërkohet në paragrafin 6, konsiderohet se kanë kryer 

shkelje disiplinore”.  

 
24 Po aty. Neni 2.1.1.1. 
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Situata e dytë se kur Avokati i Popullit mund ti drejtohet Këshillit përkatës me kërkesë për 

fillimin e hetimeve disiplinore është rasti kur i njëjti konsideron se ankesa disiplinore nga ana 

e autoritetit kompetent është hudhur poshtë në kundërshtim me Ligjin nr.06/L-057 për 

Përgjegjësinë Disiplinore të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve. Me këtë rast, pjesa e dytë e nenit 

12.3. të ligjit në fjalë përcakton shprehimisht se “Në rast të pranimit të ankesës, Avokati i 

Popullit gjithashtu mund të kërkojnë nga Këshilli fillimin e hetimeve disiplinore ndaj një 

gjyqtari ose prokurori nëse konsiderohet se Autoriteti Kompetent ka marrë vendim për 

hedhjen poshtë të ankesës ndaj atij gjyqtari ose prokurori në kundërshtim me nenin 9, 

paragrafin 5, me ç’ rast ai/ajo duhet të ofrojnë arsyetim se pse ankesa nuk duhet të ishte 

hedhur poshtë”. Pra, për dallim prej situatës së parë, në këtë rast, kërkesa në Këshillin 

përkatës e Avokatit të Popullit ndaj një gjyqtari apo prokurori vjen në shprehje pasi ankesën e 

ushtruar ndaj të njëjtit, autoriteti kompetent e ka hudhur poshtë. Thënë më ndryshe, përderisa 

në situatën e parë bëhet fjalë për mos nxjerrje të vendimit përkitazi me një ankesë disiplinore, 

në rastin e dytë bëhet fjalë për hudhje poshtë të ankesës disiplinore në kundërshtim me ligjin, 

për të cilin fakt Avokati i Popullit duhet të ofrojë arsyetim se pse e njëjta ankesë nuk duhet të 

ishte hedhur poshtë.  

Në këtë mënyrë, me këto kompetenca ligjore, Ligji nr. 06/L-057 për Përgjegjësinë 

Disiplinore të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve e ka pozicionuar Avokatin e Popullit si mburojë 

nga tejkalimi i kompetencave nga ana e autoriteteve kompetente dhe si sigurues se autoritetet 

kompetente do të ndërmarrin veprime brenda afatit ligjor në secilën prej ankesave disiplinore.  

Për më tepër, përballë palëve të tjera, ligji në fjalë i ka dhënë kompetenca Avokatit të Popullit 

edhe në ndërmarrjen e veprimeve në rast të mos veprimit të këshillave, për të cilat 

kompetenca do të flasim në rreshtat pasues.  

4.3.KGJK dhe KPK  

Sipas Ligjit nr. 06/L-057 për Përgjegjësinë Disiplinore të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve, pas 

përfundimit të procedurës tek autoriteti përkatës kompetent, përkatësisht pas kërkesës së këtij 

të fundit për fillimin e hetimeve disiplinore, Këshilli përkatës fillon procedurat disiplinore25. 

Me të pranuar kërkesën e autoritetit kompetent për fillimin e hetimeve disiplinore, veprimi i 

parë që Këshilli respektiv duhet ta ndërmarrë është krijimi i një paneli hetimor, i cili heton 

rastin disiplinor për të cilin autoriteti kompetent ka paraqitur kërkesë për fillimisht e hetimeve 

disiplinore. Me këtë rast, Ligji nr. 06/L-057 për Përgjegjësinë Disiplinore të Gjyqtarëve dhe 

Prokurorëve nënvizon se: “Brenda pesëmbëdhjetë (15) ditëve të punës nga marrja e kërkesës 

për fillimin e hetimeve disiplinore, Këshilli themelon një panel hetimor për kryerjen e 

hetimeve. Në rastet e përcaktuara në paragrafin 3 të këtij neni, Këshilli mund të hedhë poshtë 

kërkesën, pa formuar panelin hetues, në qoftë se konsideron që është prima facie pa vlerë 

apo pa rëndësi serioze, jo substanciale, nuk ka lidhje me shkeljen disiplinore apo është 

parashkruar. Paneli hetimor, për sa i përket një gjyqtari, përkatësisht kryetarit të gjykatës, 

përbëhet nga tre (3) gjyqtarë të një gjykate tjetër. Paneli hetimor, për sa i përket një 

 
25 Po aty. Neni 9. Paragrafët 1-3. 
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prokurori, përkatësisht kryeprokurori për prokurorët, përbëhet nga tre prokurorë të një 

organi tjetër prokurorial...”26.  

Sipas nenit 12.6 të ligjit në fjalë, paneli hetimor duhet të sigurojë fakte dhe të mbledh prova 

lidhur me shkeljen e supozuar disiplinore. Gjyqtari ose prokurori nën hetime dhe autoriteti që 

ka kërkuar fillimin e procedurave hetimore mund të sugjerojnë dëshmitarë, të paraqesin 

prova, si dhe të kërkojnë paraqitjen e dokumenteve dhe provave në dispozicion të personave 

ose institucioneve tjera.  

Për përfundim të procesit të hetimit disiplinor, paneli hetimor i dorëzon Këshillit raportin me 

shkrim mbi hetimin e gjyqtarit apo prokurorit: “...Këshilli mund të vendos të mbajë seanca 

shtesë në qoftë se një gjë e tillë rrjedh nga kompleksiteti i lëndës. Palët në procedurë do të 

ftohen të marrin pjesë në seancat e Këshillit.... Këshilli vendos nëse është kryer shkelja e 

supozuar disiplinore dhe, në rast se konstaton se gjyqtari ose prokurori ka kryer shkeljen e 

supozuar disiplinore, shqipton sanksionin disiplinor sipas dispozitave të këtij Ligji”27. 

Ndaj vendimeve të Këshillit, palët kanë të drejtë të paraqesin ankesë në Gjykatën Supreme të 

Republikës së Kosovës, e cila gjykatë mund ta konfirmojë, ndryshojë apo edhe ta kthejë në 

rivendosje vendimin e Këshillit përkatës28.  

Për më tepër, Gjykata Supreme e Republikës së Kosovës përmes ankesave të palëve shërben 

edhe si garantues në rast të mos veprimit të Këshillit brenda afatit të përcaktuar ligjor.  

Lidhur me këtë situatë, neni 15.3 i ligjit në fjalë përcakton se “Në rast se Këshilli nuk merr 

vendim në përputhje me nenin 14, paragrafin 6, gjyqtari apo prokurori dhe Autoriteti 

Kompetent i cili ka kërkuar fillimin e hetimeve, si dhe në rastet e parapara me nenin 12 par.3 

të këtij Ligji, Avokati i Popullit, mund të ushtrojnë ankesë pranë Gjykatës Supreme për 

mosveprim nga ana e Këshillit përkatës”.  

 

 

 

 

 

 

 
26 Po aty. Neni 12.5.  
27 Po aty. Neni 14. Paragrafi 1 dhe 3.   
28 Po aty. Neni 15.  
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5. Trajtimi i rasteve disiplinore nga sistemi prokurorial  

Deri në qershor të vitit 2019, KPK kishte zhvilluar procedurat hetimore dhe disiplinore 

përmes Komisionit Disiplinor si komision i përhershëm i Këshillit, kurse, pas hyrjes në fuqi 

të Ligjit nr.06/L-057 për Përgjegjësinë Disiplinore të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve, KPK ka 

miratuar listën prej 30 prokurorëve që do të shërbejnë në panelet hetimore që do të zhvillojnë 

procedurat disiplinore ndaj prokurorëve.29 

Sipas raportit vjetor të KP K-së për vitin 2019, ky Këshill përmes Komisionit Disiplinor si 

dhe paneleve hetimore, gjatë vitit 2019 kishte nxjerrë 12 vendime, me ç’rast kishte shqiptuar 

masa disiplinore ndaj prokurorëve të cilat kanë marr edhe formën përfundimtare.  

Në një (1) rast, KPK ka pushuar hetimet ndërsa në një (1) rast tjetër ka propozuar largimin 

nga detyra të Prokurorit të Shtetit e ku edhe me dekret të Presidentit, prokurori në fjalë ishte 

larguar nga detyra. Po ashtu, në një (1) rast tjetër, KPK kishte shqiptuar masën e uljes në 

detyrë brenda sistemit prokurorial30, në një (1) rast kishte shqiptuar masën e qortimit, në një 

(1) rast, një prokuror ishte transferuar në mënyrë të përhershme nga Departamenti për Krime 

të Rënda në Departamentin e Përgjithshëm, në dy (2) raste ishin refuzuar raportet 

përfundimtare, në dy (2) raste tjera ishte ardhur në konkluzion se nuk ka shkelje dhe në tri (3) 

raste ishin shqiptuar vërejtje jo publike me shkrim.31 

 

 
Grafika 1 – Vendimet disiplinore të KPK-së gjatë vitit 2019. 

 
29 Raporti Vjetor 2019 i Këshillit Prokurorial të Kosovës, shkurt 2020.  
30 Degradimi i prokurores në këtë rast ishte bërë pas raportimit të “Betimi për Drejtësi”. Shih "Ish-deputeti 

pranon fajësinë për gazin lotsjellës, gjykata zhvlerëson provat, më pas prokurorja tërhiqet nga aktakuza". 

Betimi për Drejtësi. 2 maj 2019. (Shih linkun https://betimiperdrejtesi.com/ish-deputeti-pranon-fajesine-per-

gazin-lotsjelles-gjykata-zhvlereson-provat-me-pas-prokurorja-terhiqet-nga-aktakuza/). (Qasur për herë të fundit 

më 7 shtator 2020) dhe "Pas raportimit të “Betimi për Drejtësi”, degradohet prokurorja Ferdane Sylejmani". 

Betimi për Drejtësi. 9 Dhjetor 2019. (Shih linkun https://betimiperdrejtesi.com/pas-raportimit-te-betimi-per-

drejtesi-degradohet-prokurorja-ferdane-sylejmani/). (Qasur për herë të fundit më 7 shtator 2020). 
31 Raporti Vjetor 2019 i Këshillit Prokurorial të Kosovës, shkurt 2020. 
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Përveç këtyre rasteve të lartcekura, raporti vjetor i KPK-së thekson se janë marrë edhe dy (2) 

vendime tjera disiplinore por të cilat ende nuk janë bërë të formës së prerë.  

Këto vendime sipas raportit janë, një (1) zvogëlim i përkohshëm i pagës për 30 % për një 

periudhë gjashtë (6) mujore dhe një (1) zvogëlim i pagës për 50 % për një periudhë një (1) 

vjeçare.  

Katër (4) raste tjera, sipas raportit, kishin qenë në ende në procedura disiplinore në fund të 

vitit 2019.  

Me qëllim të ofrimit të informatave sa më të plota dhe më të sakta për këtë raport hulumtues, 

më 13 gusht 2020, IKD i është drejtuar me kërkesë për informata KPK-së, ZKSh-së, 

Prokurorisë së Apelit dhe të gjitha prokurorive themelore. 

Me anë të këtyre kërkesave, IKD kishte kërkuar informata nga institucionet e lartcekura 

lidhur me numrin e ankesave disiplinore të pranuara gjatë periudhës 1 janar 2019 – 30 

qershor 2020, sa prej tyre ishin zgjidhur dhe mënyrën se si ishin zgjidhur, për sa prej tyre 

ishin bërë kërkesa për fillim të hetimeve disiplinore, për sa prej tyre ishin formuar panelet 

hetimore nga KPK, sa ankesa ishin iniciuar nga Autoritetet Kompetent e sipas detyrës zyrtare 

dhe pyetje tjera relevante. 

Mirëpo, deri në publikimin e këtij raporti, IKD ka pranuar përgjigje vetëm nga katër (4) 

prokurori. 

• Prokuroria Themelore në Prishtinë  

Gjatë vitit 2019, Prokuroria Themelore në Prishtinë, kishte pranuar gjithsej 28 ankesa 

disiplinore, dy (2) prej të cilave ishin bashkuar me një numër të vetëm, me qëllim të 

udhëheqjes së një procedure unike. Prej këtyre ankesave të ushtruara ndaj prokurorëve, 20 

prej tyre ishin refuzuar si të pabazuara apo kthyer në përqindje, 71.24 % të ankesave ishin 

refuzuar nga PTh Prishtinë. Pesë (5) raste tjera ishin referuar për hetime disiplinore në KPK, 

dy (2) prej të cilave ishin iniciuar sipas detyrës zyrtare nga autoriteti kompetent. Kurse, një 

(1) ankesë është pezulluar pasi është në pritje të përfundimit të procedurës penale.  

Në katër (4) prej këtyre rasteve, KPK ka marr vendim për shqiptim të sanksionit disiplinor 

kurse për një (1) rast nuk kishte shqiptuar ndonjë masë disiplinore.  

Kurse, në periudhën 1 janar - 30 qershor 2020, Prokuroria Themelore në Prishtinë, ka pranuar 

gjithsej 11 ankesa disiplinore. Nga to, gjashtë (6) ankesa apo kthyer në përqindje, 54.54 % të 

ankesave janë refuzuar si të pabazuara kurse një (1) ankesë është dërguar në kompetencë të 

Kryeprokurorit të PSRK-së. Nga të gjitha ankesat e pranuara, të gjitha ishin zgjidhur deri në 

fund të muajit qershor 2020, kurse një (1) ankesë ishte zgjidhur në muajin korrik 2020 pasi 

ishte pranuar në fund të muajit qershor 2020. 



20 

 

Autoriteti Kompetent i PTh Prishtinë ka paraqitur gjithsej tri (3) rekomandime për fillimin e 

hetimeve disiplinore në Këshillin Prokurorial të Kosovës, një (1) nga to sipas ankesës, kurse 

dy (2) të tjera janë iniciuar sipas detyrës zyrtare.32 

• Prokuroria Themelore në Ferizaj  

Sipas përgjigjes që Kryeprokurori i Prokurorisë Themelore në Ferizaj, Shukri Jashari kishte 

dhënë për IKD, i njëjti si Autoritet Kompetent  kishte treguar se ka pranuar gjithsej gjashtë 

(6) ankesa disiplinore gjatë periudhës 1 janar – 31 dhjetor 2019. Të gjitha këto ankesa, sipas 

tij janë hudhur pasi në ato raste nuk ka pasur asnjë shkelje disiplinore e paraparë me ligj. 

Ndërsa, gjatë kësaj periudhe, Kryeprokurori Jashari si Autoritet Kompetent  ka treguar se nuk 

ka iniciuar asnjë rast disiplinor sipas detyrës zyrtare.  

Ndërsa në periudhën kohore, 1 janar – 30 qershor 2020, Kryeprokurori Jashari si Autoritet 

Kompetent , nuk kishte pranuar asnjë ankesë disiplinore e po ashtu nuk kishte iniciuar asnjë 

rast disiplinor sipas detyrës zyrtare.33` 

• Prokuroria Themelore në Gjilan 

Kryeprokurori i Prokurorisë Themelore në Gjilan, Jetish Maloku, si Autoritet Kompetent , 

gjatë periudhës kohore janar 2019 – qershor 2020, kishte pranuar dy (2) ankesa disiplinore 

ndaj prokuroreve, kurse një (1) rast e kishte iniciuar sipas detyrës zyrtare.  

Sipas përgjigjes që PTh Gjilan ka dhënë për IKD, ankesa e iniciuar nga kryeprokurori, pas 

shqyrtimit dhe rekomandimit të Panelit Hetimor nga Këshilli Prokurorial i Kosovës, është 

refuzuar si e pabazuar, pasi që është vërtetuar se nuk ka pasur elemente të përgjegjësisë 

disiplinore. Po ashtu, në ankesën tjetër, raportin nga Paneli Hetimor se nuk ka shkelje të 

supozuar disiplinore, Këshilli Prokurorial i Kosovës, sipas përgjigjes së PTh Gjilan, e kishte 

aprovuar si të bazuar. 

Ndërsa, një (1) ankesë tjetër ishte refuzuar nga ana e kryeprokurorit Maloku pasi ishte 

vlerësuar si e pabazuar nuk ishin gjetur elemente të përgjegjësisë disiplinore.34 Si përfundim, 

100 % të ankesave disiplinore të paraqitura tek autoriteti kompetent si dhe kërkesave për 

fillim të hetimeve disiplinore të bëra nga autoriteti kompetent, ishin refuzuar gjatë periudhës 

janar 2019 – qershor 2020.  

• Prokuroria Themelore në Prizren 

Kryeprokurori i Prokurorisë Themelore në Prizren, Admir Shala, si Autoritet Kompetent, 

gjatë periudhës kohore 1 janar 2019 – 21 gusht 2020, kishte pranuar katër (4) ankesa 

disiplinore.  

 
32 Përgjigje e pranuar përmes e-mail nga Prokuroria Themelore në Prishtinë, më 27 gusht 2020. 
33 Përgjigje e pranuar përmes e-mail nga Prokuroria Themelore në Ferizaj, më 17 gusht 2020. 
34 Përgjigje e pranuar përmes e-mail nga Prokuroria Themelore në Gjilan, më 14 gusht 2020. 
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Pas analizimit dhe vlerësimit të këtyre ankesave, autoriteti kompetent kishte refuzuar të gjitha 

këto ankesa si të pabazuara dhe joserioze. 

Ndërsa, asnjë rast nuk ishte iniciuar sipas detyrës zyrtare gjatë kësaj periudhe kohore.35  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
35 Përgjigje e pranuar përmes e-mail nga Prokuroria Themelore në Prizren, më 21 gusht 2020. 
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6. Trajtimi i rasteve disiplinore nga sistemi gjyqësor  

Pas hyrjes në fuqi të Ligjit Nr.06/L-57 për Përgjegjësinë Disiplinore të Gjyqtareve dhe 

Prokuroreve, KGJK kishte aprovuar Rregulloren për Procedurën Disiplinore të Gjyqtareve 

dhe në pajtim me këtë rregullore, kishte aprovuar listën prej 70 gjyqtarëve që do të shërbejnë 

si anëtarë të paneleve hetimore.36  

Nga fillimi i zhvillimit të procedurës sipas Ligjit Nr.06/L-057 për Përgjegjësinë Disiplinore te 

Gjyqtareve dhe Prokuroreve e deri në fund të vitit 2019, kryetarët e gjykatave dhe KGJK, si 

autoritete kompetente, sipas Raportit Vjetor të KGJK-së për vitin 2019, kishin pranuar 135 

ankesa disiplinore te ushtruara nga personat fizik dhe juridik ndaj gjyqtareve. 

Nga ky total i ankesave të pranuara, KGJK kishte pranuar nga Autoritet Kompetent e, 92 

vendime me të cilat ankesat ishin refuzuara si të pabaza, ndërsa për 16 ankesa, autoritetet 

kompetente kishin bërë kërkesë për fillim të hetimeve disiplinore.37 Sipas raportit vjetor të 

KGJK-së, i bie që kthyer në përqindje, gjatë vitit 2019 autoritetet kompetente kishin refuzuar 

68 % të ankesave disiplinore të ushtruara nga personat fizik dhe juridik ndaj gjyqtarëve, kurse 

në vetëm 11 % të rasteve, autoritetet kompetente kishin paraqitur kërkesë për fillim të 

hetimeve disiplinore në KGJK. Raporti vjetor i KGJK-së, nuk e qartëson se çka ka ndodhur 

me 27 ankesa tjera disiplinore, nëse për të njëjtat është marr ndonjë vendim për refuzim nga 

autoritetet kompetente apo kërkesë për fillim te hetimeve disiplinore në KGJK. 

 
Grafika 2 – Ankesat disiplinore të ushtruara ndaj gjyqtarëve në Autoritet Kompetent e të gjyqësorit gjatë 

vitit 2019. 

 
36 “KGJK-ja miraton listën prej 70 gjykatësve që do jenë në panele hetimore”. Betimi për Drejtësi. 12 qershor 

2019. (Shih linkun: https://betimiperdrejtesi.com/kgjk-ja-miraton-listen-prej-70-gjykatesve-qe-do-jene-ne-

panele-hetimore/) Qasur për herën e fundit më, 25 gusht 2020.  
37 Raporti Vjetor 2019 i Këshillit Gjyqësor të Kosovës 

135
• Totali i ankesave disiplinore të pranuara nga Autoritetet 

Kompetente në kuadër të gjyqësorit gjatë vitit 2019

92
• Ankesat disiplinore të hudhura poshtë nga Autoritet 

Kompetente

16
• Kërkesat për fillim të hetimeve disiplinore në KGJK

https://betimiperdrejtesi.com/kgjk-ja-miraton-listen-prej-70-gjykatesve-qe-do-jene-ne-panele-hetimore/
https://betimiperdrejtesi.com/kgjk-ja-miraton-listen-prej-70-gjykatesve-qe-do-jene-ne-panele-hetimore/
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Prej këtyre 16 kërkesave për fillim të hetimeve disiplinore, KGJK kishte themeluar 14 panele 

hetimore kurse në dy (2) kërkesa, KGJK me vendim kishte pezulluar nga puna dy (2) 

gjyqtarë.  

Nga 14 panelet hetimore të themeluara, Këshilli kishte pranuar pesë (5) raporte mbi faktet 

dhe provat e mbledhura dhe për to, kishte mbajtur pesë (5) seanca dëgjimore dhe kishte 

shqyrtuar katër (4) raportet mbi faktet e mbledhura.  

Nga këto raste, KGJK kishte marrë vendim në katër (4) raste, ashtu që një (1) rast, kishte 

liruar nga përgjegjësia disiplinore një gjyqtar, në një (1) rast tjetër kishte shqiptuar masën 

disiplinore të zvogëlimit të përkohshëm të pagës mujore prej 30 % për periudhën prej tre (3) 

muajve dhe në dy (2) raste tjera, kishte shqiptuar vërejtje jo publike me shkrim.38  

 

 
Grafika 3 – Vendimet e KGJK-së gjatë vitit 2019 lidhur me procedurat disiplinore të iniciuara ndaj 

gjyqtarëve. 

 

Me qëllim të sigurimit të informatave të sakta nga burime zyrtare, në këtë rast nga autoritetet 

kompetente, IKD i është drejtuar me kërkesa për informata, të gjitha gjykatave të tri 

instancave gjyqësore në Republikën e Kosovës. 

Përveç Gjykatës Themelore në Mitrovicë, të gjitha gjykatat tjera ishin përgjigjur në kërkesat e 

IKD-së. Përkitazi me këtë, të dhënat e ofruara nga autoritetet kompetente për statistikat 

disiplinore për vitin 2019, dallojnë nga ato që janë të paraqitur në raportin vjetor të KGJK-së, 

e të cilat janë pasqyruar edhe më lartë.  

 

 
38 Raporti Vjetor 2019 i Këshillit Gjyqësor të Kosovës. 
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Autoriteti 

Kompetent 

Numri i 

ankesave të 

pranuara 

gjatë vitit 

2019 

Numri i 

ankesave të 

zgjidhura gjatë 

vitit 2019 

 

Numri i ankesave të 

refuzuara/hudhura 

Kërkesat 

për fillim të 

hetimeve në 

KGJK 

Rastet e 

iniciuara 

sipas 

detyrës 

zyrtare 

Gjykata 

Supreme 

13 11 9 3 2 

Gjykata e 

Apelit 

14 14 13 1 0 

Gjykata 

Themelore në 

Prishtinë 

49 49 44 5 0 

Gjykata 

Themelore në 

Mitrovicë39 

1 1 1 0 - 

Gjykata 

Themelore në 

Pejë 

23 22 22 3 2 

Gjykata 

Themelore në 

Gjakovë 

3 3 340 0 0 

Gjykata 

Themelore në 

Prizren 

15 15 11 4 0 

Gjykata 

Themelore në 

Gjilan 

7 6 6 1 0 

Gjykata 

Themelore në 

Ferizaj 

 

1 1 1 0 0 

Totali i të 

gjitha 

gjykatave 

126 122 110 17 4 

Tabela 1 – Statistikat disiplinore të gjyqësorit për vitin 201941. 

 
39 Të dhënat e paraqitura janë marrë nga faqja zyrtare e KGJK-së (Shih linkun: https://www.gjyqesori-

rks.org/vendimet-e-komisionit-disiplinor/?r=M&tabId=0) 
40 Shënim: Në dy (2) raste janë refuzuar ankesat kurse në një (1) rast është tërhequr ankuesi. 
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Kurse, në gjashtëmujorin e parë të vitit 2020, KGJK kishte pranuar nga autoritetet 

kompetente, 63 njoftime për pranim të ankesave të ushtruara nga personat fizik dhe juridik 

dhe 70 vendime.42  

Po ashtu, gjatë kësaj periudhe, KGJK, si Autoritet Kompetent  ka pranuar një (1) ankesë të 

drejtuar ndaj Kryetarit të Gjykatës Supreme te Kosovës për të cilën ka vendosur me vendim. 

Ndërsa dy (2) ankesa tjera që i kishte pranuar, KGJK i kishte deleguar tek autoritetet 

kompetente pasi kishte vlerësuar se vet Këshilli nuk është Autoritet Kompetent  për ato raste.  

Ngjashëm sikurse edhe për statistikat disiplinore për vitin 2019 e që u trajtuan më lartë, edhe 

statistikat disiplinore për gjashtëmujorin e parë të vitit 2020, dallojnë mes të dhënave të 

KGJK-së dhe atyre të autoriteteve kompetente. IKD më 20 gusht 2020, ka pranuar përmes 

adresës elektronike të dhënat statistikore për gjashtëmujorin e parë të vitit 2020 sa i përket 

ankesave dhe vendimeve disiplinore nga ana e KGJK-së. Mirëpo, ato të dhëna dallojnë nga të 

dhënat e paraqitura në tabelën e mëposhtme, e që janë siguruar përmes përgjigjeve zyrtare 

nga autoritetet kompetente veç e veç.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
41 Shënim: Këto të dhëna janë siguruar nga përgjigjet që Autoritet Kompetent e kanë dhënë përmes adresës 

elektronike për IKD. 
42 Përgjigje e pranuar përmes e-mail nga KGJK, më 20 gusht 2020.  
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Autoriteti 

Kompetent 

Numri i 

ankesave të 

pranuara 

gjatë 

periudhës 1 

janar – 30 

qershor 2020 

Numri i 

ankesave të 

zgjidhura gjatë 

periudhës 1 

janar – 30 

qershor 2020 

Numri i ankesave të 

refuzuara/hudhura 

Kërkesat 

për fillim të 

hetimeve në 

KGJK 

Rastet e 

iniciuara 

sipas 

detyrës 

zyrtare 

Gjykata 

Supreme 

11 11 10 1 2 

Gjykata e 

Apelit 

5 5 3 2 1 

Gjykata 

Themelore në 

Prishtinë 

30 30 23 7 0 

Gjykata 

Themelore në 

Mitrovicë 

1 1 Nuk ka të dhëna Nuk ka të 

dhëna 

Nuk ka të 

dhëna 

Gjykata 

Themelore në 

Pejë 

8 8 8 1 0 

Gjykata 

Themelore në 

Gjakovë 

1 1 143 0 0 

Gjykata 

Themelore në 

Prizren 

7 7 7 0 0 

Gjykata 

Themelore në 

Gjilan 

6 6 6 0 0 

Gjykata 

Themelore në 

Ferizaj 

 

1 1 1 0 0 

Totali i të 

gjitha 

gjykatave 

70 70 59 11 3 

Tabela 2 – Statistikat disiplinore të gjyqësorit për periudhën janar – qershor 2020. 

  

 
43 Shënim: Rasti ka përfunduar pasi është tërhequr ankuesi.  
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Siç shihet nga tabelat 1 dhe 2, në shumicën dërrmuese të rasteve, ankesat disiplinore të 

ushtruara ndaj gjyqtarëve refuzohen nga autoritetet kompetente. 

Bazuar në të dhënat e ofruara nga gjykatat për IKD, del se 87.30 % të ankesave disiplinore të 

ushtruara ndaj gjyqtarëve gjatë vitit 2019 janë refuzuar nga autoritetet kompetente. 

Shkallën më të lartë të refuzimit të ankesave disiplinore, e kishin pasur Gjykata Themelore në 

Gjakovë dhe ajo në Ferizaj, të cilat kishin refuzuar 100 % të ankesave disiplinore gjatë vitit 

2019, kurse shkallën më të ulët të refuzimit e kishin pasur Gjykata Themelore në Prizren me 

73 % dhe Gjykata Supreme me 69 %.  

Kurse, në gjashtëmujorin e parë të vitit 2020, kjo përqindje është pak me e vogël. 

Konkretisht, 84.28 % të ankesave disiplinore të ushtruara ndaj gjyqtarëve gjatë periudhës 1 

janar – 30 qershor 2020, janë refuzuar nga autoritetet kompetente.  

Gjykatat Themelore në Pejë, Gjakovë, Prizren, Ferizaj dhe Gjilan, gjatë gjashtëmujorit të parë 

të vitit 2020, kishin refuzuar 100 % të ankesave disiplinore, kurse, shkallën më të ulët të 

refuzimit të ankesave disiplinore gjatë kësaj periudhe e kishte pasur Gjykata Themelore në 

Prishtinë, me 76 % dhe Gjykata e Apelit me 60 % të ankesave të refuzuara.  

Sipas përgjigjes që KGJK ka dhënë për IKD, gjatë periudhës 1 janar – 30 qershor 2020, 

KGJK kishte pranuar nga Autoritetet Kompetente 11 kërkesa për themelim të Paneleve 

hetimore dhe për të gjitha këto kërkesa të pranuara, kishte themeluar panelet hetimore.  

 

Sa i përket autoriteteve kompetente të cilat kishin iniciuar kërkesat për fillim të procedurave 

hetimore në KGJK, shtatë (7) nga këto kërkesa kishin ardhur nga Gjykata Themelore në 

Prishtinë, dy (2) nga Gjykata e Apelit dhe nga një (1) kërkesë të tillë e kishin bërë Gjykata 

Themelore në Pejë dhe Gjykata Supreme.  

 

 
Grafika 4 – Autoritetet Kompetente të cilat kishin iniciuar  

kërkesat për fillim të hetimeve disiplinore në KGJK. 
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Sa i përket vendimmarrjes së KGJK-së lidhur me këto raste, Këshilli gjatë gjashtëmujorit të 

parë të vitit 2020, kishte pranuar nga panelet hetimore 10 raporte mbi faktet dhe provat e 

mbledhura së bashku me marrëveshjet vullnetare që subjektet hetimore kishin bërë me 

panelet hetimore, mirëpo, për shkak të pandemisë së Covid-19, Këshilli kishte arritur t’i 

shqyrtojë vetëm tri (3) raporte.  

Kurse, raportet tjera për të cilat është dashur të mbahen seancat dëgjimore, KGJK ka 

vendosur që t’i pezullojë seancat deri në një vendim tjetër, për shkak të pandemisë së Covid-

19. 

Nga këto tri raste, KGJK kishte vendosur që një (1) rast të shqiptohet masa disiplinore, 

zvogëlim i përkohshëm i pagës për 10% në kohëzgjatje për katër (4) muaj ndërsa në raste dy 

(2) raste tjera kishte shqiptuar vërejtje jo publike me shkrim.  

 Ndaj këtyre vendimeve nuk është ushtruar ankesë në Gjykatën Supreme të Kosovës. 

Po ashtu, gjatë kësaj periudhe, KGJK kishte vendosur për dy raporte që ishin pranuar në 

dhjetor të vitit 2019 dhe lidhur me to, Këshilli kishte shqiptuar një (1) masë disiplinore të 

zvogëlimit të përkohshëm të pagës për 30% për periudhën kohore prej gjashtë (6) muajve dhe 

një (1) vendim për zvogëlim të përkohshëm të pagës për 30% për periudhën kohore prej katër 

(4) muajve.  

Ndaj këtyre vendimeve ishte ushtruar një (1) ankesë në Gjykatën Supreme për të cilën 

ankesë, Supremja ka vendosur dhe e kishte refuzuar ankesën si të pa bazuar. 

 

 
Grafika 5 – Vendimet disiplinore të KGJK-së në gjashtëmujorin e parë të vitit 2020. 
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7. Inicimi i procedurave disiplinore nga IKD  

IKD ka hyrë në vitin e shtatë të monitorimit të sistemit të drejtësisë, në sferën e të cilit 

monitorim bëjnë pjesë KGJK, KPK, të gjitha prokuroritë dhe të gjitha gjykatat, përfshirë edhe 

degët e tyre.  

Përgjatë kësaj kohe, IKD ka monitoruar nga afër mbi 17.000 seanca gjyqësore të natyrave të 

ndryshme. Monitorimi i IKD-së në këto raste ka qenë i fokusuar në zbatimin e, para së 

gjithash, obligimeve ligjore të akterëve të sistemit të drejtësisë, si dhe akteve të sistemit të 

drejtësisë, praktikat e mira të administrimit të drejtësisë, efikasitetin, kualitetin e bërjes së 

drejtësisë etj.  

Duke vepruar në këtë mënyrë, IKD ka raportuar në vazhdimësi lidhur me këto seanca 

gjyqësore në portalin “Betimi për Drejtësi”. Pas këtij raporti, IKD ka analizuar të gjitha të 

gjeturat, dhe në mënyrë të vazhdueshme, ka publikuar raporte për fusha të ndryshme, ku janë 

përfshirë gjetjet, vlerësimet dhe rekomandimet konkrete. Në këtë mënyrë, IKD deri më tani 

ka publikuar afër 100 raporte analitike.  

Në fillim të vitit 2020, IKD me qëllim të mbajtjes llogaridhënës të akterëve të sistemit të 

drejtësisë dhe monitorimit nga afër të sistemit të llogaridhënies në sistemin e drejtësisë, ka 

filluar me inicimin e procedurave disiplinore ndaj gjyqtarëve dhe prokurorëve.  

Me këtë rast, të gjitha procedurat disiplinore janë iniciuar duke u bazuar në rastet e 

monitoruara dhe analizuara nga IKD, për të cilat publiku është informuar paraprakisht përmes 

raportimeve ditore dhe raporteve analitike që ka publikuar IKD.  

Në këtë drejtim, në fillim të vitin 2020, IKD ka iniciuar procedura disiplinore në rastet ku 

IKD ka evidentuar shkelje disiplinore, të cilat raste i përkasin vitin 2019, dhe vitin 2020.  

Në këtë mënyrë, deri më 30 qershor 2019, IKD ka iniciuar gjithsej 17 procedura disiplinore 

ndaj prokurorëve dhe gjyqtarëve.  

Të gjitha këto ankesa disiplinore, janë draftuar duke u bazuar ekskluzivisht vetëm në Ligjin 

nr. 06/L-057 për Përgjegjësinë Disiplinore të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve dhe Rregullores e 

Këshillave përkitazi me Procedurën Disiplinore.  

Po ashtu, në rastet kur autoritetet kompetente nuk kanë vendosur sipas kërkesave ligjore të 

përcaktuara me Ligjin nr.06/L-057 për Përgjegjësinë Disiplinore të Gjyqtarëve dhe 

Prokurorëve, apo nuk kanë vendosur brenda afatit ligjorë të përcaktuar me këtë ligj, IKD ka 

paraqitur ankesë disiplinore edhe tek Avokati i Popullit.  

7.1.Inicimi i procedurave disiplinore ndaj prokurorëve 

Prej 17 rasteve disiplinore të iniciuara nga IKD deri më 30 qershor 2020, 10 procedura 

disiplinore janë iniciuar ndaj prokurorëve.  
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Nga 10 procedurat disiplinore të iniciuara ndaj prokurorëve, pesë (5) prej tyre kanë të bëjnë 

me shkelje të supozuara disiplinore të kryera gjatë vitit 2019, derisa pesë (5) të tjera kanë të 

bëjnë me shkelje të supozuara disiplinore të kryera gjatë vitit 2020. 

Në tabelën në vijim, IKD ka paraqitur në mënyrë të detajuar rastet e iniciuara disiplinore nga 

prokurorëve, ku përfshihet edhe data e shkeljes së supozuar disiplinore dhe lloji i shkeljes së 

supozuara disiplinore.  

Prokurori ndaj të cilit 

është iniciuar 

procedura disiplinore 

Autoriteti Kompetent Data e 

shkeljes së 

supozuar 

disiplinore 

Lloji i shkeljes së 

supozuar disiplinore  

Fikrije Fejzullahu; 

Besa Limani 

Kryeprokurori i 

Prokurorisë Speciale të 

Republikës së Kosovës 

29.06.2015; 

02.03.2019 

deri më 

29.09.2019 

 

Cenim i të drejtave së 

të pandehurit/cenim i 

parimit të 

ekonomizimit të 

procedurës penale. 

Huma Jetishi Kryeprokurori i 

Prokurorisë Themelore në 

Gjilan 

22.08.2019 

 

Mos respektim i 

autoritetit të gjykatës/ 

shkelje të Kodit të 

Etikës dhe Sjelljes 

për prokurorë 

Besart Mustafa Kryeprokurori i 

Prokurorisë Themelore në 

Prishtinë 

30.09.2019 

 

Cenim i sigurisë 

juridike/të drejtave të 

pandehurve 

Remzush Latifi dhe Ali 

Ajdini 

 

Kryeprokurori i 

Prokurorisë Themelore në 

Prishtinë 

20.07.2016 

dhe 

23.04.2019 

 

Cenim i sigurisë 

juridike/të drejtave të 

pandehurve 

 

Lumturije Vuçetaj dhe 

Sadije Muriqi 

 

Kryeprokurori i 

Prokurorisë Themelore në 

Pejë 

25.10.2016 

e deri me 

05 06.2019 

 

Cenim i të drejtave të 

pandehurve 

 

Fikrije Sylejmani  

 

Kryeprokurori i 

Prokurorisë Themelore në 

Prishtinë 

 

14.01.2020 

 

Cenim i sigurisë 

juridike/të drejtave të 

pandehurve 

 

Drita Hajdari Kryeprokurori i 

Prokurorisë Speciale të 

Republikës së Kosovës 

10.01.2020 

 

Komentimi i 

vendimeve 

gjyqësore/Shkelje të 

Kodit të Etikës dhe 

Sjelljes për prokurorë 
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Rrahim Podvorica Kryeprokurori i 

Prokurorisë Themelore në 

Prishtinë 

 

10.02.2020 

 

Cenim i sigurisë 

juridike/të drejtave të 

pandehurve 

 

Javorka Prlincevic 

 

Kryeprokurori i 

Prokurorisë Themelore në 

Prishtinë 

 

14.02.2020 

 

Cenim i sigurisë 

juridike/të drejtave të 

pandehurve 

 

Hava Krasniqi 

 

Kryeprokurori i 

Prokurorisë Themelore në 

Prishtinë 

 

23.01.2020 

 

Mos përfaqësim i 

duhur i aktakuzës 

 

Tabela 3 – Inicimi i procedurave disiplinore ndaj prokurorëve nga IKD. 

Në vijim, IKD paraqet shkurtimisht të gjitha procedurat disiplinore ndaj prokurorëve, të 

iniciuara nga IKD deri më 30 qershor 2020:  

1. Ngritja dhe mbrojtja e aktakuzave të ngritura pas afatit ligjor 
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Prokurorja e Prokurorisë Themelore në Prishtinë, Fikrije Fejzullahu, kishte ngritur një 

aktakuzë kundër të pandehurit Arbnor Morina për veprën penale të krimit kibernetikë. 

Mirëpo Fejzullahu, këtë aktakuzë e kishte ngritur jashtë afatit ligjor prej dy viteve, nga data e 

aktvendimit për fillimin e hetimeve. Hetimet e këtij rasti kishin filluar më 27.04.2013, ndërsa 

aktakuza ishte ngritur më datë 29.06.2015, përkatësisht dy muaj dhe dy ditë pas afatit të 

paraparë me KPP”. 

Për këtë fakt, kjo aktakuzë ishte hedhur poshtë nga Gjykata Themelore e Prishtinës. Por, pas 

ankesës së prokurorisë Gjykata e Apelit, kishte vendosur që të njëjtën ta aprovoj dhe çështjen 

ta dërgoj direkt në shqyrtim gjyqësor.  

Në emisionin “Praktikat jo unike gjyqësore për aktakuzat e kundërligjshme” të “Betimi për 

Drejtësi”, kryetari i Gjykatës së Apelit, Hasan Shala, kishte deklaruar se në këtë rast ka 

ndodhur një gabim.44 Përkundër kësaj, prokurorja që ka përfaqësuar rastin në shqyrtimin 

gjyqësor, Besa Limani, nuk ishte tërhequr nga aktakuza. Pas përfundimit të gjykimit, Gjykata 

Themelore në Prishtinë përsëri kishte nxjerrë aktgjykim refuzues për shkak të ngritjes së 

pasafatshme të aktakuzës, të cilin vendim e vërteton edhe Gjykata e Apelit.45 

Lidhur me këtë rast, IKD kishte parashtruar ankesë disiplinore ndaj prokuroreve Fejzullahu 

dhe Limani, tek autoriteti kompetent, Kryeprokurori i Prokurorisë Speciale të Republikës së 

Kosovës.  

Në rastin konkret, për arsyet e mëposhtme, ngritja e kësaj aktakuze dhe mos tërheqja nga kjo 

aktakuzë edhe pasi Gjykata e Apelit publikisht ka thënë se në këtë rast ka ndodhur një gabim, 

nga ana e prokurores Fikrije Fejzullahu dhe prokurores Besa Limani paraqet shkelje të ligjit, 

shkelje të detyrave zyrtare të Prokurorit të Shtetit dhe mos respektim së të drejtave së të 

pandehurit.  

Neni 159 i Kodit Penal të Republikës së Kosovës ka përcaktuar decidivisht se “Kur fillohet 

hetimi, hetimi përfundon brenda dy (2) viteve. Nëse brenda dy (2) viteve nga fillimi i hetimit 

paraprak nuk është ngritur aktakuzë, ose nuk është pezulluar hetimi sipas nenit 157 të këtij 

Kodi, hetimi menjëherë pushohet”. Në këtë rast, prokurorja Fikrije Fejzullahu kishte ngritur 

aktakuzë pas 2 viteve e 2 dy muajve e 2 ditëve, përkundër urdhrit të prerë të KPPRK-së se 

pas kalimit të afatit 2 vjeçar, hetimi menjëherë pushohet. Në rastin konkret, prokurorja Fikrije 

Fejzullahu ka shkelur ligjin, me rastin e ngritjes së kësaj aktakuze.  

Lidhur me këtë rast, “Betimi për Drejtësi”, më 2 mars 2019 kishte publikuar edhe një 

hulumtim, në të cilin, Kryetari i Gjykatës së Apelit publikisht e pranon se në këtë rast ka 

ndodhur një gabim. Përkundër kësaj, prokurorja që e ka përfaqësuar këtë rast, Besa Limani, 

 
44“Praktikat jo unike gjyqësore për aktakuzat e kundërligjshme”. Betimi për Drejtësi. 2 mars 2019 (Shih linkun: 

https://betimiperdrejtesi.com/praktikat-jo-unike-gjyqesore-per-aktakuzat-e-kunderligjshme/) Qasur për herën e 

fundit më 17 gusht 2020.  
45 “Apeli vërteton se aktakuza ndaj të pandehurit për krim kibernetik ishte ngritur pas afatit ligjor”. Betimi për 

Drejtësi. 20 dhjetor 2019 (Shih linkun: https://betimiperdrejtesi.com/apeli-verteton-se-aktakuza-ndaj-te-

pandehurit-per-krim-kibernetik-ishte-ngritur-pas-afatit-ligjor/) Qasur për herën e fundit më 17 gusht 2020. 

 

https://betimiperdrejtesi.com/praktikat-jo-unike-gjyqesore-per-aktakuzat-e-kunderligjshme/
https://betimiperdrejtesi.com/apeli-verteton-se-aktakuza-ndaj-te-pandehurit-per-krim-kibernetik-ishte-ngritur-pas-afatit-ligjor/
https://betimiperdrejtesi.com/apeli-verteton-se-aktakuza-ndaj-te-pandehurit-per-krim-kibernetik-ishte-ngritur-pas-afatit-ligjor/
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nuk është tërhequr nga aktakuza. Në një situatë të tillë, veprimi i prokurores Besa Limani ka 

ndikuar që të zvarritet procedura, të cenohet parimi i ekonomizimit të procedurës penale dhe 

të pandehurit ti dëmtohen të drejtat ligjore të tij. Pikërisht për çështjen e afatit, në fund të 

shqyrtimit gjyqësor është refuzuar aktakuza, vendim të cilin e ka vërtetuar edhe Gjykata e 

Apelit.  

Me anë të këtyre veprimeve, prokuroret Fikrije Fejzullahu dhe Besa Limani kanë shkelur 

ligjin, kanë shkelur detyrat e tyre zyrtare si dhe nuk kanë respektuar të drejtat ligjore së të 

pandehurit.  

Me këto veprime, prokuroret Fikrije Fejzullahu dhe Besa Limani kanë kryer shkelje 

disiplinore sipas nenit 6.1.1.2, nenit 6.1.1.3 dhe nenit 6.2.2.2 të Ligjit nr.06/L-057 për 

Përgjegjësinë Disiplinore të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve.  

 

2. Largimi nga salla i prokurores që s`kishte mundur ta “duronte” fjalën e avokatit 

 

Prokuroria Themelore në Gjilan, më 9 tetor 2015, kishte ngritur aktakuzë ndaj Faton 

Sylejmanit, të cilën e ngarkonte me dy vepra penale, “mashtrimi” dhe “legalizim i 

përmbajtjes së rreme”. Më 22 gusht 2019, në Gjykatën Themelore në Gjilan ishte paraparë që 
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palët të japin fjalët e tyre përfundimtare lidhur me këtë rast. Mirëpo, një gjë e tillë nuk kishte 

ndodhur pasi që prokurorja Huma Jetishi kishte thënë se është e papërgatitur për ta dhënë 

fjalën përfundimtare në këtë rast. Për shkak të kësaj, ajo kishte kërkuar që kjo seancë të 

shtyhet, me arsyetimin se ajo nuk e ka përfaqësuar lëndën dhe se prokurori që e ka pasur këtë 

çështje ndodhet në pushim vjetor.  

Lidhur me pretendimet e prokurores së ajo nuk e kishte përfaqësuar lëndën, gjykatësja Luljeta 

Shabani, kishte deklaruar se mesa i kujtohet, prokurorja Jetishi kishte qenë në përfaqësim të 

aktakuzës në një nga seancat e mbajtura në këtë rast. Të njëjtën gjë e kishte thënë edhe 

përfaqësuesi i palës së dëmtuar, Halil Shabani, avokati Tomë Gashi, Sipas Gashit, se e njëjta 

prokurore e ka përfaqësuar lëndën edhe në një seancë tjetër, vërtetohet edhe nga 

procesverbali i asaj seance.46 

Në momentin kur avokati Gashi, kishte qenë duke u deklaruar lidhur me këtë çështje, 

prokurorja Jetishi e ka lëshuar sallën ku po mbahej gjykimi, pa lejen paraprake të gjykatëses 

Shabani, duke thënë se nuk mund ta durojë avokatin Gashi, për çfarëdo që flet për të. Mirëpo, 

pas largimit të saj, prokurorja ishte kthyer sërish në sallë për të dëgjuar se çfarë po deklaron 

avokati Gashi.  

Lidhur me këtë rast, IKD kishte parashtruar ankesë disiplinore ndaj prokurores Jetishi, tek 

Autoriteti Kompetent, Kryeprokurori i Prokurorisë Themelore në Gjilan.  

Në këtë rast, Prokurorja e Shtetit Huma Jetishi ka kryer shkelje disiplinore sipas nenit 6.1 të 

Ligjit Nr. 06/L – 057 për Përgjegjësinë Disiplinore të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve, i cili nen 

përcakton se prokurori kryen shkelje disiplinore nëse ai ose ajo…1.3. shkel detyrat e tij 

zyrtare si prokuror”.  

Neni 7 i Ligjit Nr. 03/L-225 për Prokurorin e Shtetit ka përcaktuar detyrat dhe kompetencat e 

Prokurorit të Shtetit, ku ka përcaktuar se “Detyrat dhe kompetencat e prokurorëve të shtetit 

përfshijnë…1.3. sjellje të ndershme dhe profesionale si në jetën personale ashtu edhe 

profesionale dhe bazuar në ligjin e zbatueshëm dhe kodin e etikës profesionale”. 

Këshilli Prokurorial i Republikës së Kosovës (KPK) ka miratuar Kodin e Etikës dhe Sjelljes 

Profesionale për Prokurorë. Pika l e pjesës së tretë (Integriteti) të Kodit të Etikës dhe Sjelljes 

Profesionale për Prokurorë ka përcaktuar se “Prokurori tregon respekt për detyrat që duhet të 

kryhen nga profesionistët e tjerë në sistemin e drejtësisë penale. Ai respekton faktin se 

avokatët dhe gjyqtarët mund të arrijnë në përfundime të tjera nga pikëpamjet e roleve të tyre 

përkatëse”.  

Po ashtu, neni 299, paragrafi 1 i Kodit nr.04/L-123 i Procedurës Penale përcakton se 

“Gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues drejton shqyrtimin gjyqësor...”. Në 

 
46 “Gjykimi për mashtrim të rreth 350 mijë eurove, prokurorja thotë se është e papërgatitur, lëshon sallën dhe 

kthehet sërish, reagon pala e dëmtuar”. Betimi për Drejtësi. 22 gusht 2019 (Shih linkun: 

https://betimiperdrejtesi.com/gjykimi-per-mashtrim-te-rreth-350-mije-eurove-prokurorja-thote-se-eshte-e-

papergatitur-leshon-sallen-dhe-kthehet-serish-reagon-pala-e-demtuar/) Qasur për herën e fundit, 17 gusht 2020. 

https://betimiperdrejtesi.com/gjykimi-per-mashtrim-te-rreth-350-mije-eurove-prokurorja-thote-se-eshte-e-papergatitur-leshon-sallen-dhe-kthehet-serish-reagon-pala-e-demtuar/
https://betimiperdrejtesi.com/gjykimi-per-mashtrim-te-rreth-350-mije-eurove-prokurorja-thote-se-eshte-e-papergatitur-leshon-sallen-dhe-kthehet-serish-reagon-pala-e-demtuar/
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rastin konkret, largimi i Prokurores së Shtetit nga salla e gjykimit pa leje të gjykatës dhe 

rikthimi i saj në gjykatore në këtë formë paraqet mos respektim të autoritetit të gjykatës.  

 

3. Prokurori “pishmanli”, tërhiqet nga aktakuza pa u mbajtur asnjë seancë 

 

Prokurori i Prokurorisë Themelore në Prishtinë, Besart Mustafa, më 26 korrik 2019, kishte 

ngritur aktakuzë ndaj deputetit të Kuvendit të Kosovës, Liburn Aliu në drejtim të veprës 

penale, “Pengimi i personit zyrtar në kryerjen e detyrës zyrtare”. Kjo aktakuzë, ishte pranuar 

në Gjykatën Themelore në Prishtinë, më 30 korrik 2019.47 

 
47 “Aktakuzë ndaj Liburn Aliut, akuzohet se mori kartelat e ish-deputetëve për të pamundësuar votimin e 

demarkacionit”. Betimi për Drejtësi. 17 shtator 2019 (Shih linkun: https://betimiperdrejtesi.com/aktakuze-ndaj-

liburn-aliut-akuzohet-se-mori-kartelat-e-ish-deputeteve-per-te-pamundesuar-votimin-e-demarkacionit/) Qasur 

për herën e fundit, 17 gusht 2020.  

https://betimiperdrejtesi.com/aktakuze-ndaj-liburn-aliut-akuzohet-se-mori-kartelat-e-ish-deputeteve-per-te-pamundesuar-votimin-e-demarkacionit/
https://betimiperdrejtesi.com/aktakuze-ndaj-liburn-aliut-akuzohet-se-mori-kartelat-e-ish-deputeteve-per-te-pamundesuar-votimin-e-demarkacionit/
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Ende pa u mbajtur asnjë seancë, prokurori që e kishte ngritur aktakuzën, Besart Mustafa, më 

30 shtator 2019, kishte dorëzuar në gjykatë njoftimin se ishte tërhequr nga aktakuza që e 

kishte ngritur tre muaj më parë.48 

Lidhur me këtë rast, IKD kishte parashtruar ankesë disiplinore ndaj prokurorit Mustafa, tek 

autoriteti kompetent, Kryeprokurori i Prokurorisë Themelore në Prishtinë..  

Kjo pasi me këtë veprim të tij, prokurori Besart Mustafa ka shkelur ligjin, ka shkelur detyrat e 

tij zyrtare, hetimin nuk e ka zhvilluar në respektim të plotë së të drejtave së të pandehurit si 

dhe ka dëmtuar reputacionin dhe besimin e publikut ndaj Prokurorit të Shtetit.  

Fillimisht, është fakt notor se aktakuza ngritët pas fazës së hetimeve, nëse Prokurori i Shtetit 

ka gjetur se ekziston dyshimi i bazuar mirë se i pandehuri ka kryer vepër penale. Po ashtu, 

është fakt notor se tërheqja nga aktakuza si dispozitë apo kategori juridike është e 

domosdoshme për administrimin e mirë të drejtësisë. Por, tërheqja nga aktakuza vjen pasi që 

shfaqen prova apo rrethana të reja, të cilat e lëkundin Prokurorin e Shtetit nga bindja e tij 

fillestare. Por, të vepruarit në këtë mënyrë, ku një aktakuzë ngritët ndaj një personi dhe mbi 

bazën e provave dhe fakteve të njëjta Prokurori i Shtetit tërhiqet nga po e njëjta aktakuzë, 

paraqet jo seriozitet të Prokurorit të Shtetit dhe cenim serioz të parimit të sigurisë juridike për 

qytetarët, në atë mënyrë që hetimi nuk zhvillohet duke mbrojtur të drejtat e të pandehurit 

Në këtë rast, Prokurori i Prokurorisë Themelore në Prishtinë, Besart Mustafa, funksionin 

prokurorial nuk e ka ushtruar në mënyrë të pavarur, të drejtë, objektive dhe të paanshme, në 

atë mënyrë që të sigurohej që i pandehuri në këtë rast të trajtohej sipas ligjit, duke iu 

garantuar të njëjtit siguria juridike. Një mënyrë e tillë e veprimit, nuk paraqet standardet më 

të larta të kujdesit gjatë kryerjes së funksionit zyrtar, zbatimi i të cilave standarde është detyrë 

e secilit Prokurorë të Shtetit. Për më tepër, me këtë mënyrë të veprimit, vetëm se është 

dëmtuar nderi, dinjiteti, reputacioni dhe besimi i publikut në Prokurorin e Shtetit.  

Neni 6 i Ligjit nr.06/L-057 për Përgjegjësinë Disiplinore për Gjyqtarë dhe Prokurorë 

përcakton se “1. Prokurori kryen shkelje disiplinore nëse ai ose ajo: 1.2. shkel ligjin; ose1.3. 

shkel detyrat e tij zyrtare si prokuror. 2.Shkelje e detyrave të prokurorit, sipas këtij ligji, 

përfshin veprimet e mëposhtme, në qoftë se prokurori i kryen me dashje ose nga pakujdesia e 

rëndë:… 2.2. nuk merr parasysh provat dhe faktet fajësuese dhe shfajësuese gjatë hetimit të 

krimit dhe nuk siguron që hetimi është zhvilluar në respektim të plotë të të drejtave të të 

pandehurit… 2.10. përfshihet në sjellje, qoftë kur është në detyrë apo privatisht, të cilat 

dëmtojnë reputacionin e prokurorit të shtetit ose që mund të dëmtojnë besimin e publikut në 

paanshmërinë ose besueshmërinë e prokurorit të shtetit”.  

Për këtë arsye, me ngritjen e aktakuzës dhe tërheqjen nga aktakuzë e këtij rasti në këtë 

mënyrë, prokurori Besart Mustafa ka kryer shkelje disiplinore sipas nenit 6.1.1.2, nenit 

 
48 “Prokuroria tërhiqet nga aktakuza, pushohet procedura penale ndaj ish-deputetit Liburn Aliu”. Betimi për 

Drejtësi. 15 tetor 2019 (Shih linkun: https://betimiperdrejtesi.com/prokuroria-terhiqet-nga-aktakuza-pushohet-

procedura-penale-ndaj-ish-deputetit-liburn-aliu/) Qasur për herën e fundit më, 17 gusht 2020.  

https://betimiperdrejtesi.com/prokuroria-terhiqet-nga-aktakuza-pushohet-procedura-penale-ndaj-ish-deputetit-liburn-aliu/
https://betimiperdrejtesi.com/prokuroria-terhiqet-nga-aktakuza-pushohet-procedura-penale-ndaj-ish-deputetit-liburn-aliu/
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6.1.1.3, nenit 6.2.2.2 dhe nenit 6.2.2.10 të Ligjit nr.06/L-057 për Përgjegjësinë Disiplinore të 

Gjyqtarëve dhe Prokurorëve.  

 

4. Prokurori “pishmanli”, rasti i dytë 

 

Prokuroria Themelore në Prishtinë, më 20 korrik 2016, kishte ngritur aktakuzë ndaj Frashër 

Krasniqi, Gëzon Kastrati, Bekim Gashi, Adem Megjuani, Egzon Azemi, Agron Kabashi, 

Petrit Ademi, Nora Fetoshi, Etleva Malushaj, Egzon Balaj, Rejhan Fejza, Fatos Sahiti, Pleurat 

Thaqi, Durim Elshani, Alban Makolli, Arbër Sejdiu, Flamur Pireva, Boiken Abazi, Zgjim 

Hyseni, Imer Fejza, Dritëro Çadraku dhe Arianit Manxhuka në drejtim të kryerjes së veprës 

penale “Pjesëmarrja në turmë që kryen vepër penale dhe huliganizmi”, nga neni 412 par.1 të 

KPRK-së. Aktakuza në këtë rast ishte ngritur nga prokurori Remzush Latifi.  

Mirëpo, enda pa filluar shqyrtimi i këtij rasti nga gjykata, prokurorit që i ishte ndarë lënda, 

Ali Ajdini, më 18 prill 2019 ishte tërhequr nga kjo aktakuzë me arsyetimin se provat që 

gjenden në shkresa të lëndës “janë të pa mbështetshme dhe thellësisht të pabesueshme” dhe si 
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të tilla nuk vërtetojnë elementet qenësore të veprës penale, me të cilën ngarkohen të 

akuzuarit.49 

Lidhur me këtë rast, IKD ka parashtruar ankesë disiplinore ndaj prokuroreve Latifi dhe Ajdini 

tek autoriteti kompetent, Kryeprokurori i Prokurorisë Themelore në Prishtinë.  

Në rastin konkret, prokurorët Remzush Latifi dhe Ali Ajdini kanë shkelur ligjin, detyrat e tyre 

zyrtare, hetimin nuk e kanë zhvilluar në respektim të plotë së të drejtave së të pandehurit si 

dhe kanë dëmtuar reputacionin dhe besimin e publikut ndaj Prokurorit të Shtetit.  

Fillimisht, është fakt notor se aktakuza ngritët pas fazës së hetimeve, nëse Prokurori i Shtetit 

ka gjetur se ekziston dyshimi i bazuar mirë se i pandehuri ka kryer vepër penale. Po ashtu, 

është fakt notor se tërheqja nga aktakuza si dispozitë apo kategori juridike është e 

domosdoshme për administrimin e mirë të drejtësisë. Por, tërheqja nga aktakuza vjen pasi që 

shfaqen prova apo rrethana të reja, të cilat e lëkundin Prokurorin e Shtetit nga bindja e tij 

fillestare. Por, të vepruarit në këtë mënyrë, ku një aktakuzë ngritët ndaj një personi dhe mbi 

bazën e provave dhe fakteve të njëjta, Prokurori i Shtetit tërhiqet nga po e njëjta aktakuzë, 

paraqet jo seriozitet të Prokurorit të Shtetit dhe cenim serioz të parimit të sigurisë juridike për 

qytetarët, në atë mënyrë që hetimi nuk zhvillohet duke mbrojtur të drejtat e të pandehurit.  

Për më tepër, në rastin konkret, të akuzuarve u është shkaktuar dëm i konsiderueshëm, nisur 

nga fakti se të njëjtit janë mbajtur nën aktakuzë për afërsisht 2 vite e 9 muaj, për një aktakuzë 

për të cilën pa u shqyrtuar fare nga gjykata, prokuroria ka deklaruar se provat që gjenden në 

shkresa të lëndës “janë të pa mbështetshme dhe thellësisht të pabesueshme” dhe si të tilla nuk 

vërtetojnë elementet qenësore të veprës penale, me të cilën ngarkohen të akuzuarit. 

Duke trajtuar në këtë mënyrë këtë rast, prokurorët Remzush Latifi dhe Ali Ajdini nuk kanë 

trajtuar të pandehurit në mënyrën e paraparë me ligj, duke cenuar sigurinë juridike të tyre, e 

cila mënyrë e veprimit, nuk paraqet standardet më të larta, për zbatimin e të cilave obligohet 

secili Prokuror i Shtetit. Në këtë mënyrë, prokurorët Latifi dhe Ajdini kanë dëmtuar nderin, 

dinjitetin, reputacionin dhe besimin e publikut në institucionin e Prokurorit të Shtetit.  

 

 

 

 

 

 

 
49 “Pushon procedura penale ndaj deputetit Frashër Krasniqi dhe të tjerëve lidhur me protestën për shkarkimin 

e ish-ministrit Jabllanoviq”. Betimi për Drejtësi. 5 qershor 2019 (Shih linkun: 

https://betimiperdrejtesi.com/pushon-procedura-penale-ndaj-deputetit-frasher-krasniqi-dhe-te-tjereve-lidhur-me-

protesten-per-shkarkimin-e-ish-ministrit-jabllanoviq/) Qasur për herën e fundit më, 17 gusht 2020.  

https://betimiperdrejtesi.com/pushon-procedura-penale-ndaj-deputetit-frasher-krasniqi-dhe-te-tjereve-lidhur-me-protesten-per-shkarkimin-e-ish-ministrit-jabllanoviq/
https://betimiperdrejtesi.com/pushon-procedura-penale-ndaj-deputetit-frasher-krasniqi-dhe-te-tjereve-lidhur-me-protesten-per-shkarkimin-e-ish-ministrit-jabllanoviq/
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5. Pajisja me shkresa të lëndës tre vjet pas ngritjes së aktakuzës 

 

Prokuroria Themelore në Pejë, konkretisht prokurorja Lumturije Vuçetaj, më 25 tetor 2016, 

kishte ngritur aktakuzë ndaj të pandehurve Sylë Gërvalla, Brahim Gërvalla, Adem Gërvalla, 

Shpëtim Gërvalla dhe Fatmir Gërvalla, të cilët akuzohen se që nga viti 2013, e tutje si 

bashkëkryerës kanë kryer veprën penale të uzurpimit të paligjshëm të pronës së paluajtshme. 

Lidhur me këtë aktakuzë, Gjykata Themelore në Pejë, kishte mbajtur shqyrtimin fillestar, më 

3 korrik 2017 dhe shqyrtimin e dytë, më 28 gusht 2018. Këto dy shqyrtime ishin mbajtur 

edhe pse sipas të akuzuarve, të njëjtit nuk i kishin pranuar asnjëherë shkresat e lëndës nga ana 

e prokurorisë.  

Përkundër se nuk ishin pajisur me shkresat e lëndës, të akuzuarit e kishin kundërshtuar 

aktakuzën e tyre, por që kundërshtimet më pas ishin refuzuar nga gjykata e shkallës së parë, 

mirëpo Gjykata e Apelit, e kishte anuluar këtë vendim, për shkak se kishte vlerësuar se 

organet e ndjekjes kanë dështuar të zbatojnë detyrimin e tyre që të pandehurit të pajisen me 

shkresat e lëndës. Gjykata e Apelit kishte vlerësuar se mos sigurimi me shkresat e lëndës nga 

Prokuroria e Pejës, kishte shkelur të drejtat ligjore së të pandehurve në procedurë. 
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Përkundër këtij udhëzimi të Apelit, sipas të akuzuarve, Prokuroria Themelore në Pejë, prej 12 

nëntorit 2018, kur edhe është vendosur nga Gjykata e Apelit, deri më 5 qershor 2019, ende 

nuk i kishte pajisur ata me shkresat e lëndës.50 

Lidhur me këtë rast, IKD kishte parashtruar ankesë disiplinore ndaj prokuroreve Vuçetaj dhe 

Muriqi, tek autoriteti kompetent, Kryeprokurori i Prokurorisë Themelore në Pejë.  

Në këtë rast, për arsyet e mëposhtme, prokuroret Lumturije Vuçetaj dhe Sadije Muriqi kanë 

shkelur të drejtat e të pandehurve të cilat janë të garantuara me Kushtetutën e Republikës së 

Kosovës, kanë shkelur ligjin si dhe kanë shkelur detyrat e tyre zyrtare, me çka kanë bërë 

shkelje sipas Ligjit nr.06/L-057 për Përgjegjësinë Disiplinore për Gjyqtarë dhe Prokurorë. 

Neni 30 i Kushtetutës së Republikës së Kosovës ka përcaktuar se: “Çdokush që akuzohet për 

vepër penale, gëzon të drejtat minimale në vijim:...3. të ketë kohë, mundësi dhe mjete të 

mjaftueshme për të përgatitur mbrojtjen e vet”. Në rastin konkret, mos pajisja e të pandehurit 

me shkresat e lëndës, nuk i jep asnjë mundësi të njëjtit për të përgatitur mbrojtjes e tij, e 

drejtë kjo e garantuar me Kushtetutën e Republikës së Kosovës.  

Po ashtu, pajisja e të pandehurit me shkresa të lëndës nga ana e Prokurorit të Shtetit është 

edhe obligim ligjor sipas nenit 244 të Kodit Nr. 04/L-123 të Procedurës Penale të Republikës 

së Kosovës. Pra, me mos ofrimin e shkresave të pandehurve, prokuroret Lumturije Vuçetaj 

dhe Sadije Muriqi kanë shkelur këtë dispozitë ligjore.  

Neni 7 i Ligjit Nr. 03/L-225 për Prokurorin e Shtetit ka përcaktuar se: “1. Detyrat dhe 

kompetencat e prokurorëve të shtetit përfshijnë:..1.5. mbrojtjen e të drejtave ligjore të 

viktimave, dëshmitarëve, të dyshimtëve, të akuzuarve dhe personave të dënuar”. Në këtë 

rast, me mos ofrimin e shkresave, të pandehurve u janë mohuar të drejtat kushtetuese, derisa 

Prokurori i Shtetit në këtë rast është dashur që të kujdeset për mbrojtjes e këtyre të drejtave. 

 

 

 

 

 

 

 

 
50 “Gjykata obligon Prokurorinë që të akuzuarit t’i pajisë me shkresa të lëndës, rreth tre vjet pas ngritjes së 

aktakuzës”. Betimi për Drejtësi. 5 qershor 2019 (Shih linkun: https://betimiperdrejtesi.com/gjykata-obligon-

prokurorine-qe-te-akuzuarit-ti-pajise-me-shkresa-te-lendes-rreth-tre-vjet-pas-ngritjes-se-aktakuzes/) Qasur për 

herën e fundit më, 17 gusht 2020.  

https://betimiperdrejtesi.com/gjykata-obligon-prokurorine-qe-te-akuzuarit-ti-pajise-me-shkresa-te-lendes-rreth-tre-vjet-pas-ngritjes-se-aktakuzes/
https://betimiperdrejtesi.com/gjykata-obligon-prokurorine-qe-te-akuzuarit-ti-pajise-me-shkresa-te-lendes-rreth-tre-vjet-pas-ngritjes-se-aktakuzes/
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6. Drejtësia “Made in Kosova”, në seancë shkon si dëshmitar, nga aty del si i       

dënuar 

 

Më 6 nëntor 2019, Prokuroria Themelore në Prishtinë ka ngritur aktakuzë kundër të 

pandehurit Shpëtim Beqiri, për kryerje të veprës penale “vjedhja e shërbimeve “nga neni 314 

paragrafi 6 lidhur me paragrafin 1 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës. Kjo aktakuzë 

është ngritur në Gjykatën Themelore në Prishtinë – Dega në Drenas. Shqyrtimi gjyqësor në 

këtë rast ishte mbajtur me datë 14 janar 2020, në Gjykatën Themelore në Prishtinë – Dega në 

Drenas.  

Në këtë shqyrtim gjyqësor, në cilësi të dëshmitarit, ishte ftuar edhe Liridon Leku. Në këtë 

rast, gjatë dëshmisë së tij, Leku kishte thënë se ai është qiramarrës i lokalit për të cilin bëhet 

fjalë. Mbi këtë bazë, Prokurorja Fikrije Sylejmani është tërhequr nga aktakuza ndaj të 

pandehurit Shpëtim Beqiri. Por pas kësaj, në formë gojore, prokuroria e kishte ndryshuar 

identitetin subjektiv të aktakuzës, në atë mënyrë që për veprën penale të “vjedhjes së 

shërbimeve”, e kishte akuzuar dëshmitarin Liridon Leku.  



42 

 

Në këtë mënyrë dhe mbi këtë aktakuzë gojore, i pandehuri e kishte pranuar fajësinë dhe ishte 

shpallur fajtorë nga Gjykata Themelore në Prishtinë – Dega në Drenas. 51 

Lidhur me këtë rast, IKD kishte parashtruar ankesë disiplinore ndaj prokurores Sylejmani, tek 

autoriteti kompetent, Kryeprokurori i Prokurorisë Themelore në Prishtinë.  

Ndryshimin dhe zgjerimin e aktakuzës Kodi i Procedurës Penale i Republikës së Kosovës 

(KPPRK) e ka rregulluar me nenet 350 dhe 351. Në rastin e ndryshimit të aktakuzës, kjo 

dispozitë i referohet vetëm ndryshimit të aktakuzës në pjesën e gjendjes faktike, dhe jo edhe 

në raport me personin e akuzuar. Ndërsa, zgjerimi i aktakuzës, i rregulluar me nenin 351 të 

KPPRK-së është i mundur të bëhet vetëm në raport me të akuzuarin dhe për vepra të tjera 

penale, por jo edhe të ndryshohet vetë i akuzuari, përkatësisht identiteti subjektiv i aktakuzës. 

Në këtë mënyrë, veprimi i prokurores së shtetit gjatë kësaj seance të shqyrtimit gjyqësor ka 

qenë i pabazuar në ligj. 

Në anën tjetër, duke vepruar në këtë mënyrë, nuk janë respektuar standardet minimale të 

mbrojtjes së të drejtave të të pandehurve të përcaktuara në KPPRK. Prokurorja Sylejmani me 

këtë mënyrë të veprimit, e ka privuar të pandehurin nga e drejta për të poseduar materialet 

ose kopjet e tyre të cilat janë të përcaktuara në nenin 244 të KPPRK-së. Madje, kjo situatë 

nuk është evituar as nga vetë Gjyqtari i rastit. Neni 245.2 përcakton se “Gjatë shqyrtimit 

fillestar, gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues i jep kopjen e aktakuzës të 

pandehuri apo të pandehurve, nëse ata nuk i kanë pranuar këto kopje të aktakuzës më parë”. 

Por, të vepruarit e prokurorisë në këtë mënyrë dhe aprovimi i këtij veprimi nga gjyqtari i 

rastit e ka pamundësuar zbatimin e kësaj dispozite.  

Po ashtu, me këtë mënyrë të veprimit në raport me dëshmitarin, është shkelur edhe neni 129 i 

KPPRK-së, i cili përcakton se “Dëshmitari nuk ka detyrim të përgjigjet në pyetje konkrete 

kur ka gjasa se me këtë e vendose ndonjë person të afërm të tij para turpit të rëndë, dëmit të 

konsiderueshëm material ose ndjekjes penale. Gjykata apo prokurori i shtetit për këtë të drejtë 

e njofton dëshmitarin”. Është e qartë se në rastin konkret, Liridon Leku është ftuar si 

dëshmitar, dhe jo si i pandehur. Gjithashtu, kjo mënyrë e veprimit ka cenuar edhe të drejtat 

kushtetuese të Lekut si i pandehur. Neni 30 i Kushtetutës së Republikës së Kosovës ka 

përcaktuar se “Çdokush që akuzohet për vepër penale, gëzon të drejtat minimale në 

vijim:...3.të ketë kohë, mundësi dhe mjete të mjaftueshme për të përgatitur mbrojtjen e 

vet;...5. të ketë ndihmën e një mbrojtësi që e zgjedh, të komunikojë lirisht me të dhe, nëse 

nuk ka mjete të mjaftueshme, t’i sigurohet mbrojtja falas”. Në rastin konkret, kjo mënyrë e 

veprimit i ka cenuar Lekut këto dy të drejta kushtetuese që ai i gëzon sipas Kushtetutës së 

Republikës së Kosovës. 

 

 

 
51 “Drejtësia “Made in Kosova”, në seancë erdhi si dëshmitar nga aty doli si i dënuar”. Betimi për Drejtësi. 14 

janar 2020 (Shih linkun: https://betimiperdrejtesi.com/drejtesia-made-in-kosova-ne-seance-erdhi-si-deshmitar-

nga-aty-doli-si-i-denuar/) (Qasur për herën e fundit më, 17 gusht 2020).  

https://betimiperdrejtesi.com/drejtesia-made-in-kosova-ne-seance-erdhi-si-deshmitar-nga-aty-doli-si-i-denuar/
https://betimiperdrejtesi.com/drejtesia-made-in-kosova-ne-seance-erdhi-si-deshmitar-nga-aty-doli-si-i-denuar/
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7. Dështimi i aktakuzave në gjykatë e hedhja e përgjegjësisë tek të tjerët 

Prokurorja e Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës, Drita Hajdari, më 6 prill 2018, e 

kishte ngritur aktakuzën në rastin e njohur si “Pronto”, ku për veprën penale “shkelje e 

statusit të barabartë të shtetasve dhe banorëve të Republikës së Kosovës”, akuzoheshin 11 

persona.  

Që nga ngritja e aktakuzës në këtë rast, prokurorja Hajdari kishte dalë në media me deklarime 

të ndryshme ku fillimisht theksonte se persona të ndryshëm po i dërgojnë mesazhe se këtë 

rast e ka të humbur, mirëpo, siç kishte deklaruar kryesuesi i atëhershëm i KPK-së, Blerim 

Isufaj, nga ana e prokurores nuk kishin pranuar asnjëherë ndonjë ankesë për këto mesazhe. Po 

ashtu, ende pa u mbajt seanca e shqyrtimit të dytë për këtë rast, prokurorja Hajdari kishte dalë 

në media ku kishte deklaruar se ka informacione se aktakuza në këtë rast do të hudhet poshtë 

duke shtuar po ashtu, se nuk ka besim në kryetarin e trupit gjykues për këtë rast.52 

Pasi që, Gjykata Themelore në Prishtinë, në janar 2020 i kishte liruar të gjithë të akuzuarit në 

rastin “Pronto”, prokurorja kishte deklaruar sërish në media, se pas vendimit lirues që kishte 

marr gjykata për Adem Grabovcin dhe të tjerët, qëndron fuqia e tyre politike si dhe ajo në 

fushën e mediave dhe shoqërisë civile, që sipas saj, e kishin sulmuar aktakuzën e ngritur nga 

ajo nën petkun e shoqërisë civile.53  

Lidhur me këtë rast, IKD kishte parashtruar ankesë disiplinore ndaj prokurores Hajdari, tek 

autoriteti kompetent, Kryeprokurori i Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës. Kodi i 

Etikës Profesionale për Prokurorë ka përcaktuar se “Prokurori nuk komenton publikisht dhe 

privatisht lëndët në procedurën penale, të cilat nxisin dyshimin e paanshmërisë, përfshirë 

edhe procedurën gjyqësore”54.  

Po ashtu, Kodi i Etikës Profesionale për Prokurorë ka përcaktuar se: “Prokurori duhet të 

përmbahet nga kritikat publike ndaj gjyqtarëve në mënyrë të papërshtatshme”55. Me 

deklarimet e sipër përmendura, Prokurorja e Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës, 

Drita Hajdari, ka komentuar publikisht procedurën gjyqësore lidhur me rastin e njohur si 

“Pronto”, ku ka nxitur dyshime për paanshmëri të trupit gjykues në këtë rast, pasi që edhe 

publikisht ka kritikuar gjyqtarët në mënyrë të papërshtatshme. 

Për këtë arsye, prokurorja Drita Hajdari ka bërë shkelje disiplinore sipas nenit 6.1.1.3 të Ligjit 

nr.06/L-057 për Përgjegjësinë Disiplinore të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve.  

 

 
52 "Prokurorja Hajdari me shumë dyshime rreth procesit të paanshëm në “Pronto”". Koha.net. 21 nëntor 2018. 

(https://www.koha.net/arberi/130195/prokurorja-hajdari-me-shume-dyshime-rreth-procesit-te-paanshem-ne-

pronto/). 
53 "VIDEO - Prokurorja e 'Prontos' tregon pse Kadri Veseli e Hashim Thaçi nuk ishin pjesë e aktakuzës". 

Kallxo.com. 2 shkurt 2020. (Shih linkun: https://kallxo.com/lajm/video-prokurorja-e-prontos-tregon-pse-kadri-

veseli-e-hashim-thaci-nuk-ishin-pjese-e-aktakuzes/). 
54 KPK. Kodi i Etikës Profesionale për Prokurorë. Kapitulli 2 (Paanshmëria). Pika i 
55 Po aty. Kapitulli 3 (Integriteti). Pika o.  
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7. Mos pajisja me shkresa e të akuzuarve 

 

Prokuroria Themelore në Prishtinë, përkatësisht, prokurori Rrahim Podvorica, më 23 korrik 

2013, kishte ngritur aktakuzë ndaj Mursel Berishës, të cilin e akuzon se me qëllim që vetit t’i 

sjell dobi pasurore në mënyrë të kundërligjshme, me anë të paraqitjes së rreme, duke e nxitur 

që të veprojë në dëm të pasurisë së tij, më 19 mars 2012, e ka vënë në lajthim tani të 

dëmtuarin Goran Mitiq, shtetas i Republikës së Serbisë.  

Për këtë rast, seanca e shqyrtimit fillestar nga Gjykata Themelore në Prishtinë ishte caktuar të 

mbahet me 10 shkurt 2020. Por, për shkak se Prokurori i Prokurorisë Themelore në Prishtinë, 

Rrahim Podvorica, nuk e kishte pajisur me shkresa të lëndës, mbrojtjen e të akuzuarit për 

mashtrim, Mursel Berisha, kishte dështuar të mbahet kjo seancë fillestare në Gjykatën 

Themelore në Prishtinë.56 

Lidhur me këtë rast, IKD kishte parashtruar ankesë disiplinore ndaj prokurorit Podvorica tek 

autoriteti kompetent, Kryeprokurori i Prokurorisë Themelore në Prishtinë.  

 
56 “Mbrojtja pa shkresa të lëndës, shtyhet gjykimi ndaj të akuzuarit për mashtrim”. Betimi për Drejtësi. 10 

shkurt 2020 (Shih linkun: https://betimiperdrejtesi.com/mbrojtja-pa-shkresa-te-lendes-shtyhet-gjykimi-ndaj-te-

akuzuarit-per-mashtrim/) Qasur për herën e fundit më, 17 gusht 2020.  

https://betimiperdrejtesi.com/mbrojtja-pa-shkresa-te-lendes-shtyhet-gjykimi-ndaj-te-akuzuarit-per-mashtrim/
https://betimiperdrejtesi.com/mbrojtja-pa-shkresa-te-lendes-shtyhet-gjykimi-ndaj-te-akuzuarit-per-mashtrim/
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Kjo, pasi që me këtë veprim të tij, prokurori Rrahim Podvorica ka shkelur të drejtat e të 

pandehurve të cilat janë të garantuara me Kushtetutën e Republikës së Kosovës, ka shkelur 

ligjin si dhe kanë shkelur detyrat e tyre zyrtare, me çka kanë bërë shkelje sipas Ligjit nr.06/L-

057 për Përgjegjësinë Disiplinore për Gjyqtarë dhe Prokurorë. 

Neni 30 i Kushtetutës së Republikës së Kosovës ka përcaktuar se: “Çdokush që akuzohet për 

vepër penale, gëzon të drejtat minimale në vijim:...3. të ketë kohë, mundësi dhe mjete të 

mjaftueshme për të përgatitur mbrojtjen e vet”. Në rastin konkret, mos pajisja e të pandehurit 

me shkresat e lëndës, nuk i jep asnjë mundësi të njëjtit për të përgatitur mbrojtjes e tij, e 

drejtë kjo e garantuar me Kushtetutën e Republikës së Kosovës.  

Po ashtu, pajisja e të pandehurit me shkresa të lëndës nga ana e Prokurorit të Shtetit është 

edhe obligim ligjor sipas nenit 244 të Kodit Nr. 04/L-123 të Procedurës Penale të Republikës 

së Kosovës. Pra, me mos ofrimin e shkresave të pandehurve, prokuroret Rrahim Podvorica ka 

shkelur këtë dispozitë ligjore.  

 

8. Arrestimet sipas komunikatave të prokurorisë para se të ndodhin në realitet  

 

Me 14 shkurt 2020, Prokurori i Shtetit përmes një komunikate dërguar të gjitha mediave, 

kishte njoftuar opinionin publik se me urdhër të Prokurorisë Themelore në Prishtinë janë 

arrestuar katër (4) persona për veprat penale “marrje ryshfeti” dhe “dhënie të ryshfetit. 
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Prokurori i Shtetit këtë komunikatë ua ka dërguar mediave me 14 shkurt 2019, në ora 14:39 

Ndërsa, urdhri për arrestimin e të dyshuarit F.K. nga prokurorja Javorka Prlincevic ishte 

lëshuar më 14 shkurt 2020, në ora 16:00. Pra, urdhri për arrestim është lëshuar 1 orë e 21 

minuta pasi Prokurori i Shtetit ka njoftuar se me urdhër të Prokurorisë Themelore në 

Prishtinë, është arrestuar i dyshuari F.K.  

Po ashtu, në një intervistë për emisionin “Betimi për Drejtësi”, vet i dyshuari F.K. ka 

deklaruar se ai nuk ka qenë i arrestuar, kur e ka parë lajmin se ai është arrestuar57.  

Ndërsa, lidhur me materien e kërkesës për caktimin e paraburgimit në drejtim të të dyshuarit 

F.K., krahas përshkrimit të veprimeve të të dyshuarve të tjerë në këtë rast, kërkesa e 

Prokurores Javorca Prlincevic për të dyshuarin F.K. potencon se “F.K. ishte i ngarkuar për 

përcjellje të lëndës në Prokurori i cili te Prokurori i lëndës ka pyetur për kohën e skadimit të 

paraburgimit për personin S.S”. Në kuptim të veprës penale, i dyshuari F.K. nuk inkriminohet 

fare në përshkrimin faktit të veprës penale në arsyetimin e kërkesës për caktimin e 

paraburgimit. Kjo është konstatuar edhe me aktvendimin e Gjykatës Themelore në Prishtinë – 

gjyqtarit të procedurës paraprake, i cili në raport me të dyshuarin F.K., e ka refuzuar si të 

pabazuar kërkesën e Prokurorisë Themelore në Prishtinë për caktimin e paraburgimit.  

Lidhur me këtë rast, IKD kishte parashtruar ankesë disiplinore ndaj prokurores Prlincevic tek 

autoriteti kompetent, Kryeprokurori i Prokurorisë Themelore në Prishtinë.  

Sipas KPPRK-së, me rastin e arrestimit personi i parë që duhet të njoftohet është i pandehuri. 

Ndërsa në rastin konkret, për këtë arrestim fillimisht është njoftuar opinioni publik, dhe pas 

një kohe, është njoftuar edhe i pandehuri 

Në anën tjetër, neni 165 i KPPRK-së ka përcaktuar se: 2)Nëse prokurori i shtetit beson se 

duhet caktuar masën e paraburgimit, ai i paraqet gjyqtarit të procedurës paraprake kërkesë për 

caktim të paraburgimit, e cila përfshinë:...2.4. përshkrimin e provave që mbështesin 

dyshimin e bazuar se personi i arrestuar ka kryer veprën e dyshuar penale”. Në kërkesën për 

caktimin e paraburgimit të Prokurorisë Themelore në Prishtinë – Prokurores Javorka 

Prlincevic përmendet vetëm interesimi i të dyshuarit F.K. për një lëndë. Por, fillimisht, ky 

fakt nuk mbështetej me asnjë provë, derisa edhe si fakt i vërtetuar, si i vetëm, nuk paraqet 

asnjë inkriminim. 

 

 

 

 

 
57 "Spektaklet e prokurorëve me arrestime". Betimi për Drejtësi". 22 shkurt 2020. 

(https://betimiperdrejtesi.com/emisionet/spektaklet-e-prokuroreve-me-arrestime/). (Qasur për herë të fundit më 

26 shkurt 2020). 
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9. Prokurorja me duar në xhepa në seancë 

 

Më 23 janar 2020, në Gjykatën Themelore të Prishtinës – Dega në Podujevë, ishte mbajtur 

seanca gjyqësore në rastin e rigjykimit ndaj të pandehurit Ylli Alushi, i cili sipas aktakuzës së 

Prokurorisë Themelore në Prishtinë ngarkohet me veprat penale të vjedhjes dhe vjedhjes së 

mbetur në tentativë. Në këtë seancë gjyqësore i akuzuari Alushi ishte sjellë nga burgu i 

Dubravës, pasi i njëjti është në vuajtje të dënimit për vepra tjera penale.  

Përkundër kësaj, kjo seancë nuk ka arritur që të mbahet, për arsye se prokurorja e këtij rasti, 

Hava Krasniqi (Prokurore në Prokurorinë Themelore në Prishtinë – Departamenti i 

Përgjithshëm) kishte thënë se nuk i posedon shkresat e lëndës, me të cilin arsyetim edhe ka 

kërkuar shtyrjen e kësaj seance. Andaj, mos posedimi i shkresave të lëndës nga prokurorja 

Hava Krasniqi ka qenë shkak që kjo seancë të shtyhet për datën 3 mars 202058.  

Lidhur me këtë rast, IKD kishte parashtruar ankesë disiplinore ndaj prokurores Krasniqi, tek 

autoriteti kompetent, Kryeprokurori i Prokurorisë Themelore në Prishtinë.  

 
58 "Prokurorja shkon në seancë pa shkresa të lëndës, gjykatësi e quan papërgjegjësi". Betimi për Drejtësi. 23 

janar 2020. (Shih linkun https://betimiperdrejtesi.com/prokurorja-shkon-ne-seance-pa-shkresa-te-lendes-

gjykatesi-e-quan-papergjegjesi/). (Qasur për herë të fundit më 1 tetor 2020). 
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Detyra dhe kompetenca e lartë e një prokurori sipas Ligjit për Prokurorin e Shtetit, në rastin 

konkret të Prokurores Hava Krasniqi, është edhe zbatimi i standardeve më të larta të kujdesit 

gjatë kryerjes së funksioneve zyrtare. Në rastin konkret, prezantimi i prokurores Hava 

Krasniqi pa shkresa të lëndës në një seancë gjyqësore në një rast të kthyer në rigjykim, është 

fakt notor se më së paku paraqet zbatim të standardeve më të larta të kujdesit gjatë kryerjes 

së funksioneve zyrtare. Për më tepër, në rastin konkret, Prokurorja nuk ka dhënë asnjë 

arsyetim të qëndrueshëm se pse ka ardhur deri tek kjo situatë. 

Detyra dhe kompetencë tjetër e Prokurorit të Shtetit e listuar si më lartë është edhe “ngritja e 

aktakuzave dhe përfaqësimi i tyre në Gjykatë”. Në këtë rast, ndonëse Prokurorja Hava 

Krasniqi ka qenë e obliguar dhe e autorizuar për të përfaqësuar një aktakuzë të Prokurorisë 

Themelore në Prishtinë, ajo ka dështuar ta bëjë këtë për një arsye të pakuptueshme, për të 

cilën arsye, ajo nuk ka dhënë asnjë arsyetim të qëndrueshëm 

Andaj, nga elaborimi i mësipërm shihet se Prokurorja e Prokurorisë Themelore në Prishtinë, 

Hava Krasniqi, në rastin konkret nuk e ka përfaqësuar këtë aktakuzë në gjykatë, nuk ka 

ruajtur nderin dhe dinjitetin e institucionit të Prokurorit të Shtetit si dhe nuk ka zbatuar 

standardet më të larta të kujdesit gjatë kryerjes së funksioneve zyrtare, të cilat janë detyra 

dhe kompetenca të Prokurorit të Shtetit, sipas Ligjit Nr. 03/L-225 për Prokurorin e Shtetit. 

Andaj, shkelja e këtyre detyrave zyrtare, sipas nenin 6 të Ligjit nr.06/L-057 për Përgjegjësinë 

Disiplinore të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve nënkupton se prokurorja e këtij rasti, Hava 

Krasniqi, ka kryer shkelje disiplinore.  

8.2. Inicimi i procedurave disiplinore ndaj gjyqtarëve 

Prej 17 rasteve disiplinore të iniciuara nga IKD deri më 30 qershor 2020, shtatë (7) procedura 

disiplinore janë iniciuar ndaj gjyqtarëve.  

Nga shtatë (7) procedurat disiplinore të iniciuara ndaj gjyqtarëve, pesë (5) prej tyre janë për 

shkelje të supozuara disiplinore gjatë vitit 2019, derisa dy (2) të tjera janë për shkelje të 

supozuara disiplinore gjatë vitit 2020.  

Në tabelën në vijim, IKD ka paraqitur në mënyrë të detajuar rastet e iniciuara disiplinore nga 

gjyqtarëve, ku përfshihet edhe data e shkeljes së supozuar disiplinore dhe lloji i shkeljes së 

supozuara disiplinore. 

Gjyqtari ndaj të cilit 

është iniciuar 

procedura disiplinore 

Autoriteti Kompetent Data e 

shkeljes së 

supozuar 

disiplinore 

Lloji i shkeljes së 

supozuar disiplinore  

Vesel Ismaili Kryetarja e Gjykatës 

Themelore në Prishtinë 

09.12.2019 Dështim i mbajtjes së 

rendit në gjykatore 

 

Vesel Ismaili; Nushe Kryetarja e Gjykatës 05.12.2019 Mbyllje e 
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Kukaj-Mekaj; Naime 

Krasniqi Jashanica; 

Agim Kuçi dhe Kujtim 

Krasniqi 

 

Themelore në Prishtinë dhe 

09.12.2019 

 

kundërligjshme e 

seancës 

 

Shashivar Hoti 

 

Kryetarja e Gjykatës 

Themelore në Prishtinë 

24.4.2019 

 

Mbyllje e 

kundërligjshme e 

seancës 

 

Abdullah Ahmeti; 

Tonka Berishaj; 

Xhevdet Abazi 

 

Kryetari i Gjykatës së 

Apelit 

8.1.2019 

 

Cenim i të drejtave së 

të pandehurit 

 

Sami Sharaxhiu 

 

Kryetari i Gjykatës 

Supreme 

04.07.2019; 

23.07.2019; 

24.07.2019; 

25.07.2019; 

26.07.2019 

 

Mbyllje e 

kundërligjshme e 

seancës 

 

Florije Zatriqi 

 

UD i Kryetarit të Gjykatës 

Themelore në Pejë 

 

03.07.2017; 

28.08.2018 

e deri më 

05.06.2019 

 

Cenim i të drejtave së 

të pandehurit 

 

Shefqet Baleci 

 

Kryetarja e Gjykatës 

Themelore në Prishtinë 

14.1.2020 

 

Cenim i të drejtave së 

të pandehurit 

 

Hysni Bardheci  

 

Kryetarja e Gjykatës 

Themelore në Prishtinë 

4.2.2020 

 

Shkelje e ligjit  

 

Tabela 4 – Inicimi i procedurave disiplinore ndaj gjyqtarëve nga IKD. 

Në vijim, IKD paraqet shkurtimisht të gjitha procedurat disiplinore ndaj gjyqtarëve, të 

iniciuara nga IKD deri më 30 qershor 2020:  
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1. Dështimi i mbajtjes së rendit në gjykatore 

 

Instituti i Kosovës për Drejtësi (IKD) me datën 11 dhjetor 2019, kishte reaguar publikisht 

ndaj sulmeve verbale, ofendimeve dhe presionit ndaj monitorueses së IKD-së lidhur me 

seancën gjyqësore të mbajtur më 9 dhjetor 2019, në Gjykatën Themelore në Prishtinë.  

IKD përmes portalit “Betimi për Drejtësi” kishte raportuar më 9 dhjetor 2019, lidhur me 

përdorimin e telefonit nga i akuzuari E.K., i cili gjatë seancës gjyqësore kishte shikuar meç të 

boksit, duke e shndërruar gjykatoren në sallë kinemaje. Kjo sjellje e të akuzuarit E.K. 

përbente shkelje të rendit në gjykatore dhe veçanërisht të dinjitetit të gjykatës, për të cilat 

shkelje kryetari i trupit gjykues, gjyqtari Vesel Ismaili, nuk ishte kujdesur ashtu siç 

përcaktohet me nenin 301 të Kodit të Procedurës Penale të Republikës së Kosovës (KPRK). 

Pas publikimit të lajmit në portalin “Betimi për Drejtësi”, njëri prej avokatëve mbrojtës gjatë 

seancës gjyqësore kishte deklaruar se publikimi i lajmit lidhur me shikimin e meçit të boksit 

në seancë gjyqësore nga klienti i tij ishte veprim skandaloz i monitorueses dhe përbënte 

cenim të privatësisë. Ndërsa, ish-deputeti, njëherësh ish-kandidati për kryeministër në 

zgjedhjet e fundit në Kosovë, M.Z. i akuzuar për vepra penale serioze kishte filluar sharjet 

dhe ofendimet ndaj monitoruesve prezentë përfshirë monitoruesen e IKD-së, duke përdorur 

sharje dhe ofendime të papranueshme.  

Fatkeqësisht, nga reagimet e avokatit mbrojtës dhe të ish-deputetit të akuzuar për vepra 

penale serioze, ishte ndikuar edhe kryetari i trupit gjykues, gjyqtari Vesel Ismaili, i cili në 



51 

 

vend që të vendos rregull dhe rend në gjykatë dhe të mbrojë dinjitetin e vetë gjykatës, ai nuk 

kishte ndërmarrë asnjë veprim në këtë drejtim, por kishte lejuar spektakël përmes 

pretendimeve të pabazuara të avokatit mbrojtjës, si dhe përmes sharjeve dhe ofendimeve e 

ish-deputetit M.Z.59.  

Lidhur me këtë rast, IKD më 16 dhjetor 2019 kishte parashtruar ankesë disiplinore ndaj 

kryetarit të trupit gjykues Vesel Ismaili, tek autoriteti kompetent, Kryetarja e Gjykatës 

Themelore në Prishtinë.  

Në këtë rast, gjyqtari Ismaili ka dështuar që në pajtim me obligimet që i përcakton KPPRK të 

mbaj rendin në gjykatore dhe të ruaj autoritetin dhe dinjitetin e gjykatës siç përcaktohet me 

nenin 301 dhe 302 të Kodit të Procedurës Penale. Lidhur me këtë situatë, gjyqtari Ismaili 

asnjëherë nuk ka lëshuar vendim me shkrim të arsyetuar lidhur me kufizimin e filmimeve, 

regjistrimit apo fotografimit për këtë seancë gjyqësore.  

Për më tepër, gjyqtari Ismaili, sipas nenit 323 të KPPRK-së, e ka obligim ligjor që të 

sigurohet të këshilloj të akuzuarin të përcjellë me vëmendje zbatimin e shqyrtimit gjyqësor 

dhe e udhëzon se mund të paraqesë fakte, t’u shtrojë pyetje të bashkakuzuarve, dëshmitarëve 

dhe ekspertëve, të bëjë vërejtje dhe të jep shpjegime rreth deklarimeve të tyre.  

Sipas Ligjit Nr. 06/L – 057 për Përgjegjësinë Disiplinore të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve dhe 

Rregulloren për Procedurën Disiplinore ndaj Gjykatësve, mos trajtimi i pjesëmarrësve të tjerë 

në procedurë në mënyrën se si kërkohet me ligj, e cila paraqet shkelje të detyrave të gjyqtarit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
59 "IKD reagon lidhur me presionin dhe ofendimet ndaj monitorueses së IKD-së gjatë monitorimit të seancës 

gjyqësore në Gjykatën Themelore në Prishtinë". IKD. 11 dhjetor 2019. (Shih linkun https://kli-ks.org/ikd-

reagon-lidhur-me-presionin-dhe-ofendimet-ndaj-monitorueses-se-ikd-se-gjate-monitorimit-te-seances-

gjyqesore-ne-gjykaten-themelore-ne-prishtine/). (Qasur për herë të fundit më 1 tetor 2020). 
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2. Mbyllja e kundërligjshme e seancave 

 

Instituti i Kosovës për Drejtësi (IKD) kishte reaguar publikisht ndaj praktikës së instaluar nga 

disa gjykatës në marrjen e vendimeve, të cilat nuk kanë bazë ligjore, duke obliguar mediat 

dhe organizatat e shoqërisë civile që monitorojnë seancat gjyqësore që gjatë raportimit 

personat e akuzuar të mos identifikohen dhe raportimi të bëhet me iniciale60. Një praktikë të 

tillë IKD e kishte hasur së fundi në procesin e monitorimit sistematik të seancave gjyqësore 

në fushën penale. Në këtë drejtim, vlen të theksohen dy raste të profilit të lartë si:  

1. “Rasti i mashtrimit me viza”, ku akuzohet ish-deputetit M.Z dhe dy persona të tjerë 

për mashtrim, pastrim parash dhe shmangie nga tatimi. Në këtë proces gjyqësor, 

kryetar i trupit gjykues është gjykatësi Vesel Ismajli, ndërsa anëtarë janë gjykatësit 

Nushe Kuka-Mekaj Naime Krasniqi Jashanica. 

2. “Rasti i veteranëve mashtrues”, ku akuzohen ish-kryeministri Agim Çeku dhe 11 

persona të tjerë për keqpërdorim të pozitës apo autoritetit zyrtar. Në këtë proces 

 
60 “IKD reagon ndaj praktikës së mbylljes të kundërligjshme të seancave të caktuara gjyqësore, duke cenzuruar 

mediat dhe publikun, kërkon llogaridhënie të gjykatësve”. Betimi për Drejtësi. 24 dhjetor 2019 (Shih linkun: 

https://betimiperdrejtesi.com/ikd-reagon-ndaj-praktikes-se-mbylljes-te-kunderligjshme-te-seancave-te-caktuara-

gjyqesore-duke-cenzuruar-mediat-dhe-publikun-kerkon-llogaridhenie-te-gjykatesve/) Qasur për herën e fundit 

më, 17 gusht 2020.  

https://betimiperdrejtesi.com/ikd-reagon-ndaj-praktikes-se-mbylljes-te-kunderligjshme-te-seancave-te-caktuara-gjyqesore-duke-cenzuruar-mediat-dhe-publikun-kerkon-llogaridhenie-te-gjykatesve/
https://betimiperdrejtesi.com/ikd-reagon-ndaj-praktikes-se-mbylljes-te-kunderligjshme-te-seancave-te-caktuara-gjyqesore-duke-cenzuruar-mediat-dhe-publikun-kerkon-llogaridhenie-te-gjykatesve/
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gjyqësor, kryetare e trupit gjykues është gjykatësja Nushe Kuka-Mekaj, ndërsa 

anëtarë janë gjykatësit Agim Kuçi dhe Kujtim Krasniqi. 

Në këto raste, gjykatësit kanë marrë vendime, të cilat bien në kundërshtim me frymën dhe 

parimet e përcaktuara në Kushtetutë. Sipas Kushtetutës, gjykimi është publik, me përjashtim 

të rasteve kur gjykata, në rrethana të veçanta, konsideron se, në të mirë të drejtësisë, është i 

domosdoshëm përjashtimi i publikut, ose i përfaqësuesve të medieve. Vendimet e gjykatësve, 

për të obliguar mediat dhe OJQ-të që të raportojnë me iniciale, cenojnë rëndë parimin e 

publicitetit të garantuar me Kushtetutë.  

Lidhur me këtë rast, IKD ka parashtruar ankesë disiplinore ndaj gjyqtarëve, Vesel Ismaili, 

Nushe Kukaj-Mekaj, Naime Krasniqi Jashanica, Agim Kuçi dhe Kujtim Krasniqi tek 

autoriteti kompetent, Kryetarja e Gjykatës Themelore në Prishtinë.  

Qasja e re e këtyre gjykatësve në udhëheqjen e seancave gjyqësore në këto çështjet penale bie 

në kundërshtim edhe me vet Kodin e Procedurës Penale, i cili përcakton se “Nga fillimi deri 

në përfundim të shqyrtimit gjyqësor, gjyqtari i vetëm gjykues ose trupi gjykues me propozimin 

e palëve ose sipas detyrës zyrtare, por gjithnjë pas dëgjimit të tyre, mund të përjashtojë 

publikun gjatë gjithë shqyrtimit gjyqësor ose nga një pjesë e tij, kur kjo është e nevojshme 

për: ... mbrojtjen e jetës personale ose familjare të të akuzuarit, të dëmtuarit ose të 

pjesëmarrësve të tjerë në procedurë”. Sipas kësaj dispozite, Gjykata “mund të përjashtojë 

publikun gjatë gjithë shqyrtimit gjyqësor ose nga një pjesë e tij”, duke mos e dhënë edhe 

mundësinë e obligimit për media që raportimi të bëhet me iniciale.  

Kushtetuta dhe Kodi i Procedurës Penale përcaktojnë si rregull që një seancë gjyqësore në 

çështje penale është publike, dhe vetëm në rrethana të veçanta, mundëson përjashtimin e 

publikut, ose i përfaqësuesve të mediave, vetëm në ato raste kur kjo bazohet në interes të 

drejtësisë dhe si masë është e domosdoshme.  

Vendimet e gjykatësve për të obliguar gazetarët dhe monitoruesit për të raportuar me iniciale, 

po ashtu cenojnë rëndë Lirinë e Shprehjes dhe Lirinë e Medias, të garantuara me Kushtetutë, 

e cila gjithashtu e ndalon censurën. Me anë të këtyre praktikave të kundërligjshme, IKD 

vlerëson se gjykatësit formalisht kanë vendosur që gjykimet nuk janë të mbyllura, por në 

esencë i kanë mbyllur gjykimet, duke mos i dhënë mundësi publikut që të informohet për 

këto raste. IKD vlerëson se në këto raste, gjykatësit nuk kanë dhënë as edhe një fakt ose 

provë të vetme për të arsyetuar atë se për çfarë arsye këto raportime do të ndikonin në jetën 

private të të akuzuarve apo dëshmitarëve. 

IKD vlerëson se publiciteti i seancave gjyqësore duhet të kuptohet në atë formë që në asnjë 

rrethanë nuk e dëmton administrimin e drejtësisë. Në të kundërtën, siç e përcakton edhe 

praktika e GjEDNj, ajo i mbron palët ndërgjygjëse kundër administrimit të drejtësisë në 

mënyrë të fshehur dhe është një nga mënyrat me anë të së cilës mbahet besimi në gjykata. 

Gjyqtarët duhet të jenë të vetëdijshëm se publiciteti i seancave gjyqësore, sipas GjEDNj-së, 

është një nga elementet që formëson të drejtën për një proces të rregullt. 
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3. Aktakuza e pasafatshme  

 

Prokuroria Themelore në Prishtinë kishte ngritur aktakuzë ndaj të pandehurit Arbnor Morina, 

për veprën penale të krimit kibernetik. Mirëpo, Prokuroria Themelore në Prishtinë, këtë 

aktakuzë e kishte ngritur jashtë afatit ligjor prej dy viteve, nga data e aktvendimit për fillimin 

e hetimeve. Hetimet e këtij rasti kishin filluar më 27.04.2013, ndërsa aktakuza ishte ngritur 

më datë 29.06.2015, përkatësisht dy muaj dhe dy ditë pas afatit të paraparë me KPP”. 

Për këtë fakt, kjo aktakuzë ishte hedhur poshtë nga Gjykata Themelore e Prishtinës. Por, pas 

ankesës së prokurorisë, Gjykata e Apelit kishte vendosur që të njëjtën ta aprovoj dhe çështjen 

ta dërgoj direkt në shqyrtim gjyqësorë. Me këtë vendim (PN.nr.1312/18, të datës së 8 janar 

2019) të kolegjit të përbërë nga Gjyqtarët Abdullah Ahmeti, kryetar, Tonka Berishaj dhe 

Xhevdet Abazi, anëtarë, fare nuk është përmendur faktin e humbjes së afatit për ngritjen e 

aktakuzës, për çka edhe ishte hedhur aktakuza por kishin trajtuar vetëm provat e saj. Në 

emisionin “Praktikat jo unike gjyqësore për aktakuzat e kundërligjshme” të “Betimi për 

Drejtësi”, ju si Kryetar i Gjykatës së Apelit, keni deklaruar se në këtë rast ka ndodhur një 

gabim. Pas përfundimit të gjykimit, Gjykata Themelore në Prishtinë përsëri nxjerrë aktgjykim 
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refuzues për shkak të ngritjes së pasafatshme të aktakuzës, të cilin vendim e vërteton edhe 

Gjykata e Apelit61. 

Lidhur me këtë rast, IKD kishte parashtruar ankesë disiplinore ndaj kolegjit të Gjykatës së 

Apelit, të përbërë nga Gjyqtarët Abdullah Ahmeti, kryetar, Tonka Berishaj dhe Xhevdet 

Abazi, anëtarë. Kjo ankesë është paraqitur tek autoriteti kompetent në këtë rast, Kryetari i 

Gjykatës së Apelit.  

Neni 159 i Kodit nr. Penal të Republikës së Kosovës ka përcaktuar decidivisht se “Kur 

fillohet hetimi, hetimi përfundon brenda dy (2) viteve. Nëse brenda dy (2) viteve nga fillimi i 

hetimit paraprak nuk është ngritur aktakuzë, ose nuk është pezulluar hetimi sipas nenit 157 të 

këtij Kodi, hetimi menjëherë pushohet”. Në këtë rast, Prokuroria Themelore në Prishtinë 

kishte ngritur aktakuzë pas 2 viteve e 2 dy muajve e 2 ditëve, përkundër urdhrit të prerë të 

KPPRK-së se pas kalimit të afatit 2 vjeçar, hetimi menjëherë pushohet. Këtë shkelje të 

Prokurorisë Themelore në Prishtinë, Gjykata e Apelit në kuptim të nenit 394 të Kodit Nr. 

04/L-123 të Procedurës Penale është dashur ta shqyrtojë sipas detyrës zyrtare. Obligimi i 

Gjykatës Themelore nga Gjykata e Apelit për të proceduar me një aktakuzë të ngritur pas 

afatit dhe më pas vërtetimi i aktgjykimit sipas të cilit kjo aktakuzë është hudhur si e 

pasafatshme paraqet shkelje të detyrave të gjyqtarit, cenim të sigurisë juridike dhe të drejtave 

së të pandehurit, cenim të parimit të ekonomizimit të procedurës, jo seriozitet të trajtimit të 

rastit si dhe dëmtim të imazhit të gjyqësorit. Për më tepër, edhe publikisht është konfirmuar 

se në këtë rast, ka ndodhur një gabim.  

Andaj, në këtë rast, gjyqtarët e kolegjit në fjalë kanë shkelur ligjin dhe detyrat e tyre zyrtare, 

nuk kanë trajtuar sipas ligjit palët, në rastin konkret të pandehurin si dhe kanë dëmtuar 

besueshmërinë e publikut në besueshmërinë e gjyqësorit. Për këtë arsye, në këtë rast, 

gjyqtarët e këtij kolegji gjykues, Abdullah Ahmeti, kryetar, Tonka Berishaj dhe Xhevdet 

Abazi, anëtarë kanë kryer shkelje disiplinore sipas nenit 5.1.1.2, nenit 5.1.1.3, nenit 5.2.2.2 

dhe nenit 5.2.2.15 të Ligjit nr.06/L-057 për Përgjegjësinë Disiplinore të Gjyqtarëve dhe 

Prokurorëve.  

4. Ndalimi i regjistrimit me video i seancës gjyqësore  

Më 4 korrik 2019, në Gjykatën Themelore në Pejë, ishte caktuar seanca gjyqësore ndaj katër 

personave që akuzoheshin për veprën penale “vrasje e rëndë”. Në këtë seancë, ekipi i “Betimi 

për Drejtësi”, kishte shkuar me kamera për ta xhiruar zhvillimin e kësaj seance. Kryetari i 

trupit gjykues, Sami Sharaxhiu, nuk kishte lejuar xhirimin e seancës me kamera, duke 

sugjeruar që për seancat e radhës të bëhet kërkesë me shkrim për të lejuar xhirimin e 

seancave.  

Ekipi IKD/“Betimi për Drejtësi” në përputhje me obligimet ligjore që rrjedhin sipas Kodit të 

Procedurës Penale, nuk ka bërë kërkesë, sipas sugjerimit të gjykatësit, por vetëm e ka njoftuar 

 
61 "Praktikat jo unike gjyqësore për aktakuzat e kundërligjshme (Emisioni i plotë)". Betimi për Drejtësi. 2 mars 

2019. (Shih linkun https://betimiperdrejtesi.com/praktikat-jo-unike-gjyqesore-per-aktakuzat-e-kunderligjshme/). 

(Qasur për herë të fundit më 1 tetor 2020).  
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atë se në të gjitha seancat e radhës, monitorimi i seancave do të bëhet edhe me kamera, duke 

incizuar seancat. Më 10 korrik 2019, kryetari i trupit gjykues për këtë rast, Sami Sharaxhiu, 

duke ju përgjigjur njoftimit të ekipit të IKD-së/ “Betimi për Drejtësi”, kishte nxjerrë 

aktvendim me shkrim, përmes të cilit ka vendosur që të ndalojë regjistrimin (audio-video) të 

seancave të shqyrtimit gjyqësor të caktuara për tu mbajtur në datat 23, 24, 25 dhe 26 shtator 

2019, ndërsa ka lejuar regjistrimin (audio-video) të seancës së shqyrtimit gjyqësor të datës 3 

tetor 2019. 

Lidhur me këtë rast, IKD kishte parashtruar ankesë disiplinore ndaj gjyqtarit Sami Sharaxhiu, 

tek autoriteti kompetent në këtë rast, Kryetari i Gjykatës Supreme.  

Ky aktvendim është paradoksal për shkak se nuk ndalon monitorimin dhe raportimin në 

publik të të gjitha detajeve të këtyre seancave të këtij rasti, por e ndalon vetëm incizimin me 

kamera. Nëse do të ekzistonte arsyeshmëria që nga këto seanca të mos bëhen publike detajet 

e dëshmisë së të pandehurve, për shkak të mundësisë së koordinimit të deklaratave të tyre, 

atëherë logjikisht kjo do duhej të parandalohej përmes mbylljes së tërësishme të seancave për 

publikun dhe mediat. Në të kundërtën, arsyetimi i qëllimit të gjykatës për ta arritur qëllimin e 

gjykimit, në të cilin është thirrur në aktvendim, assesi nuk mund të qëndrojë. Xhirimi apo 

filmimi i seancës, nuk do të mund të shpërfaq më shumë informacion, sesa raportimi i të 

gjitha detajeve që bëhet nga monitoruesit dhe gazetarët, përjashto pamjet dhe dëshmitë e 

drejtpërdrejta së të pandehurve që do të mund të shfaqeshin përmes kamerave. 

Po ashtu, në këtë aktvendim, gjyqtari arsyetimin për mbylljen e seancës nuk e ka ndërlidhur 

me asnjë prej 6 rasteve taksative në të cilat sipas nenit 294 të KPPRK lejohet përjashtimi i 

publikut. Për më tepër, në këtë rast, kryetari i trupit gjykues ka ndërruar rolin e tij prej arbitri. 

Përkujdesja e arbitrit në këtë rast, ngjan sikurse në rolin e prokurorit, i cili në fazën e 

procedimit të hetimit penal, zhvillon strategji të hetimit të mirëfilltë për të parandaluar 

çfarëdo pengese apo koordinimi në mes të pandehurve.  

Po ashtu, mbyllja e seancave gjyqësore pa bazë ligjore paraqet mos transparencë, e cila 

ndikon edhe në humbjen e besimit të publikut në gjyqësor. Duke vepruar në këtë mënyrë, 

gjyqtari Sami Sharaxhiu ka shkelur ligjin, nuk i ka trajtuar sipas kërkesave ligjore 

pjesëmarrësit e tjerë në procedurë si dhe ka dëmtuar besueshmërinë e publikut në 

besueshmëri ndaj gjyqësorit.  
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4. Gjykimi i të akuzuarve pa i pajisur me shkresa të lëndës 

 

Prokuroria Themelore në Pejë, më 25 tetor 2016, kishte ngritur aktakuzë ndaj të pandehurve 

Sylë Gërvalla, Brahim Gërvalla, Adem Gërvalla, Shpëtim Gërvalla dhe Fatmir Gërvalla, të 

cilët akuzohen se që nga viti 2013, e tutje si bashkëkryerës kanë kryer veprën penale të 

uzurpimit të paligjshëm të pronës së paluajtshme. 

Lidhur me këtë aktakuzë, Gjykata Themelore në Pejë, konkretisht gjyqtarja Florije Zatriqi, 

kishte mbajtur shqyrtimin fillestar, më 3 korrik 2017 dhe shqyrtimin e dytë, më 28 gusht 

2018. Këto dy shqyrtime ishin mbajtur edhe pse sipas të akuzuarve, të njëjtit nuk i kishin 

pranuar asnjëherë shkresat e lëndës.  

Përkundër se nuk ishin pajisur me shkresat e lëndës, të akuzuarit e kishin kundërshtuar 

aktakuzën e tyre, por që kundërshtimet ishin refuzuar nga gjykata e shkallës së parë, mirëpo 

Gjykata e Apelit, e kishte anuluar vendimin e shkallës së parë, për shkak se kishte vlerësuar 

se organet e ndjekjes kanë dështuar të zbatojnë detyrimin e tyre që të pandehurit të pajisen me 

shkresat e lëndës dhe një gjë e tillë paraqet shkelje të drejtave ligjore së të pandehurve në 

procedurë. 

Përkundër këtij udhëzimi të Apelit, sipas të akuzuarve, prej 12 nëntorit 2018, kur edhe është 

vendosur nga Gjykata e Apelit, të njëjtit deri më 5 qershor 2019, nuk ishin pajisur me 
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shkresat e lëndës. Tek në seancën që ishte mbajtur më 5 qershor 2019, rreth tre vjet pas 

ngritjes së aktakuzës, gjykatësja Florije Zatriqi e kishte obliguar prokurorinë që t’i pajis me 

shkresa të lëndës të akuzuarit62.  

Lidhur me këtë rast, IKD ka parashtruar ankesë disiplinore ndaj gjyqtares Florije Zatriqi, tek 

autoriteti kompetent në këtë rast, Ushtruesi i Detyrës së Kryetarit të Gjykatës Themelore në 

Pejë.  

Kjo pasi që, gjyqtarja Florije Zatriqi nuk ka siguruar zbatimin e Kushtetutës së Republikës së 

Kosovës, ka shkelur ligjin dhe nuk i ka trajtuar siç kërkohet me ligj, palët në procedurë, në 

rastin konkret të pandehurit.  

Neni 30 i Kushtetutës së Republikës së Kosovës ka përcaktuar se: “Çdokush që akuzohet për 

vepër penale, gëzon të drejtat minimale në vijim:...3. të ketë kohë, mundësi dhe mjete të 

mjaftueshme për të përgatitur mbrojtjen e vet”. Në rastin konkret, mos pajisja e të pandehurit 

me shkresat e lëndës, nuk i jep asnjë mundësi të njëjtit për të përgatitur mbrojtjes e tij, e 

drejtë kjo e garantuar me Kushtetutën e Republikës së Kosovës.  

Po ashtu, pajisja e të pandehurit me shkresa të lëndës nga ana e Prokurorit të Shtetit është 

edhe obligim ligjor sipas nenit 244 të Kodit Nr. 04/L-123 të Procedurës Penale të Republikës 

së Kosovës. Pra, me mos ofrimin e shkresave të pandehurve, prokuroret Lumturije Vuçetaj 

dhe Sadije Muriqi kanë shkelur këtë dispozitë ligjore. Lidhur me zbatimin e këtij detyrimi 

nga Prokurori i Shtetit, duhet të sigurohet Gjykata. Neni 245, paragrafi 4 i Kodit Nr. 04/L-

123 të Procedurës Penale ka përcaktuar se “Gjatë shqyrtimit fillestar, gjyqtari i vetëm gjykues 

ose kryetari i trupit gjykues siguron që prokurori i shtetit të ketë përmbushur detyrimet që 

kanë të bëjnë me zbulimin e provave nga neni 244 i këtij Kodi”.  

Procedimi i këtij rasti duke mos u siguruar se i pandehuri ka pranuar shkresat e lëndës paraqet 

shkelje së të drejtave kushtetuese dhe ligjore së të pandehurit nga ana e gjykatës. Për më 

tepër, ky fakt ka ndikuar edhe në zvarritjen e këtij rasti, çfarë paraqet cenim të parimit të 

ekonomizimit të procedurës penale.  

 

 

 

 

 

 

 
62 "Gjykata obligon Prokurorinë që të akuzuarit t’i pajisë me shkresa të lëndës, rreth tre vjet pas ngritjes së 

aktakuzë". Betimi për Drejtësi. 5 qershor 2019. (Shih linkun https://betimiperdrejtesi.com/gjykata-obligon-

prokurorine-qe-te-akuzuarit-ti-pajise-me-shkresa-te-lendes-rreth-tre-vjet-pas-ngritjes-se-aktakuzes/). (Qasur për 

herë të fundit më 1 tetor 2020). 
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5. Shndërrimi i dëshmitarit në të dënuar brenda një seance gjyqësore  

 

Më 6 nëntor 2019, Prokuroria Themelore në Prishtinë kishte ngritur aktakuzë kundër të 

pandehurit Shpëtim Beqiri, për kryerje të veprës penale “vjedhja e shërbimeve “nga neni 314 

paragrafi 6 lidhur me paragrafin 1 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës. Kjo aktakuzë 

është ngritur në Gjykatën Themelore në Prishtinë – dega në Drenas.  

Shqyrtimi gjyqësor në këtë rast është mbajtur me datë, 14 janar 2020, në Gjykatën Themelore 

në Prishtinë – dega në Drenas. Në këtë shqyrtim gjyqësor, në cilësi të dëshmitarit, është ftuar 

edhe Liridon Leku. Në këtë rast, gjatë dëshmisë së tij, Leku ka thënë se ai është qiramarrës i 

lokalit për të cilin bëhet fjalë.  

Mbi këtë bazë, prokurorja Fikrije Sylejmani është tërhequr nga aktakuza ndaj të pandehurit 

Shpëtim Beqiri. Por pas kësaj, në formë gojore, prokurorja e ka ndryshuar identitetin 

subjektiv të aktakuzës, në atë mënyrë që për veprën penale të “vjedhjes së shërbimeve”, e ka 

akuzuar dëshmitarin Liridon Leku. Këtë veprim të prokurores Sylejmani, e ka lejuar gjyqtari i 

vetëm gjykues në këtë rast, Shefqet Baleci.  
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Në këtë mënyrë dhe mbi këtë aktakuzë gojore, i pandehuri ka pranuar fajësinë dhe është 

shpallur fajtor nga gjyqtari i vetëm gjykues Shefqet Baleci63. 

Lidhur me këtë rast, IKD ka parashtruar ankesë disiplinore ndaj gjyqtarit Shefqet Baleci, tek 

autoriteti kompetent në këtë rast, Kryetarja e Gjykatës Themelore në Prishtinë.  

Kjo sepse, në rastin konkret, gjyqtari Shefqet Baleci me miratimin e këtij veprimi të 

Prokurorit të Shtetit ka shkelur ligjin, ka shkelur të drejtat kushtetuese së të 

pandehurit/dëshmitarit Liridon Leku, nuk ka siguruar standardet minimale për mbrojtjen e të 

drejtave të njeriut të përcaktuara në Kodin e Procedurën Penale të Republikës së Kosovës 

(Tutje: KPPRK) si dhe ka dëmtuar besimin e publikut në besueshmërinë e gjyqësorit.  

Fillimisht, ndryshimin dhe zgjerimin e aktakuzës KPPRK e ka rregulluar me nenet 350 dhe 

351. Në rastin e ndryshimit të aktakuzës, kjo dispozitë i referohet vetëm ndryshimit të 

aktakuzës në pjesën e gjendjes faktike dhe jo edhe në raport me personin e akuzuar. Ndërsa, 

zgjerimi i aktakuzës, i rregulluar me nenin 351 të KPPRK-së është i mundur të bëhet vetëm 

në raport me të akuzuarin dhe për vepra të tjera penale, por jo edhe të ndryshohet vetë i 

akuzuari, përkatësisht identiteti subjektiv i aktakuzës. Në këtë mënyrë, veprimi i prokurores 

së shtetit gjatë kësaj seance të shqyrtimit gjyqësor, të cilin veprim e ka miratuar gjyqtari 

Shefqet Baleci, ka qenë i pabazuar në ligj. Duke vepruar në këtë mënyrë, nuk janë respektuar 

standardet minimale të mbrojtjes së të drejtave së të pandehurve të përcaktuara në KPPRK.  

Prokurorja Sylejmani me këtë mënyrë të veprimit, të cilin veprim e ka lejuar gjyqtari Shefqet 

Baleci, e ka privuar të pandehurin nga e drejta për të poseduar materialet ose kopjet e tyre të 

cilat janë të përcaktuara në nenin 244 të KPPRK-së. Madje, Gjyqtari Shefqet Baleci duke 

lejuar këtë mënyrë të veprimit të Prokurorit të Shtetit ka shkelur edhe nenin 245, paragrafi 2 

të KPPRK-së. Neni 245, paragrafi 2 i KPPRK-së përcakton se “Gjatë shqyrtimit fillestar, 

gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues i jep kopjen e aktakuzës të pandehuri apo 

të pandehurve, nëse ata nuk i kanë pranuar këto kopje të aktakuzës më parë”. Por, të 

vepruarit e prokurorisë në këtë mënyrë dhe aprovimi i këtij veprimi nga gjyqtari i rastit e ka 

pamundësuar zbatimin e kësaj dispozite.  

Po ashtu, me mënyrën se si është vepruar me dëshmitarin Liridon Leku në seancën gjyqësore 

e cila është udhëhequr nga gjyqtari Shefqet Baleci, është shkelur edhe neni 129 i KPPRK-së, 

i cili përcakton se “Dëshmitari nuk ka detyrim të përgjigjet në pyetje konkrete kur ka gjasa se 

me këtë e vendose ndonjë person të afërm të tij para turpit të rëndë, dëmit të konsiderueshëm 

material ose ndjekjes penale. Gjykata apo prokurori i shtetit për këtë të drejtë e njofton 

dëshmitarin”. Është e qartë se në rastin konkret, Liridon Leku është ftuar si dëshmitar dhe jo 

si i pandehur.  

 
63 “Drejtësia “Made in Kosova”, në seancë erdhi si dëshmitar nga aty doli si i dënuar”. Betimi për Drejtësi. 14 

janar 2020 (Shih linkun: https://betimiperdrejtesi.com/drejtesia-made-in-kosova-ne-seance-erdhi-si-deshmitar-

nga-aty-doli-si-i-denuar/) (Qasur për herën e fundit më, 17 gusht 2020). 

https://betimiperdrejtesi.com/drejtesia-made-in-kosova-ne-seance-erdhi-si-deshmitar-nga-aty-doli-si-i-denuar/
https://betimiperdrejtesi.com/drejtesia-made-in-kosova-ne-seance-erdhi-si-deshmitar-nga-aty-doli-si-i-denuar/
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Të gjitha këto shkelje, dëshmojnë se Liridon Lekut nuk i janë siguruar standardet minimale të 

mbrojtjes së të drejtave të njeriut të cilat janë të përcaktuara në KPPRK, qoftë në kuptim të 

mbrojtjes së tij si dëshmitar apo si i pandehur.  

 

6. Konstatimi “copy-paste” i deklarimeve të palëve në seancë 

 

Në Gjykatën Themelore në Prishtinë, më 4 shkurt 2020, ka përfunduar procedura civile në 

rastin ku paditësja Avdije Maxhuni, po kërkon nga Komuna e Prishtinës, kompensimin e 

pagave pas pensionimit në vlerë prej 1,860.49 euro. Pas hapjes së gjykimit, përfaqësuesja e 

Komunës së Prishtinës, Fitore Byqmeti ka kërkuar që të largohet nga zyra e gjykatësit Hysni 

Bardheci, ku edhe ishte duke u mbajtur gjykimi, duke kërkuar që të gjitha deklarimet e saj të 

dhëna në një kontest paraprak, për një rast tjetër, t’i merren si të deklaruara. 

Por, largimi i përfaqësueses Byqmeti nuk e ka penguar gjykatësin Bardheci që të vazhdojë 

gjykimin për rastin në fjalë, madje duke vepruar sipas kërkesës së saj. Deklarimet e saj të 

dhëna në një tjetër rast, gjykatësi Bardheci i ka marrë sikur e njëjta t’i kishte deklaruar vet në 

seancën e së martës, si dhe të njëjtin deklarim e ka lexuar para palës paditëse, kinse 

përfaqësuesja e të paditurës, Fitore Byqmeti, në seancën e së martës ka deklaruar se nuk është 
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kontestuese se paditësja ka pasur pagën bazë në vlerë prej 421 euro dhe se paditësja ka 39 

vjet përvojë pune, duke e kundërshtuar në tërësi padinë dhe kërkesëpadinë. 

Përpos këtij deklarimi, gjykatësi Bardheci gjithashtu e konstatoi në procesverbal edhe fjalën 

përfundimtare të përfaqësueses së Komunës, duke e marrë “copy” tërë deklarimin e saj që ajo 

e kishte dhënë në një seancë tjetër, për një rast tjetër me pagë jubilare64. 

Lidhur me këtë rast, IKD kishte parashtruar ankesë disiplinore ndaj gjyqtarit Hysni Bardheci, 

tek autoriteti kompetent në këtë rast, Kryetarja e Gjykatës Themelore në Prishtinë.  

Në këtë rast, nuk bëhet fjalë për zhvillim të seancës në mungesë të të paditurës, por bëhet 

fjalë për mbajtje të seancës duke munguar e paditura, por duke u konstatuar thëniet e saj në 

procesverbal, sikurse e njëjta të jetë prezente.  

Neni 134, paragrafi 1 i Ligjit Nr. 03/L-006 për Procedurën Kontestimore përcakton se 

“procesverbali përpilohet për veprimet e kryera në seancë gjyqësore”. Ndërsa, paragrafi 2 i 

nenit 134 të Ligjit nr.03/L-006 për Procedurën Kontestimore ka përcaktuar se “Procesverbali 

përpilohet edhe mbi deklaratat dhe njoftimet e rëndësishme që i bëjnë palët ose pjesëmarrësit 

e tjerë jashtë seancës”.  

Në rastin konkret, është e qartë se Gjyqtari Hysni Bardheci në këtë rast ka shkelur dispozitat 

e Ligjit nr.03/L-006 të Procedurës Kontestimore, pasi përmbajtja e këtij procesverbali të 

përpiluar sipas lejes së Gjyqtarit Bardheci, nuk pasqyron veprimet e kryera në këtë seancë 

gjyqësore. Pra, ky procesverbal e paraqet përfaqësuesen e të paditurës si prezentë në këtë 

seancë gjyqësore, derisa në fakt ajo nuk ka qenë prezentë në këtë seancë gjyqësore. Po ashtu, 

neni 139, paragrafi 1 i Ligjit nr.03/L-006 për Procedurën Kontestimore ka përcaktuar se 

“Procesverbali nënshkruhet nga gjyqtari, procesmbajtësi, palët, përkatësisht nga përfaqësuesi 

ligjor apo me prokurë i palës, si dhe nga interpreti”.  

Duke mos qenë prezent në sallë të gjykimit, përfaqësuesja e të paditurës nuk ka pasur 

mundësi ta nënshkruar këtë procesverbal, edhe pse e njëjta në këtë procesverbal figuron se ka 

qenë prezentë. Nëse ky procesverbal është nënshkruar më vonë nga përfaqësuesja e palës së 

paditur, këtu pastaj shfaqen rrethana të tjera.  

Për këto arsye, duke vepruar në këtë mënyrë, Gjyqtari Hysni Bardheci ka kryer shkelje 

disiplinore sipas nenit 5.1.1.2 të Ligjit nr.06/L-057 për Përgjegjësinë Disiplinore të 

Gjyqtarëve dhe Prokurorëve.  

 

 

 
64 "Padia për kompensim dëmi, gjykatësi e konstaton në procesverbal deklarimin e palës së paditur që e kishte 

dhënë në një rast tjetër". Betimi për Drejtësi. 4 shkurt 2020. (https://betimiperdrejtesi.com/padia-per-

kompensim-demi-gjykatesi-e-konstaton-ne-procesverbal-deklarimin-e-pales-se-paditur-qe-e-kishte-dhene-ne-

nje-rast-tjeter/). (Qasur për herë të fundit më 4 tetor 2020).  
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9. Vendimet e autoriteteve kompetente në ankesat e IKD ndaj prokurorëve 

Nga gjithsej 10 ankesa disiplinore që IKD deri më 30 qershor 2020 ka iniciuar ndaj 

prokurorëve, autoritetet kompetente kanë vendosur në nëntë (9) prej tyre, derisa në 

kundërshtim me ligjin, autoritetet kompetente nuk kanë vendosur në një tjetër rast, duke kryer 

shkelje disiplinore sipas Ligjit nr.06/L-057 për Përgjegjësinë Disiplinore të Gjyqtarëve dhe 

Prokurorëve.  

Prokurori 

ndaj të cilit 

është 

iniciuar 

procedura 

disiplinore 

Autoriteti 

Kompetent 

Data e 

ankesës 

Data e 

vendimit nga 

AK 

Numri i 

ditëve 

deri në 

vendosje  

Brenda/jashtë 

afatit ligjor  

Drita 

Hajdari 

Kryeprokurori 

i Prokurorisë 

Speciale të 

Kosovës 

10.02.2020 06.03.2020 25 Brenda afatit 

ligjor 

Besart 

Mustafa 

Kryeprokurori 

i Prokurorisë 

Themelore në 

Prishtinë 

10.02.2020 06.04.2020 56 Jashtë afatit 

ligjor 

Hava 

Krasniqi 

Kryeprokurori 

i Prokurorisë 

Themelore në 

Prishtinë 

05.03.2020 04.05.2020 60 Jashtë afatit 

ligjor 

Fikrije 

Fejzullahu 

Kryeprokurori 

i Prokurorisë 

Speciale të 

Kosovës 

10.02.2020 06.03.2020 25 Brenda afatit 

ligjor 

Rrahim 

Podvorica 

Kryeprokurori 

i Prokurorisë 

Themelore në 

Prishtinë 

11.02.2020 21.05.2020 100 Jashtë afatit 

ligjor 

Lumturije 

Vuçetaj; 

Sadije 

Muriqi 

Kryeprokurori 

i Prokurorisë 

Themelore në 

Pejë 

10.02.2020 10.03.2020 29 Brenda afatit 

ligjor 
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Huma 

Jetishi 

Kryeprokurori 

i Prokurorisë 

Themelore në 

Gjilan 

10.02.2020 11.02.2020 1 Brenda afatit 

ligjor 

Fikrije 

Sylejmani 

Kryeprokurori 

i Prokurorisë 

Themelore në 

Prishtinë 

10.02.2020 16.04.2020 66 Jashtë afatit 

ligjor 

Javorka 

Prilincevic 

Kryeprokurori 

i Prokurorisë 

Themelore në 

Prishtinë 

27.02.2020 27.08.2020 182 Jashtë afatit 

ligjor 

Tabela 5 – Koha e vendosjes nga AK-të lidhur me ankesat disiplinore të iniciuara nga IKD. 

Sa i përket mënyrës së vendosjes nga ana e autoriteteve kompetente përkitazi me ankesat ndaj 

prokurorëve, të parashtruara nga IKD deri më 30 qershor 2020, nga gjithsej tetë (8) vendime, 

dy (2) prej tyre kishin qenë vendime aprovuese65, përkatësisht janë raste në të cilën autoriteti 

kompetent ka parashtruar kërkesë në KPK për fillimin e hetimeve disiplinore, derisa në shtatë 

(6) raste tjera, ankesat e IKD-së janë hudhur poshtë.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
65 Shënim. Rasti në fjalë ka të bëj me ankesën disiplinore ndaj prokurores Huma Jetishi. Në këtë rast, pasi që 

IKD ka parashtruar ankesën disiplinore, është njoftuar se autoriteti kompetent sipas detyrës zyrtare e ka referuar 

këtë rast në KPK para se të mbërrij ankesa e IKD-së.  
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Prokurori ndaj të cilit 

është iniciuar procedura 

disiplinore 

Autoriteti kompetent Vendimi i AK 

Huma Jetishi Kryeprokurori i Prokurorisë 

Themelore në Gjilan 

Aprovues/Kërkesë për fillim 

të hetimit disiplinor 

Fikrije Sylejmani Kryeprokurori i Prokurorisë 

Themelore në Prishtinë 

Aprovues/Kërkesë për fillim 

të hetimit disiplinor 

Drita Hajdari Kryeprokurori i Prokurorisë 

Speciale të Republikës së 

Kosovës 

Refuzim i ankesës së 

disiplinore 

Besart Mustafa Kryeprokurori i Prokurorisë 

Themelore në Prishtinë 

Refuzim i ankesës së 

disiplinore 

Hava Krasniqi Kryeprokurori i Prokurorisë 

Themelore në Prishtinë 

Refuzim i ankesës së 

disiplinore 

Rrahim Podvorica Kryeprokurori i Prokurorisë 

Themelore në Prishtinë 

Refuzim i ankesës së 

disiplinore 

Lumturije Vuçetaj; Sadije 

Muriqi 

Kryeprokurori i Prokurorisë 

Themelore në Pejë 

Refuzim i ankesës së 

disiplinore 

Fikrije Fejzullahu Kryeprokurori i Prokurorisë 

Speciale të Republikës së 

Kosovës 

Refuzim i ankesës së 

disiplinore 

Javorka Prilincevic Kryeprokurori i Prokurorisë 

Themelore në Prishtinë 

Refuzim i ankesës së 

disiplinore 

Tabela 6 – Mënyra e vendosjes nga AK-të lidhur me ankesat disiplinore të iniciuara nga IKD. 

Në vijim, IKD ka paraqitur rastet e vendimeve të autoriteteve kompetente përkitazi me 

ankesat e parashtruara nga IKD ndaj prokurorëve deri më 30 qershor 2020. Pas trajtimit të 

këtyre vendimeve, IKD do të paraqesë problemet dhe të metat e identifikuar në vendimet e 

autoriteteve kompetente të nxjerrë në rastet disiplinore të prokurorëve, të iniciuara nga IKD.  

1. Vendimi në rastin e prokurores, Drita Hajdari 

Autoriteti Kompetent, në këtë rast, Kryeprokurori i Prokurorisë Speciale të Republikës së 

Kosovës (PSRK), Blerim Isufaj, më 6 mars 2020 e kishte refuzuar ankesën disiplinore të 

ushtruar nga IKD për prokuroren Drita Hajdari me arsyetimin se në veprimet e prokurores 

nuk manifestohen elemente që kanë të bëjnë me ndonjë shkelje disiplinore.  
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Në vendimin e Autoritetit Kompetet, thuhet se janë shqyrtuar pretendimet e ankuesve dhe se 

është marrë edhe deklarimi i prokurores Hajdari, e cila e kishte kundërshtuar ankesën duke 

pretenduar se deklarimet e saj në media nuk paraqesin shkelje të Kodit të Etikës për Prokuror.  

Sipas vendimit të AK, vlerësimi se prokurorja nuk ka kryer shkelje disiplinore bazohet në 

faktin se siç thuhet, nëse dëgjohet me kujdes deklarimi i prokurores në media, e njëjta në 

asnjë moment nuk ka komentuar vendimet gjyqësore. Sipas vendimit, është fakt se e njëjta ka 

komentuar rastin “Pronto”, por këtë e ka bërë në formë të elaborimit të provave mbi të cilat e 

ka ngritur aktakuzën. Sipas AK, elaborimi dhe sqarimi për opinion i aktakuzës dhe provave 

mbështetëse pas përfundimit të shqyrtimit gjyqësor nuk mund të konsiderohet si komentim i 

vendimeve gjyqësore. Gjithashtu, sipas AK, nuk qëndrojnë as pretendimet se prokurorja ka 

hedhur dyshime lidhur me trupin gjykues, pasi siç thuhet në vendim, vet e akuzuar në media 

kishte deklaruar se nuk e din arsyen pse janë liruar të akuzuarit në rastin “Pronto” pasi 

gjyqtari nuk ka dhënë arsyetim dhe se ende nuk e ka pasur në posedim aktgjykimin në formë 

të shkruar. Në fund, AK thekson se lidhur me këtë rast nuk ka pasur asnjë ankesë nga asnjë 

autoritet gjyqësor lidhur me pretendimet se prokurorja ka komentuar vendimet gjyqësore.  

2. Vendimi në rastin e prokurorit, Besart Mustafa  

Autoriteti Kompetent, në këtë rast, Kryeprokurori i Prokurorisë Themelore në Prishtinë, 

Kujtim Munishi, më 6 prill 2020, ka vendosur që të refuzojë ankesën disiplinore që IKD 

kishte ushtruar ndaj prokurorit Besart Mustafa, me arsyetimin se nuk ka bazë të mjaftueshme 

për fillimin e procedurës disiplinore ndaj prokurorit Mustafa.  

Sipas vendimit të Autoritetit Kompetent, çështja e tërheqjes nga aktakuza të prokurorit 

Mustafa, ka të bëj me vendimmarrjen e Prokurorit të Shtetit, i cili sipas ligjit në fuqi është i 

pavarur dhe i paanshëm dhe mund të tërhiqet nga ndjekja penale deri në përfundim të 

shqyrtimit gjyqësor.  

3. Vendimi në rastin e prokurores, Hava Krasniqi  

Autoriteti Kompetent, në këtë rast, Kryeprokurori i Prokurorisë Themelore në Prishtinë, 

Kujtim Munishi, më 64 maj 2020, ka vendosur që të refuzojë ankesën disiplinore që IKD 

kishte ushtruar ndaj prokurores Hava Krasniqi, me arsyetimin se nuk ka bazë të mjaftueshme 

për fillimin e procedurës disiplinore ndaj prokurores Krasniqi. 

Sipas vendimit, prokurorja Krasniqi fare nuk kishte qenë në dijeni për mbajtjen e seancën në 

fjalë pasi nuk kishte pranuar ftesë e as ndonjë provë tjetër sikurse procesverbal, me të cilën 

do të njoftohej se seanca ishte caktuar të mbahej më 23 janar 2020.  

Siç thuhet në arsyetim të vendimit të Autoritetit Kompetent, gjatë shqyrtimit të ankesës së 

IKD-së, nuk është arritur të gjendet ftesa as në shkresa të lëndës e as nuk është evidentuar 

data 23 janar 2020 si datë e mbajtjes së seancës në mbështjellësin e lëndës.  
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Në fund, Autoriteti Kompetent thekson se do të merren parasysh pengesat administrative në 

dorëzim-pranimin e ftesave për seancat e ardhshme gjyqësore në mënyrë që situata të tilla të 

mos përsëriten në të ardhmen.  

 

4. Vendimi në rastin e prokurores, Fikrije Fejzullahu  

Autoriteti Kompetent, në këtë rast, Kryeprokurori i Prokurorisë Speciale të Republikës së 

Kosovës (PSRK), Blerim Isufaj, më 6 mars 2020 e kishte refuzuar ankesën disiplinore të 

ushtruar nga IKD për prokuroren Fikrije Fejzullahu me arsyetimin se shkelja e supozuar në 

ankesë është parashkruar.  

Në vendimin e Autoritetit Kompetent, thuhet se prokurorja Fejzullahu aktakuzën për të cilën 

bën fjalë ankesa, e ka ngritur në vitin 2015, vit në të cilin ka hyrë në fuqi Ligji nr.05/L-035 

për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.03/L-224 për Këshillin Prokurorial të Kosovës dhe 

rregullorja nr. 05/2015, për punën e Komisionit Disiplinor dhe Procedurën Disiplinore ndaj 

Prokurorëve.  

Sipas vendimit të Autoritetit Kompetent, në këto dy akte, përkatësisht në nenin 16, par 3 të 

Ligjit nr.03/L-224, dhe nenin 10, par 1 të rregullores nr.05/2015, thuhet se “Komisioni 

disiplinor nuk do të fillojë procedurën në qoftë se ka kaluar afati një (1) vjeçar nga njoftimi i 

pranuar nga Zyra e Prokurorit Disiplinorë për shkeljen e supozuar dhe dy (2) vite nga dita e 

shkeljes së supozuar”. 

Nga kjo, sipas vendimit, rezulton se sipas ligjit dhe rregullores në fjalë, është parashkruar e 

drejta e fillimit të procedurës disiplinore në rastin konkret sepse ankesa e parashtruar nga 

IKD në këtë rast është e datës 10 shkurt 2020.  

5. Vendimi në rastin e prokurorit, Rrahim Podvorica 

Autoriteti Kompetent, në këtë rast, Kryeprokurori i Prokurorisë Themelore në Prishtinë, 

Kujtim Munishi, më 21 maj 2020, ka vendosur që të refuzojë ankesën disiplinore që IKD 

kishte ushtruar ndaj prokurorit Rrahim Podvorica, me arsyetimin se nuk ka bazë të 

mjaftueshme për fillimin e procedurës disiplinore ndaj prokurorit Podvorica.  

Sipas vendimit të Autoritetit Kompetent, mos shqyrtimi i kërkesës së avokates mbrojtëse 

drejtuar prokurorit Podvorica për pajisje me shkresa të lëndës si dhe mos pajisja me shkresa 

të lëndës e së njëjtës nga prokurori, është vetëm një mos kujdes i vogël dhe i paqëllimshëm 

që nuk mjaftojnë për sanksionim disiplinor, por që sipas vendimit të Autoritetit Kompetent, 

një gjë e tillë do të shërbej si provë gjatë vlerësimit të performancës së prokurorit në fjalë. 

6. Vendimi në rastin e prokuroreve, Lumturije Vuçetaj dhe Sadije Muriqi 
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Autoriteti Kompetent, në këtë rast, Kryeprokurori i Prokurorisë Themelore në Pejë, Agim 

Kurmehaj, më 10 mars 2020, ka vendosur që të refuzojë ankesën disiplinore që IKD kishte 

ushtruar ndaj prokuroreve Lumturije Vuçetaj dhe Sadije Muriqi.  

Sipas vendimit të Autoritetit Kompetent, duke shqyrtuar përgjegjësinë eventuale disiplinore 

për prokuroren Vucetaj, është gjetur se e njëjta vetëm ka nënshkruar aktakuzën PP/II 

nr.1783/2018, e cila në fazën e mëvonshme të procedurës gjyqësore bashkohet me lëndën 

PP/II nr.827/16, dhe se e kjo prokurore ka përfaqësuar vetëm në seancën gjyqësore të datës 

27 qershor 2017 e ku në procesverbalin e seancës, në faqen e parë shënohet “se janë 

përmbushur obligimet nga neni 244 i KPPRK-së”. 

Kurse, sa i përket pretendimeve ankimore për prokuroren Muriqi, në vendimin e Autoritetit 

Kompetent, thuhet se e njëjta në DP, me lëndë ka filluar të ngarkohet në prill 2019 dhe se e 

njëjta ka qenë në përfaqësim të kësaj lënde më 16 prill 2019, ndërsa në seancën e radhës më 5 

qershor 2019, në procesverbal është konstatuar se “prokurorja e shtetit i ka siguruar shkresat 

e lëndëve të pandehurve”.  

Nisur nga këto, Autoritetit Kompetent thekson në vendimin e tij se nuk janë plotësuar kushtet 

ligjore për fillimin e procedurës disiplinore ndaj prokurorëve në fjalë.  

7. Vendimi në rastin e prokurores, Huma Jetishi 

Instituti i Kosovës për Drejtësi, më 10 shkurt 2020 kishte parashtruar ankesë disiplinore ndaj 

prokurores Huma Jetishi tek Autoriteti Kompetent, Kryeprokurori i Prokurorisë Themelore 

në Gjilan.  

Pas ushtrimit të kësaj ankese nga IKD, Autoriteti Kompetent ka njoftuar se paraprakisht, rasti 

i prokurores Jetishi ishte referuar për në KPK, sipas detyrës zyrtare.  

8. Vendimi në rastin e prokurores, Fikrije Sylejmani 

Duke vepruar si Autoritet Kompetent  në rastin e ankesës disiplinore të ushtruar nga IKD 

ndaj prokurores Fikrije Sylejmani, Kryeprokurori i Prokurorisë Themelore në Prishtinë, 

Kujtim Munishi, më 16 prill 2020 kishte vendosur që rastin ta dërgon në KPK me kërkesë për 

fillim të hetimit disiplinor. Lidhur me këtë, KPK, me 21 korrik 2020, i kishte shqiptuar 

sanksionin disiplinor “Vërejtje jo-publike me shkrim”, prokurores Sylejmani.  

9.1 Problemet dhe të metat e identifikuara nga IKD në përgjigjet e Autoriteteve            

Kompetente për rastet e prokurorëve 

Mungesa e kontrollit të KPK-së ndaj vendimeve të autoriteteve kompetente përkitazi me 

ankesat disiplinore ndaj prokurorëve dhe keqkuptimi i Avokatit të Popullit përkitazi me 

vendimet e Autoriteteve Kompetente, i ka bërë të njëjtit me autoritet suprem të disiplinimit të 

prokurorëve. Kjo pasi për tejkalimet ekstreme të autorizimeve që ata kanë dhe për vendimet 

tërësisht të pabazuara në ligj, nuk ka ekzistuar asnjë ndërhyrje.  
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Përballë kësaj situate në njërën anë dhe mungesës së trajtimit të pavarur dhe profesional të 

ankesave, autoritetet kompetente të sistemit prokurorial kanë ndërtuar standarde të dëmshme, 

të cilat e minojnë punën e drejtë, efikase dhe profesionale të Prokurorit të Shtetit, e 

veçanërisht besimin e publikut në këtë institucion.  

Fillimisht, në pesë (5) raste, vetë autoritetet kompetente kanë kryer shkelje disiplinore. Kjo 

pasi të njëjtit nuk kanë nxjerrë vendime dhe për të njëjtat vendime nuk kanë njoftuar brenda 

afatit ligjor paraqitësit e ankesave disiplinore, në këtë rast Institutin e Kosovës për Drejtësi.  

Mos njoftimi i parashtruesit të ankesës brenda afatit ligjor me Ligjin Nr. 06/L–057 për 

Përgjegjësinë Disiplinore të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve përcaktohet shprehimisht si shkelje 

disiplinore.  

Neni 9.6. i këtij ligji përcakton se “Autoriteti Kompetent sipas nenit 9, paragrafin 1, shqyrton 

ankesën brenda tridhjetë (30) ditëve nga dita e pranimit të ankesës dhe vepron në përputhje 

me nenin 12, paragrafin 2, përveç kur konstaton se ankesa është dukshëm joserioze, e 

pabazuar, nuk ka të bëjë me ndonjë shkelje disiplinore, ose është parashkruar. Lidhur me 

vendimin e marrë, Autoriteti Kompetent njofton menjëherë me shkrim personin që ka 

paraqitur ankesë. Një kopje e vendimit i dorëzohet edhe Këshillit përkatës, dhe në rastet e 

parapara me paragrafin 3 të këtij neni edhe Avokatit të Popullit”, derisa paragrafi pasues i 

këtij neni përcakton shprehimisht se “Nëse Kryetari i Gjykatës ose Kryeprokurori nuk 

shqyrton dhe nuk vendos lidhur me ankesën ose nuk njofton personin që ka paraqitur ankesë 

për arsyet e hedhjes poshtë të ankesës, siç kërkohet në paragrafin 6, konsiderohet se kanë 

kryer shkelje disiplinore”. 

E metë tjetër në trajtimin e ankesave të IKD-së ndaj prokurorëve nga ana e autoriteteve 

kompetente është tejkalimi i skajshëm i kompetencave që të njëjtit kanë sipas Ligjit Nr. 

06/L–057 për Përgjegjësinë Disiplinore të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve. Kjo pjesë, do të 

trajtohet në një kapitull të veçantë të këtij raporti. 

Në trajtimin e ankesave të IKD-së për prokurorë nga ana e Autoriteteve Kompetente, me apo 

pa dashje, janë bërë gabime të theksuara profesionale.  

Në rastin e ankesës së IKD-së ndaj prokurores Fikrije Fejzullahu, Autoriteti Kompetent e ka 

hudhur poshtë ankesën me arsyetimin se e njëjta është parashkruar.  

Në vendimin e Autoritetit Kompetent, thuhet se prokurorja Fejzullahu aktakuzën për të cilën 

bën fjalë ankesa, e ka ngritur në vitin 2015, vit në të cilin ka hyrë në fuqi Ligji nr.05/L-035 

për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.03/L-224 për Këshillin Prokurorial të Kosovës dhe 

rregullorja nr. 05/2015, për punën e Komisionit Disiplinor dhe Procedurën Disiplinore ndaj 

Prokurorëve. Sipas vendimit të Autoritetit Kompetent, në këto dy akte, përkatësisht në nenin 

16, par 3 të Ligjit nr.03/L-224, dhe nenin 10, par 1 të rregullores nr.05/2015, thuhet se 

“Komisioni disiplinor nuk do të fillojë procedurën në qoftë se ka kaluar afati një (1) vjeçar 

nga njoftimi i pranuar nga Zyra e Prokurorit Disiplinorë për shkeljen e supozuar dhe dy (2) 

vite nga dita e shkeljes së supozuar”. Nga kjo, sipas vendimit, rezulton se sipas ligjit dhe 
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rregullores në fjalë, është parashkruar e drejta e fillimit të procedurës disiplinore në rastin 

konkret sepse ankesa e parashtruar nga IKD në këtë rast është e datës 10 shkurt 2020.  

Në këtë rast, dispozitat në të cilat referohet Autoriteti Kompetent janë të shfuqizuara. Kjo për 

arsye se me hyrjen në fuqi të Ligjit Nr. 06/L – 057 për Përgjegjësinë Disiplinore të 

Gjyqtarëve dhe Prokurorëve, dispozitat e tjera që i referohen disiplinimit të gjyqtarëve dhe 

prokurorëve janë shfuqizuar në mënyrë automatike. Për më tepër, mbi bazën e këtij ligji, 

Këshilli Prokurorial i Kosovës (KPK) ka miratuar edhe Rregulloren e re nr.05/2019 për 

Procedurën Disiplinore të Prokurorëve.  

Ligji Nr. 06/L – 057 për Përgjegjësinë Disiplinore të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve në nenin 17 

ka përcaktuar se “2. Procedurat hetimore të filluara para hyrjes në fuqi të këtij ligji do të 

vendosen dhe përfundojnë në pajtim me dispozitat e ligjit në fuqi, në kohën kur ka filluar 

hetimi dhe do të përfundojnë brenda 6 muajve nga hyrja në fuqi e këtij ligji. 3. Procedurat 

disiplinore të filluara para hyrjes në fuqi të këtij ligji do të vazhdojnë dhe përfundojnë në 

pajtim me dispozitat e ligjit në fuqi, në kohën e fillimit të hetimit disiplinor dhe do të 

përfundojnë brenda gjashtë (6) muajve nga hyrja në fuqi e këtij ligji. 4. Me hyrjen në fuqi të 

këtij ligji, të gjitha ankesat lidhur me shkeljet e supozuara disiplinore, përfshirë ato që 

pretendohet të jenë kryer para hyrjes në fuqi të këtij ligji, por për të cilat nuk ka filluar 

hetimi, para hyrjes në fuqi të këtij ligji, do të procedohen nga autoritetet kompetente 

dhe këshillat, në pajtim me këtë ligj”. Për këtë arsye, përjashtim nga Ligji nr. 06/L-057 për 

Përgjegjësinë Disiplinore të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve bëjnë vetëm rastet e filluara para 

hyrjes në fuqi të këtij ligji, derisa në të gjitha rastet tjera, zbatohet ligji i ri, përkatësisht Ligji 

nr. 06/L-057 për Përgjegjësinë Disiplinore të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve. Fakti nëse 

procedura disiplinore në këtë rast ka filluar para hyrjes në fuqi të Ligjit nr. 06/L-057 për 

Përgjegjësinë Disiplinore të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve nuk trajtohet në vendimin e 

autoritetit kompetent mbi hudhjen e ankesës disiplinore.  

Neni 10 i Ligjit nr. 06/L-057 për Përgjegjësinë Disiplinore të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve 

përcakton se: “Autoriteti Kompetent nuk kërkon fillimin e hetimeve si dhe Këshilli nuk fillon 

hetimet ndaj një gjyqtari apo prokurori për shkelje disiplinore në qoftë se kanë kaluar pesë 

(5) vjet nga koha e kryerjes së shkeljes së supozuar disiplinore, përveç nëse shkelja 

disiplinore konstituon vepër penale. Në rast të tillë, do të aplikohen dispozitat e Kodit 

Penal në lidhje me parashkrimin”. Në këtë mënyrë, në nenin 100 të Kodit Penal të 

Republikës së Kosovës, tek i cili kod referon Ligji nr. 06/L-057 për Përgjegjësinë Disiplinore 

të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve, thuhet se “1. Afati i parashkrimit të ndjekjes penale fillon nga 

dita kur është kryer vepra penale. Nëse ndonjë pasojë që përbën element të veprës penale 

shfaqet më vonë, afati i parashkrimit fillon të rrjedh nga ajo kohë”.  

Në rastin konkret, nisur nga fakti se një qytetar, përkatësisht i akuzuari Arbnor Morina, në 

mënyrë të kundërligjshme është mbajtur nën aktakuzë deri më 20 dhjetor 2019, atëherë i bie 

se parashkrimi i kësaj shkelje disiplinore ka filluar tek më 20 dhjetor 2019 dhe jo në datën e 

ngritjes së aktakuzës. Në këtë mënyrë, kjo lëndë arrin parashkrimin më 20 dhjetor 2024. Për 

më tepër, lidhur me këtë rast, prokurorja Fikrije Krasniqi-Fejzullahu ka pasur përgjegjësi 

direkte të paktën deri më 9 mars 2017. Kjo për faktin se deri me këtë datë, prokurorja Fikrije 
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Krasniqi-Fejzullahu e ka pasur në punë këtë lëndë dhe me qëllim të kthimit të ligjshmërisë, 

nuk ka shfrytëzuar autorizimet ligjore për tu tërhequr nga aktakuza.  

Por, edhe nëse abstrahojmë të gjitha këto situata, prapë se prapë, bazuar në Ligjin nr. 06/L-

057 për Përgjegjësinë Disiplinore të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve, shkelja e prokurores Fikrije 

Krasniqi-Fejzullahu nuk është parashkruar. Kjo për arsye se në këtë rast, aktakuza është 

ngritur më 29 qershor 2015. Sipas nenit 10 të Ligjit nr. 06/L-057 për Përgjegjësinë 

Disiplinore të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve, afati i parashkrimit të shkeljeve disiplinore është 

pesë (5) vite. Në këtë mënyrë, kjo shkelje disiplinore parashkruhet më 29 qershor 2020, 

derisa ankesa disiplinore në këtë rast është parashtruar më 10 shkurt 2020. Por, ritheksojmë 

se bazuar në ligjet në fuqi, ky rast disiplinor nuk arrin parashkrimin deri më 20 dhjetor 2024.  

Po në këtë rast, krahas prokurores Fikrije Fejzullahu, ankesa e IKD-së përfshinte edhe 

prokuroren Besa Limani, e cila ishte e përfshirë në këtë rast. Kjo ankesë disiplinore i është 

dërguar Prokurorisë Themelore në Prishtinë dhe lidhur me prokuroren Fikrije Fejzullahu, me 

gjasë ankesa është proceduar në PSRK, për shkak se e njëjta është avancuar në këtë 

prokurori, derisa lidhur me prokuroren Besa Limani, IKD nuk ka pranuar asnjëherë përgjigje.  

Në rastin e ankesës së IKD-së ndaj prokuroreve Lumturije Vuçetaj dhe Sadije Muriqi, 

Autoriteti Kompetent ka kontestuar gjendjen faktike. Me këtë rast, përkundër faktit që IKD 

mos pajisjen e të pandehurve me shkresa të lëndës e vërteton përmes një vendimi gjyqësor, 

përkatësisht aktvendimit të Gjykatës së Apelit, Autoriteti Kompetent në këtë rast e devijon 

gjendjen faktike përmes procesverbaleve të seancave gjyqësore.  

Duke trajtuar në këtë linjë ankesat disiplinore ndaj prokurorëve të parashtruara nga IKD, 

autoritetet kompetente në sistemin prokurorial kanë lejuar praktika të dëmshme për sistemin 

prokurorial, duke legjitimuar përmes mos veprimit veprime të cilat minojnë punën e pavarur, 

të paanshme dhe profesionale të Prokurorit të Shtetit, e veçanërisht besimin e publikut në këtë 

institucion.  

Një prej ankesave të IKD-së kishte të bënte me një prokuror i cili kishte ngritur një aktakuzë 

ndaj një deputeti dhe ende pa filluar shqyrtimi fillestar, i njëjti ishte tërhequr nga aktakuza. 

Këtë veprim të prokurorit përkatës, i cili veprim cenon në masë të konsiderueshme sigurinë 

juridike të të pandehurit, por edhe të qytetarëve të tjerë dhe minon besimin e publik në 

pavarësinë dhe paanshmërinë e Prokurorit të Shtetit, autoriteti kompetent në këtë rast e ka 

cilësuar si “vendimmarrje të prokurorit të shtetit, i cili sipas ligjit është i pavarur dhe i 

paanshëm”.  

Në këtë linjë është edhe vendimi i autoritetit kompetent përkitazi me ankesën e IKD-së ndaj 

prokurores Drita Hajdari. Në këtë rast, përkundër faktit se komentimi i vendimeve gjyqësore 

nga prokurorja Drita Hajdari ishte evident sikurse e bardha në të zezë, që konsistonte me 

deklaratën e së njëjtës se “për fat të keq ky nuk është rasti i parë në të cilin njerëz të fuqishëm 

nga politika apo rrethi i tyre i shmangen drejtësisë”, autoriteti kompetent e ka hudhur poshtë 

ankesën disiplinore të IKD-së.  
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Duke vepruar në këtë mënyrë, autoriteti kompetent në këtë rast e ka institucionalizuar 

mundësinë e secilit prokuror që të hedhë dyshime ndaj sistemit gjyqësor, i cili 

institucionalizim është në kundërshtim të hapur me Kodin e Etikës për Prokurorë.  

Për më tepër, pikërisht për komentim të vendimeve gjyqësore, në të kaluarën, para hyrjes në 

fuqi të Ligjit Nr. 06/L – 057 për Përgjegjësinë Disiplinore të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve, 

KPK kishte shqiptuar masë disiplinore. Pra, praktika ka qenë e njohur, por se nuk është 

vepruar në përputhje me ligjit dhe praktikën e ndërtuar nga KPK, i cili mos veprim ka 

amnistuar prokuroren Drita Hajdari nga kjo shkelje disiplinore, si dhe ka hapur mundësinë që 

secili Prokuror i Shtetit të hedhë dyshime mbi sistemin gjyqësor.  

Këtë mënyrë të veprimit, IKD e sheh shumë shqetësuese. Për më tepër, kjo mënyrë e veprimit 

është indikacion i qartë për dështim të sistemit të ri të llogaridhënies, të instaluar me Ligjin 

Nr. 06/L – 057 për Përgjegjësinë Disiplinore të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve.  

Kjo pasi, mënyra se si kanë vepruar autoritetet kompetente të sistemit prokurorial në ankesat 

e IKD-së dhe mos intervenimi i KPK-së në raport me vendimet e autoriteteve kompetente, 

paraqet një mungesë të theksuar të vullnetit të vet sistemit prokurorial për ngritje të 

llogaridhënies në këtë sistem, e cila mungesë e vullnetit, Ligjin Nr. 06/L – 057 për 

Përgjegjësinë Disiplinore të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve e kthen në një ligj të ri në letër, dhe 

të pazbatuar në praktikë.  

Në këtë drejtim, IKD konsideron se një ndër pjesët e mozaikut që pasqyrojnë 

domosdoshmërinë e zhvillimit të një procesi të thellë të vetingut në sistemin e drejtësisë, 

është pikërisht edhe kjo mënyrë e vendosjes nga ana e autoriteteve kompetent, e cila mënyrë 

e vendosjes ia humb kuptimin Ligjit Nr. 06/L – 057 për Përgjegjësinë Disiplinore të 

Gjyqtarëve dhe Prokurorëve dhe në dëm të llogaridhënies, kulturën e pandëshkueshmërisë e 

instalon si pjesë kruciale të punës së prokurorëve të shtetit.  
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10. Vendimet e Autoriteteve Kompetente në ankesat e IKD ndaj gjyqtarëve 

Nga gjithsej shtatë (7) ankesa disiplinore që IKD deri më 30 qershor 2020 ka iniciuar ndaj 

gjyqtarëve, autoritetet kompetente kanë vendosur në të gjitha prej tyre.  

Gjyqtari 

ndaj të cilit 

është 

iniciuar 

procedura 

disiplinore 

Autoriteti 

Kompetent 

Data e 

ankesës 

Data e 

vendimit nga 

AK 

Numri i 

ditëve 

deri në 

vendosje  

Brenda/jashtë 

afatit ligjor  

Vesel 

Ismaili 

Kryetarja e 

Gjykatës 

Themelore në 

Prishtinë 

16.12.2019 15.01.2020 30 Brenda afatit 

ligjor 

Vesel 

Ismaili; 

Nushe 

Kukaj-

Mekaj; 

Naime 

Krasniqi 

Jashanica; 

Agim Kuçi 

dhe Kujtim 

Krasniqi 

 

Kryetarja e 

Gjykatës 

Themelore në 

Prishtinë 

24.12.2019 20.01.2020 27 Brenda afatit 

ligjor 

Sami 

Sharaxhiu 

Kryetari i 

Gjykatës 

Supreme 

10.02.2020 09.03.2020 28 Brenda afatit 

ligjor 

Florije 

Zatriqi 

UD i detyrës 

së Kryetarit të 

Gjykatës 

Themelore në 

Pejë 

10.02.2020 21.02.2020 11 Brenda afatit 

ligjor 

Shefqet 

Baleci 

Kryetarja e 

Gjykatës 

Themelore në 

Prishtinë 

10.02.2020 11.03.2020 30 Brenda afatit 

ligjor 

Hysni Kryetarja e 

Gjykatës 

11.02.2020 10.03.2020 28 Brenda afatit 
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Bardheci Themelore në 

Prishtinë 

ligjor 

Abdullah 

Ahmeti; 

Tonka 

Berishaj; 

Xhevdet 

Abazi  

Kryetari i 

Gjykatës së 

Apelit 

10.02.2020 06.03.2020 25 Brenda afatit 

ligjor 

Tabela 7 – Koha e vendosjes nga AK-të lidhur me ankesat disiplinore të iniciuara nga IKD. 

Sa i përket mënyrës së vendosjes nga ana e autoriteteve kompetente përkitazi me ankesat ndaj 

gjyqtarëve, të parashtruara nga IKD deri më 30 qershor 2020, nga gjithsej shtatë (7) vendime, 

katër (4) prej tyre janë vendime aprovuese, përkatësisht janë raste në të cilat autoriteti 

kompetent ka parashtruar kërkesë në KGJK për fillimin e hetimeve disiplinore, derisa në tri 

(3) raste tjera, ankesat e IKD-së janë hudhur poshtë:  

Gjyqtari ndaj të cilit është 

iniciuar procedura 

disiplinore 

Autoriteti kompetent Vendimi i AK 

Vesel Ismaili Kryetarja e Gjykatës 

Themelore në Prishtinë 

Aprovues/Kërkesë për fillim 

të hetimeve disiplinore 

Shefqet Baleci Kryetarja e Gjykatës 

Themelore në Prishtinë 

Aprovues/Kërkesë për fillim 

të hetimeve disiplinore 

Hysni Bardheci  Kryetarja e Gjykatës 

Themelore në Prishtinë 

Aprovues/Kërkesë për fillim 

të hetimeve disiplinore 

Abdullah Ahmeti; Tonka 

Berishaj; Xhevdet Abazi 

Kryetari i Gjykatës së Apelit Aprovues/Kërkesë për fillim 

të hetimeve disiplinore 

Sami Sharaxhiu Kryetari i Gjykatës Supreme Refuzim i ankesës 

Florije Zatriqi UD i Kryetarit të Gjykatës 

Themelore në Pejë 

Refuzim i ankesës 

Vesel Ismaili; Nushe 

Kukaj-Mekaj; Naime 

Krasniqi Jashanica; Agim 

Kuçi dhe Kujtim Krasniqi 

 

Kryetarja e Gjykatës 

Themelore në Prishtinë 

Refuzim i ankesës 

Tabela 8 – Mënyra e vendosjes nga AK-të lidhur me ankesat disiplinore të iniciuara nga IKD. 
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Në vijim, IKD ka paraqitur rastet e vendimeve të autoriteteve kompetente përkitazi me 

ankesat e parashtruara nga IKD ndaj gjyqtarëve deri më 30 qershor 2020. Pas trajtimit të 

këtyre vendimeve, IKD do të paraqesë problemet dhe të metat e identifikuar në vendimet e 

autoriteteve kompetente të nxjerrë në rastet disiplinore të gjyqtarëve, të iniciuara nga IKD.  

1. Vendimi për gjykatësin, Vesel Ismaili 

Duke vendosur lidhur me ankesën disiplinore të parashtruar më 16 dhjetor 2019, nga IKD 

ndaj gjykatësit Vesel Ismaili, Autoriteti Kompetent për këtë rast, Kryetarja e Gjykatës 

Themelore në Prishtinë, Afërdita Bytyçi, më 15 janar 2020, kishte dorëzuar në Këshillin 

Gjyqësor të Kosovës kërkesën për fillimin e hetimeve disiplinore për gjyqtarin Ismaili.  

2. Vendimi për gjyqtarët, Nushe Kuka-Mekaj, Agim Kuqi, Kujtim Krasniqi 

Kryetarja e Gjykatës Themelore në Prishtinë, Afërdita Bytyçi, duke vendosur lidhur me 

ankesën disiplinore të parashtruar nga IKD ndaj gjyqtarëve, Kuka-Mekaj, Kuqi dhe Krasniqi, 

kishte vendosur që të refuzojë si të pabazuar kërkesën për fillimin e inicimin e procedurës 

disiplinore ndaj gjyqtarëve në fjalë. 

Në vendimin e Autoritetit Kompetent, thuhet se sipas procesverbaleve të lëndës me 

nr.PKR.nr.230/18, në asnjërën prej tyre nuk thuhet se mediat dhe OJQ-të janë të të obliguara 

të raportojnë vetëm me iniciale.  

Po ashtu, në vendim theksohet se kryetarja e trupit gjykues në këtë çështje, kishte nxjerr 

vendim me të cilin kishte kufizuar fotografimin, incizimin, regjistrimin televiziv dhe 

regjistrime tjera në pjesën ku do jepet dëshmia e dëshmitarëve dhe se e ka ndaluar çdo 

raportimi të dëshmisë së dëshmitarëve për shkak të ruajtjes të ruajtjes së këtij procesi 

gjyqësor.  

3. Vendimi për gjykatësin, Sami Sharaxhiu 

Kryetari i Gjykatës Supreme, Enver Peci, duke vepruar si Autoritet Kompetent  për të 

vendosur lidhur me ankesën disiplinore të ushtruar nga IKD për ushtruesin e detyrës së 

Kryetarit të Gjykatës Themelore në Pejë, Sami Sharaxhiu, më 9 mars 2020, kishte vendosur 

që të refuzojë ankesën në fjalë si të pabazuar.  

Sipas vendimit, Autoriteti Kompetent thekson se në rastin konkret, gjyqtari Sharaxhiu ka 

vepruar konform nenit 301 të Kodit të Procedurës Penale të Republikës së Kosovës. Sipas 

Autoritetit Kompetent, i njëjti nuk ka mundur të vërtetojë pohimet në ankesë se gjyqtari 

Sharaxhiu, qëllimisht ka vepruar në dëm të ndonjërës palë në procedurë gjyqësore apo me 

ndonjë veprim të tij ka ndikuar në zbehjen e besimit të publikut në sistemin gjyqësor.  

Në këtë drejtim, AutoritetiKompetent thekson në vendim, se nuk është në kompetencë të tij 

nëse që të komentojë vendimin gjyqësor se a ka qenë ligjërisht i drejtë apo jo, pasi që sipas 

rregullit, një gjë e tillë bëhet në procedurë gjyqësore.  
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4. Vendimi në rastin e gjykatëses, Florije Zatriqi 

Ushtrues i detyrës i Kryetarit të Gjykatës Themelore në Pejë, Sami Sharaxhiu, duke vepruar 

si Autoritet Kompetent  lidhur me ankesën e ushtruar nga IKD për gjyqtaren, Florije Zatriqi, 

më 21 shkurt 2020 kishte vendosur që ankesën ta refuzojë si të pabazuar.  

Sipas vendimit, u.d i kryetarit të gjykatës, duke vlerësuar ankesën e parashtruar ka konstatuar 

se ankesa është e pabazuar për shkak se pas shqyrtimit të shkresave të lëndës ka konstatuar se 

në shqyrtimin gjyqësor të datës 12 shtator 2017, prokurori i shtetit e ka njoftuar gjykatën se 

për të njëjtën çështje është ngritur edhe një aktakuze ndaj të pandehurve Sylë Gërvalla, Adem 

Gërvalla, Brahim Gërvalla dhe Shpejtim Gërvalla dhe kishte kërkuar që të bëhet bashkimi i 

lendeve ndërsa në ketë seance nuk ishte prezent i dëmtuari Islam Gërvalla dhe përfaqësuesi i 

autorizuar i tij avokati Haxhi Çekaj. Gjykata me 15 shtator 2017, ka marrë aktvendim me të 

cilin, procedura penale P.nr. 433116 dhe P.nr. 932116, është bashkuar me aktvendimin P.nr. 

433116 të datës 15 shtator 2017. 

Sipas vendimit të Autoritetit Kompetent, me 3 korrik 2018, gjykata e ka caktuar dhe mbajtur 

shqyrtimin fillestar ndaj të akuzuarve, e ku është konstatuar se prokurori i shtetit i ka 

përmbushur detyrimet e provave nga neni 244 te KPPRK-se, dhe meqenëse të akuzuarit janë 

deklaruar të pafajshëm, gjykata të njëjtit i ka udhëzuar që të ushtrojnë kundërshtime apo 

kërkese për hudhje te aktakuzës 

Andaj, sipas vendimit të Autoritetit Kompetent, në rastin konkret, palët asnjëherë nuk i janë 

drejtuar gjykatës për sigurimin e shkresave të lendes të cilat iu mungojnë, por përkundrazi të 

njëjtit në seancën e parë kanë deklaruar se prokurori i ka kryer obligimet e veta lidhur me 

sigurimin e provave, por këtë çështje pastaj e kanë ngritur me rastin e parashtrimit te 

kundërshtimeve dhe se prishja e vendimit nuk do të thotë shkelje e etikes profesionale por 

shkelje e procedurës penale dhe në rastin konkret si dhe ne te gjitha rastet tjera, është obligim 

i prokurorit të shtetit që para fillimit të shqyrtimit gjyqësor, palët t’i pajisë me shkresat e 

lendes. 

5. Vendimi për gjykatësin, Shefqet Baleci 

Kryetarja e Gjykatës Themelore në Prishtinë, Afërdita Bytyçi, duke vepruar si Autoritet 

Kompetent  lidhur me ankesën e IKD-së të parashtruar ndaj gjyqtarit Shefqet Baleci, më 10 

mars 2020, kishte vendosur që t’i drejtohet KGJK-së me kërkesë për fillimin e hetimit 

disiplinor për gjyqtarin në fjalë.  

6. Vendimi për gjykatësin, Hysni Bardheci 

Kryetarja e Gjykatës Themelore në Prishtinë, Afërdita Bytyçi, duke vepruar si Autoritet 

Kompetent  lidhur me ankesën e IKD-së të parashtruar ndaj gjyqtarit Hysni Bardheci, më 9 

mars 2020, kishte vendosur që t’i drejtohet KGJK-së me kërkesë për fillimin e hetimit 

disiplinor për gjyqtarin në fjalë. 

7. Vendimi për gjyqtarët, Abdullah Ahmeti, Tonka Berishaj dhe Xhevdet Abazi 
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Kryetari i Gjykatës së Apelit, Hasan Shala, duke vepruar si Autoritet Kompetent , më 6 mars 

2020, ka aprovuar ankesën e IKD të parashtruar ndaj gjyqtarëve, Abdullah Ahmeti, Tonka 

Berishaj dhe Xhevdet Abazi dhe rastin e ka proceduar për në KGJK, me kërkesë për fillimin 

e hetimit disiplinor.  

10.1 Problemet dhe të metat e identifikuara nga IKD në përgjigjet e Autoriteteve 

Kompetente për rastet e gjyqtarëve 

Edhe në rastin e përgjigjeve të Autoriteteve Kompetente për rastet e gjyqtarëve përkitazi me 

ankesat që IKD ka deponuar ndaj gjyqtarëve, IKD ka gjetur probleme dhe të meta.  

Por, krahasuar me sistemin prokurorial, proceduralisht, sistemi i llogaridhënies sipas Ligjit 

Nr.06/L-057 për Përgjegjësinë Disiplinore të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve është relativisht më 

i binarizuar dhe avancuar se sa në sistemin prokurorial.  

Aspekti i parë pozitiv në rastin e autoriteteve kompetente për rastet e gjyqtarëve është se në 

ankesat që IKD ka parashtruar ndaj gjyqtarëve, nuk është evidentuar asnjë rast në të cilin 

autoritetet kompetente nuk kanë nxjerrë vendime. Për më tepër, në të gjitha rastet që IKD ka 

iniciuar procedura disiplinore ndaj gjyqtarëve, autoritetet kompetente vendimet e tyre i kanë 

nxjerrë brenda afatit të përcaktuar me ligj.  

Por, në një rast, autoriteti kompetent i Gjykatës Themelore në Prishtinë, përkatësisht 

Kryetarja e kësaj Gjykate, Afërdita Bytyçi, kishte nxjerrë vendim të pjesshëm. Kjo pasi 

ankesa e IKD-së kishte të bënte për dy (2) raste, në të cilat ishin të përfshirë gjithsej pesë (5) 

gjyqtarë, ndaj të cilëve IKD kishte paraqitur ankesë disiplinore tek Autoriteti Kompetent, 

Kryetarja e Gjykatës Themelore në Prishtinë. Përkatësisht, ankesa e IKD-së kishte të bënte 

me mbylljen e kundërligjshme të dy rasteve gjyqësore: “Rasti i mashtrimit me viza” dhe 

“Rasti i veteranëve mashtrues”.  

Autoriteti Kompetent në këtë rast, Kryetarja e Gjykatës Themelore në Prishtinë, Afërdita 

Bytyçi, kishte vendosur vetëm për njërin prej këtyre dy rasteve, “Rastin e veteranëve 

mashtrues”, në të cilin përfshiheshin tre (3) gjyqtarë, derisa në vendimin që IKD kishte 

pranuar, ishte injoruar tërësisht rasti tjetër, përkatësisht “Rasti i mashtrimit me viza”. 

Por, edhe në vendimin e Autoritetit Kompetent në këtë rast kishte një të metë shumë të 

theksuar. Vendimi i autoritetit kompetent për refuzimin e ankesës së IKD-së nënvizonte se 

“Sipas procesverbaleve të lëndës me nr.PKR.nr.230/18, në asnjërën prej tyre nuk thuhet se 

mediat dhe OJQ-të janë të të obliguara të raportojnë vetëm me iniciale”. Ky deklarim i 

vendimit, ishte shmangie nga gjendja reale faktike e rastit. Kjo pasi kufizimi i këtij rasti për 

raportim vetëm me iniciale ishte kumtuar publikisht dhe pothuajse të gjitha mediat atë ditë 

kishin raportuar për këtë rast vetëm me iniciale. Për më tepër, IKD dhe BpD posedojnë 

aktvendimin e shkruar, të nxjerrë nga kryetarja e trupit gjykues në këtë rast, i cili decidivisht 

përcakton kufizimin e raportimit vetëm me iniciale. Për më tepër, IKD dhe BpD këtë 

aktvendim e kanë siguruar pikërisht nga Gjykata Themelore në Prishtinë, përmes kërkesës 

për qasje në dokumente publike.  



78 

 

Në këtë mënyrë, thënë më ndryshe, autoriteti kompetent në këtë rast ka devijuar gjendjen 

faktike, dhe rrjedhimisht ka refuzuar ankesën disiplinore të parashtruar nga IKD.  

Tutje, në rastin e gjyqtarit Sami Sharaxhiu, i cili rast është trajtuar nga Autoriteti Kompetent, 

Kryetari i Gjykatës Supreme të Republikës së Kosovës66, ky Autoritet Kompetent  e ka 

hudhur poshtë ankesën e parashtruar nga IKD.  

Sipas vendimit, Autoriteti Kompetent thekson se në rastin konkret, gjyqtari Sharaxhiu ka 

vepruar konform nenit 301 të Kodit të Procedurës Penale të Republikës së Kosovës. Sipas 

Autoritetit Kompetent, i njëjti nuk ka mundur të vërtetojë pohimet në ankesë se gjyqtari 

Sharaxhiu, qëllimisht ka vepruar në dëm të ndonjërës palë në procedurë gjyqësore apo me 

ndonjë veprim të tij ka ndikuar në zbehjen e besimit të publikut në sistemin gjyqësor. Në këtë 

drejtim, Autoriteti Kompetent thekson në vendim, se nuk është në kompetencë të tij nëse që 

të komentojë vendimin gjyqësor se a ka qenë ligjërisht i drejt apo jo, pasi që sipas rregullit, 

një gjë e tillë bëhet në procedurë gjyqësore. Po ashtu, Autoriteti Kompetent në këtë rast si 

argument përdorë edhe imunitetin kushtetues të gjyqtarëve.  

Me këtë rast, IKD vlerëson se pretendimi i autoritetit kompetent në këtë rast se gjyqtari 

nxjerrjen e këtij vendimi e ka bazuar në një bazë ligjore që të njëjtit i ofron diskrecion nuk 

qëndron. Dispozitat që përmend autoriteti kompetent në këtë rast janë neni 211, paragrafi 4 

dhe neni 301, paragrafi 3 të KPPRK-së, të cilat nene përcaktojnë se “Kur lejohet incizimi i 

shqyrtimit gjyqësor, gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues, për arsye të 

justifikueshme, mund të ndalojë incizimin e pjesëve të posaçme të seancës” dhe se 

“Fotografimi, filmimi, regjistrimi televiziv dhe regjistrime të tjera përpos regjistrimit zyrtar të 

shqyrtimit gjyqësor lejohen, përveç nëse gjyqtari i vetëm gjykues ose kryetari i trupit gjykues 

kufizon fotografimin, filmimin, regjistrimin televiziv ose regjistrimet tjera me aktvendim të 

arsyetuar me shkrim”. Në këtë rast, krahas të vërtetës se kjo është baza ligjore për nxjerrjen 

e këtij vendimi, këto dy nene përcaktojnë aktvendimin e arsyetuar me shkrim dhe arsyet e 

justifikueshme. Në këtë drejtim, arsyet e justifikueshme janë përcaktuar në nenin 294 të 

KPPRK-së, i cili përcakton se “ 1. Nga fillimi deri në përfundim të shqyrtimit gjyqësor, 

gjyqtari i vetëm gjykues ose trupi gjykues me propozimin e palëve ose sipas detyrës zyrtare, 

por gjithnjë pas dëgjimit të tyre, mund të përjashtojë publikun gjatë gjithë shqyrtimit gjyqësor 

ose nga një pjesë e tij, kur kjo është e nevojshme për: 1.1. ruajtjen e fshehtësisë zyrtare; 1.2. 

ruajtjen e informacionit të fshehtë i cili do të rrezikohej nga shqyrtimi i hapur; 1.3. ruajtjen e 

rendit dhe respektimin e ligjit; 1.4. mbrojtjen e jetës personale ose familjare të të akuzuarit, të 

dëmtuarit ose të pjesëmarrësve të tjerë në procedurë; 1.5. mbrojtjen e interesave të fëmijëve; 

ose 1.6. mbrojtjen e të dëmtuarve, dëshmitarëve bashkëpunues ose dëshmitarëve, siç 

parashihet në Kapitullin XIII të këtij Kodi”.  

Nisur nga fakti se lidhur me kufizimin e xhirimit nuk ka një dispozitë të veçantë, dispozita 

paraprake shërben si dispozitë e përgjithshme në këtë rast. Në rastin konkret, arsyetimi se 

gjyqtari Sharaxhiu në këtë rast ka vepruar vetëm në bazë të diskrecionit që ia ofron ligji nuk 

 
66 Shënim: Rasti ndaj Gjyqtarit Sami Sharaxhiu është trajtuar nga Kryetari i Gjykatës Supreme të Republikës së 

Kosovës si Autoritet Kompetent , pasi në kohën e parashtrimit dhe shqyrtimit të ankesës së IKD-së, gjyqtari 

Sharaxhiu ka mbajtur pozitën e ushtruesit të detyrës së Kryetarit të Gjykatës Themelore në Pejë.  
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qëndron, pasi i njëjti në aktvendimin e tij në këtë rast ka anashkaluar tërësisht arsyet e 

numëruara taksativisht në nenin 294 të KPPRK-së.  

Lidhur me imunitetin funksional, Gjykata Kushtetuese e Republikës së Kosovës në një 

aktgjykim ka potencuar se imuniteti funksional shtrihet “vetëm deri në masën që veprimet 

dhe vendimet e tyre ndërmerren brenda fushëveprimit të përgjegjësive të tyre”67. Neni 40, 

paragrafi 1 i Ligji nr.06/L-054 për Gjykatat përcakton se “Gjyqtarët veprojnë në mënyrë 

objektive, të paanshme dhe të pavarur në pajtim me parimet e përcaktuara në Kodin e Etikës 

Profesionale të Gjyqtarëve”. Neni 1 i Kodit .... përcakton se “Gjyqtari ushtron funksionin e tij 

në mënyre të pavarur, bazuar në Kushtetutë, ligj...” derisa neni 5.5.5 i këtij kodi përcakton se 

“Gjyqtari ushtron funksionin e tij në mënyre efikase dhe të ligjshme”. Ne rastin konkret, 

anashkalimi i rrethanave të përcaktuara në nenin 294 të KPPRK-së në aktvendimin e gjyqtarit 

Sharaxhiu përbën fakt i cili vërteton se ky aktvendim nuk hyn në kuadër të fushëveprimit të 

gjyqtarit Sharaxhiu, për të cilën arsye, i njëjti në këtë rast nuk gëzon imunitet funksional.  

Në anën tjetër, ofrimi i këshillës juridike në aktvendimin e Gjyqtarit Sharaxhiu nuk 

nënkupton se IKD dhe BpD, apo mediat dhe organizatat tjera të shoqërisë civile kanë pasur 

mundësi të shfrytëzojnë mjetet juridike. Kjo për arsye se lejueshmërinë e mjeteve juridike e 

përcakton ligji, përkatësisht KPPRK, dhe jo aktvendimet gjyqësore. Në këtë kuptim, neni 

296, paragrafi 2 i KPPRK-së përcakton shprehimisht se “2. Aktvendimi për mbajtjen e 

seancës së mbyllur mund të kundërshtohet vetëm me ankesë kundër aktgjykimit”. Ndërsa, 

neni 380, paragrafi 1 i KPPRK-së përcakton se “Kundër aktgjykimit të marrë në nga gjyqtari 

i vetëm gjykues ose trupi gjykues i gjykatës themelore, ankesë mund të paraqesin personat e 

autorizuar brenda pesëmbëdhjetë (15) ditësh nga dita e dorëzimit të kopjes së aktgjykimit”, 

derisa neni 381, paragrafi 1 përcakton se “Ankesë mund të paraqesin prokurori i shtetit, i 

akuzuari, mbrojtësi, përfaqësuesi ligjor i të akuzuarit dhe i dëmtuari”. Andaj, këshilla juridike 

në aktvendimin konkret ka qenë e pabazuar në ligj dhe rrjedhimisht e pashfrytëzueshme nga 

palët e tjera në këtë proces.  

Për më tepër, autoriteti kompetent në këtë rast ka tejkaluar edhe autorizimet ligjore sipas 

Ligjit Nr.06/L-057 për Përgjegjësinë Disiplinore të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve, e cila 

çështje do të trajtohet në kapitujt në vijim.  

Ndërsa, në rastin e gjyqtares Florije Zatriqi, sipas vendimit të Autoritetit Kompetent, me 3 

korrik 2018, gjykata e ka caktuar dhe mbajtur shqyrtimin fillestar ndaj të akuzuarve, e ku 

është konstatuar se prokurori i shtetit i ka përmbushur detyrimet e provave nga neni 244 te 

KPPRK-se, dhe meqenëse të akuzuarit janë deklaruar të pafajshëm, gjykata të njëjtit i ka 

udhëzuar që të ushtrojnë kundërshtime apo kërkese për hudhje te aktakuzës. Sipas vendimit të 

Autoritetit Kompetent, pretendimet për mos përmbushje të obligimeve të prokurorit për ti 

siguruar të pandehurit shkresat e lëndës, palët i kanë paraqitur vetëm me rastin e parashtrimit 

të ankesës në Gjykatën e Apelit.  

 
67 AKTGJYKIM në Rastin Nr. K098/11. Parashtrues Qeveria e Republikës së Kosovës lidhur me imunitetin e 

deputetëve të Kuvendit të Republikës së Kosovës, Presidentit të Republikës së Kosovës, dhe anëtarëve të 

Qeverisë së Republikës së Kosovës. 20 shtator 2011. Gjykata Kushtetuese. 20 shtator 2011. paragrafi 58. (Shih 

linkun https://gjk-ks.org/wp-content/uploads/vendimet/KO98-11_SHQ_AKTGJYKIM.pdf). 
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Por, në këtë rast, Autoriteti Kompetent trajton vetëm procesverbalin e seancës gjyqësore në të 

cilën konstatohet i përmbushur obligimi i prokurorit për sigurimit e shkresave të pandehurit, 

derisa nuk trajtohen gjetjet e vendimit të Gjykatës së Apelit përkitazi me mos respektimin e 

këtij obligimi ligjor të Prokurorit të Shtetit.  
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11. Tejkalimi i kompetencave ligjore nga Autoritetet Kompetente 

Sipas përkufizimeve që jep ky ligj, autoriteti kompetent “nënkupton Kryetarët e Gjykatave, 

Kryetarin e Gjykatës Supreme, Kryeprokurorin e Shtetit, Kryeprokurorët dhe Këshillat si 

autoritete kompetente për pranimin e ankesave ndaj gjyqtarëve dhe prokurorëve për shkeljet 

e supozuara disiplinore sipas nenit 9, paragrafi 1”68. 

Siç është trajtuar edhe paraprakisht në këtë raport, duke vepruar në këtë mënyrë, ky ligj i ka 

adresuar rekomandimin e Këshillit Konsultativ të Gjyqtarëve Evropiane, për ekzistimin e një 

personi apo organi i cili filtron ankesat për në autoritetin disiplinore.  

Lidhur me trajtimin e ankesave, Ligji Nr. 06/L – 057 për Përgjegjësinë Disiplinore të 

Gjyqtarëve dhe Prokurorëve ka ndërtuar parimin se autoriteti kompetent në parim për të 

gjitha kërkesat bënë kërkesë në këshill për fillimin e hetimeve, përjashtimisht katër (4) 

rasteve përjashtuese: 1) Kur ankesa është dukshëm joserioze, 2) e pabazuar, 3) nuk ka të bëjë 

me ndonjë shkelje disiplinore, ose 4) është parashkruar69.  

Në këtë kuptim, Sipas Ligjit nr.06/L-057 për Përgjegjësinë Disiplinore të Gjyqtarëve dhe 

Prokurorëve, Autoriteti Kompetent detyrohet që me kërkesë për fillimin e hetimeve 

disiplinore të përcjellë të gjitha ankesat në këshilla, duke i filtruar me këto katër (4) rrethana 

përjashtuese. Këto rrethana, paraqesin thjesht vlerësimin e autoritetit kompetent për të 

vlerësuar seriozitetin e një ankese, përkatësisht për të vlerësuar faktin nëse një ankesë e 

caktuar përbën thjesht faktin e “çështjes disiplinore”, derisa hetimin meritor të rastit e bëjnë 

panelet hetimore në këshilla.  

Ky arsyetim vërtetohet edhe nga vet përkufizimi që ligji në fjalë i jep autoritetit kompetent, 

ku përcaktohet se autoriteti kompetent “nënkupton Kryetarët e Gjykatave, Kryetarin e 

Gjykatës Supreme, Kryeprokurorin e Shtetit, Kryeprokurorët dhe Këshillat si autoritete 

kompetente për pranimin e ankesave ndaj gjyqtarëve dhe prokurorëve për shkeljet e 

supozuara disiplinore sipas nenit 9, paragrafi 1”70.  

Referimi bazë për autoritetin kompetent është vetëm pranimi i ankesave, derisa dispozitat e 

tjera i japin mundësi autoritetin kompetent që vetëm të filtrojë ankesat disiplinore, 

përkatësisht të ndajë në mes të rasteve që përbëjnë çështje disiplinore dhe atyre që nuk 

përbëjnë një çështje të tillë. 

Por, nga monitorimi i zbatimit në praktikë të Ligjit Nr.06/L-057 për Përgjegjësinë Disiplinore 

të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve, IKD ka gjetur se autoritetet kompetente kanë tejkaluar këtë 

kompetencë, me ç’rast kanë hyrë në fushën e kompetencave që kanë panelet hetimore që 

themelohen nga këshillat, e madje edhe në kompetenca të vet këshillave. 

Kjo pasi që gama e vlerësimit nga autoritetet kompetente në këto raste ka qenë shumë më e 

gjerë se sa ajo që ka përcaktuar ligji, duke shndërruar kështu autoritetin kompetent në një 

 
68 Ligji Nr.06/L-057 për Përgjegjësinë Disiplinore të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve. Neni 2.1.1.1. 
69 Po aty. Neni 9.6. 
70 Po aty.  
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institut tjetër nga ai siç është i përkufizuar me ligj. Kjo është bërë në atë mënyrë që Autoriteti 

Kompetent kompetente kanë dalë jashtë katër (4) filtrave të lejuar, dhe kanë vlerësuar rastet 

në gamën që lejohet të vlerësojnë vetëm panelet hetimore të këshillave dhe vetë këshillat.  

“Gllabërimi” i të gjitha kompetencave disiplinore nga ana e autoritetit kompetent 

manifestohet veçanërisht në rastin e ankesës ndaj prokurores së PSRK-së, Drita Hajdari. Në 

vendimin e autoritetit kompetent vlerësimi është se prokurorja nuk ka kryer shkelje 

disiplinore bazohet në faktin se siç thuhet, nëse dëgjohet me kujdes deklarimi i prokurores në 

media, e njëjta në asnjë moment nuk ka komentuar vendimet gjyqësore. Sipas vendimit, është 

fakt se e njëjta ka komentuar rastin “Pronto”, por këtë e ka bërë në formë të elaborimit të 

provave mbi të cilat e ka ngritur aktakuzën. Sipas Autoritetit Kompetent, elaborimi dhe 

sqarimi për opinion i aktakuzës dhe provave mbështetëse pas përfundimit të shqyrtimit 

gjyqësor nuk mund të konsiderohet si komentim i vendimeve gjyqësore. Gjithashtu, sipas 

Autoritetit Kompetent, nuk qëndrojnë as pretendimet se prokurorja ka hedhur dyshime lidhur 

me trupin gjykues, pasi siç thuhet në vendim, vet e akuzuar në media kishte deklaruar se nuk 

e din arsyen pse janë liruar të akuzuarit në rastin “Pronto” pasi gjyqtari nuk ka dhënë 

arsyetim dhe se ende nuk e ka pasur në posedim aktgjykimin në formë të shkruar. Në fund, 

Autoriteti Kompetent thekson se lidhur me këtë rast nuk ka pasur asnjë ankesë nga asnjë 

autoritet gjyqësor lidhur me pretendimet se prokurorja ka komentuar vendimet gjyqësore.  

Duke vepruar në këtë mënyrë, Autoriteti Kompetent në këtë rast është paraqitur si 1) 

Autoritet Kompetent , 2) Panel Hetimor dhe 3) Këshill. Kjo pasi përtej nivelit të këtij 

vlerësimi, nuk ka vlerësim tjetër.  

Në rastin konkret, për hudhjen e ankesës disiplinore në këtë rast, nuk është përdorur asnjëri 

prej filterëve ligjor, e që janë 1) ankesa dukshëm jo serioze, 2) e pabazuar, 3) nuk ka të bëjë 

me shkelje disiplinore dhe 4) është parashkruar.  

Kjo mënyrë e veprimit, qartazi paraqet tejkalim të kompetencave të autoritetit kompetent, dhe 

madje paraqet edhe dalje nga funksioni të cilin sipas ligjit e ka autoriteti kompetent.  

Në këtë mënyrë kishte vepruar autoriteti kompetent edhe në ankesën ndaj prokurorit Besart 

Mustafa, ku kishte përcaktuar se mënyra e veprimit të prokurorit në rastin konkret paraqet 

pavarësinë dhe paanshmërinë e Prokurorit të Shtetit.  

Edhe në këtë rast, autoriteti kompetent del nga roli që ka, duke mos aplikuar asnjërin kriter 

ligjor për refuzimin e ankesës disiplinore.  

Në rastin e prokurores Hava Krasniqi, autoriteti i njëjtë kompetent, përkatësisht 

Kryeprokurori i Prokurorisë Themelore në Prishtinë, e kishte refuzuar ankesën disiplinore me 

arsyetimin nuk është arritur të gjendet ftesa as në shkresa të lëndës e as nuk është evidentuar 

data 23 janar 2020 si datë e mbajtjes së seancës në mbështjellësin e lëndës.  

Edhe në këtë rast, mos aplikimi i asnjërit prej katër (4) kritereve të vetme për refuzimin e një 

ankese disiplinore, edhe në këtë rast paraqet tejkalim të autorizimeve ligjore të autoritetit 

kompetent dhe dalje nga roli që ka ky autoritet.  
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Përtej kësaj, po i njëjti Autoritet Kompetent  në rastin ndaj prokurorit Rrahim Podvorica 

kishte vlerësuar, jashtë çdo kriteri apo filteri ligjor, edhe fajin e prokurorit, duke konstatuar se 

në rastin konkret kemi të bëjmë me një mos kujdes të vogël dhe të paqëllimshëm. Për këtë 

lloj vlerësimi nga autoriteti kompetent, Ligji Nr.06/L-057 për Përgjegjësinë Disiplinore të 

Gjyqtarëve dhe Prokurorëve nuk përmban asnjë dispozitë.  

Edhe në rastin e trajtimit të ankesës disiplinore ndaj gjyqtarit Sami Sharaxhiu, autoriteti 

kompetent në këtë rast, përkatësisht Kryetari i Gjykatës Supreme, ka tejkaluar kompetencat e 

vlerësimit që i njëjti ka si Autoritet Kompetent , duke tejkaluar katër (4) kriteret ligjore mbi 

bazën e të cilave mund të refuzohet një ankesë disiplinore.  

Përkundër faktit se autoriteti kompetent në këtë rast përmbahet nga çdo lloj vlerësimi, i njëjti 

në vendimin e tij përkitazi me këtë ankesë disiplinore jep një interpretim bukur të gjerë të 

rastit, i cili interpretim nuk përkon me asnjë nga katër (4) kriteret apo filterat ligjorë.  

Në këtë mënyrë, edhe në këtë rast, autoriteti kompetent ka tejkaluar kompetencat e vlerësimit, 

dhe ka kaluar në një rol tjetër, jashtë atij që ka autoriteti kompetent.  

Lidhur me këtë çështje, IKD e vlerëson si të kundërligjshme dhe papranueshme shndërrimin e 

autoritetit kompetent në “diktaturë të disiplinimit”. Sipas Ligjit Nr.06/L-057 për 

Përgjegjësinë Disiplinore të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve, por edhe sipas standardeve të 

Komisionit të Venecias, roli i autoritetit kompetent është që të filtrojë ankesat disiplinore, dhe 

thjesht të vlerësojë një rast nëse i njëjti përbën thjesht “rast disiplinor”, dhe jo të konstatojë 

përgjegjësinë disiplinore.  

Me qëllim të manifestimit të këtij roli, Ligji Nr.06/L-057 për Përgjegjësinë Disiplinore të 

Gjyqtarëve dhe Prokurorëve u ka dhënë autoriteteve kompetente kritere apo filtra të qartë të 

vlerësimit nëse një ankesë duhet të refuzohet apo jo. 

Ideja e Ligjit Nr.06/L-057 për Përgjegjësinë Disiplinore të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve nuk 

është koncentrimi i llogaridhënies në institucione të cilat janë vartëse të institucioneve të cilat 

disiplinimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve e kanë kompetencë kushtetuese. Përkatësisht, nuk 

është ideja që disiplinimi si kompetencë kushtetuese e Këshillave të kalojë tek Kryetarët e 

Gjykatave dhe Kryeprokurorët, por se ideja dhe përcaktimi ligjor është që këto autoritete 

kompetente të shërbejnë si filtra të ankesave disiplinore.  

Veprimi në këtë mënyrë, mos mbikëqyrja e autoriteteve kompetente nga këshillat dhe mënyra 

e veprimit nga IAK, që të trajtohet në rreshtat pasues, ka bërë që autoritetet kompetente si 

mekanizma me kompetenca minimale sipas ligjit, të shndërrohen në “diktatorë” të 

disiplinimit, veçanërisht sa i përket amnistimit të shkeljeve disiplinore, duke refuzuar ankesat 

disiplinore sipas gamës së vlerësimit e cila me ligj nuk iu takon.  
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12. Keqkuptimi i Institucionit të Avokatit të Popullit për rolin që ka në disiplinimin 

e prokurorëve dhe gjyqtarëve 

Në gamën e institucioneve në fushën e llogaridhënies së sistemit të drejtësisë sipas Ligjit 

Nr.06/L-057 për Përgjegjësinë Disiplinore të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve bënë pjesë edhe 

Institucioni i Avokatit të Popullit.  

Nga mënyra se si janë ndërtuar normat, Ligji Nr.06/L-057 për Përgjegjësinë Disiplinore të 

Gjyqtarëve dhe Prokurorëve, e paraqet Avokatin e Popullit si mbrojtës të ankesave 

disiplinore ndaj tejkalimit të kompetencave ligjore nga ana e autoriteteve kompetente. Më 

konkretisht, Institucioni i Avokatit të Popullit sipas këtij ligji paraqitet si garantues i lidhjes 

në mes ankesës disiplinore dhe këshillave. Ky garantim shtrihet si në rast të veprimit jo të 

drejtë, ashtu edhe të mos veprimit të autoriteteve kompetente përkitazi me ankesat disiplinore 

të parashtruara ndaj prokurorëve apo gjyqtarëve. Për më tepër, përballë palëve të tjera, ligji 

në fjalë i ka dhënë kompetenca Avokatit të Popullit edhe në ndërmarrjen e veprimeve në rast 

të mos veprimit të këshillave, të cilat kompetenca i kemi trajtuar në hyrje të këtij raporti.  

Ligji Nr.06/L-057 për Përgjegjësinë Disiplinore të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve i ka 

mundësuar Avokatit të Popullit që të parashtroj kërkesë për fillimin hetimeve disiplinore në 

KPK, respektivisht KGJK. Siç edhe është sqaruar në hyrje të këtij raporti, kjo kompetencë 

Avokatit të Popullit i është dhënë në dy situata.  

Situata e parë në të cilën Avokati i Popullit mund ti drejtohet këshillit me kërkesë për fillimin 

e hetimeve disiplinore është rasti kur autoriteti kompetent përkatës nuk trajton ankesat 

disiplinore siç është e përcaktuar në Ligjin Nr.06/L-057 për Përgjegjësinë Disiplinore të 

Gjyqtarëve dhe Prokurorëve. Neni 12.3. i këtij ligji përcakton se “Avokati i Popullit mund të 

kërkojnë nga Këshilli që të filloj hetimet disiplinore ndaj një Kryetari të Gjykatës ose 

Kryeprokurorit nëse kanë arsye të besojnë se ai/ajo ka kryer shkelje disiplinore sipas nenit 9, 

paragrafit 7 i këtij Ligji”. Neni 9.7. i këtij ligji i referohet heshtjes së autoritetit kompetent, 

përkatësisht mos trajtimit të ankesës dhe mos njoftimit të ankuesit nga ana e autoritetit 

kompetent. Ky nen përcakton se “Nëse Kryetari i Gjykatës ose Kryeprokurori nuk shqyrton 

dhe nuk vendos lidhur me ankesën ose nuk njofton personin që ka paraqitur ankesë për 

arsyet e hedhjes poshtë të ankesës, siç kërkohet në paragrafin 6, konsiderohet se kanë kryer 

shkelje disiplinore”.  

Situata e dytë se kur Avokati i Popullit mund ti drejtohet këshillit përkatës me kërkesë për 

fillimin e hetimeve disiplinore është rasti kur i njëjti konsideron se ankesa disiplinore nga ana 

e autoritetit kompetent është hudhur poshtë në kundërshtim me Ligjin nr.06/L-057 për 

Përgjegjësinë Disiplinore të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve. Me këtë rast, pjesa e dytë e nenit 

12.3. të ligjit në fjalë përcakton shprehimisht se “Në rast të pranimit të ankesës Avokati i 

Popullit gjithashtu mund të kërkojnë nga Këshilli fillimin e hetimeve disiplinore ndaj një 

gjyqtari ose prokurori nëse konsiderohet se Autoriteti Kompetent ka marrë vendim për 

hedhjen poshtë të ankesës ndaj atij gjyqtari ose prokurori në kundërshtim me nenin 9, 

paragrafin 5, me ç’ rast ai/ajo duhet të ofrojnë arsyetim se pse ankesa nuk duhet të ishte 

hedhur poshtë”. Pra, për dallim prej situatës së parë, në këtë rast, kërkesa në këshillin 
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përkatës e Avokatit të Popullit ndaj një gjyqtari apo prokurori vjen në shprehje pasi ankesën e 

ushtruar ndaj të njëjtit, autoriteti kompetent e ka hudhur poshtë. Madje, në këtë rast 

dispozita ligjore specifikon se Avokati i Popullit duhet të ofrojë arsyetim se pse ankesa nuk 

duhet të ishte hedhur poshtë.  

Thënë më ndryshe, përderisa në situatën e parë bëhet fjalë për mos nxjerrje të vendimit 

përkitazi me një ankesë disiplinore, në rastin e dytë bëhet fjalë për hudhje poshtë të ankesës 

disiplinore në kundërshtim me ligjin, për të cilin fakt Avokati i Popullit duhet të ofrojë 

arsyetim se pse e njëjta ankesë nuk duhet të ishte hedhur poshtë.  

Pra, sipas Ligjit Nr.06/L-057 për Përgjegjësinë Disiplinore për Gjyqtarë dhe Prokurorë, 

Institucioni i Avokatit të Popullit ka për kompetencë të iniciojë kërkesë për fillimin e hetimit 

disiplinor si në rastin kur autoriteti kompetent nuk vendos brenda afatit ligjor, ashtu edhe në 

rastin kur autoriteti kompetent e hudh poshtë një ankesë disiplinore, por se Avokati i Popullit 

ofron dëshmi të mjaftueshme se një ankesë e caktuar disiplinore nuk duhet të ishte hedhur 

poshtë.  

Duke respektuar këtë dispozita ligjore, IKD ka parashtruar ankesa tek Institucioni i Avokatit 

të Popullit në të gjitha rastet kur autoritetet kompetente nuk kanë vendosur brenda afatit 

ligjor. 

Po ashtu, duke respektuar përsëri këto dispozita ligjore, IKD me 11 mars 2020 ka parashtruar 

edhe tri (3) ankesa disiplinore në rastet kur autoritetet kompetente kanë hudhur poshtë 

ankesat disiplinore të parashtruara nga IKD, duke i dhënë arsye të mjaftueshme Institucionit 

të Avokatit të Popullit se këto ankesa nuk duhej të ishin hedhur poshtë.  

Me ftesë të Institucionit të Avokatit të Popullit, dy (2) ditë më vonë personi kontaktues nga 

IKD për rastet e ankesave disiplinore, është takuar me Këshilltarin Juridik për Hetimin e 

Ankesave në Institucionin e Avokatit të Popullit, Labinot Sheremeti.  

Gjatë këtij takimi, Sheremeti ka bërë të ditur qëndrimin e IAK-së për këtë raste, ku ka 

theksuar se sipas tyre, Ligji Nr.06/L-057 për Përgjegjësinë Disiplinore të Gjyqtarëve dhe 

Prokurorëve nuk i jep kompetencë IAK-së të veprojë në rastet kur autoritetet kompetente 

kanë vendosur brenda afatit ligjor. Sipas Sheremetit, kompetenca e vetme e IAK-së sipas 

ligjit në fjalë është në rastet kur autoritetet kompetente nuk vendosin dhe nuk njoftojnë 

parashtruesin e ankesës disiplinore brenda afatit të përcaktuar me ligj.  

Sqarimet e dhëna në këtë raport, IKD i ka paraqitur edhe në këtë takim, duke mbrojtur 

përcaktimin e qartë ligjor, se IAK ka kompetencë të vendosjes si në rastet e mos vendosjes 

nga ana e autoriteteve kompetente, ashtu edhe në rastet kur autoritetet kompetente hudhin 

poshtë ankesat, por se IAK ofron arsye se një ankesë e caktuar nuk do duhej të hudhej poshtë.  

Sipas këtij qëndrimi, IAK ka vendosur në njërën prej ankesave disiplinore të kësaj natyre të 

parashtruar nga IKD, me ç’ rast ka hudhur poshtë ankesën e IKD-së. Lidhur me dy (2) rastet 

e tjera të po kësaj natyre, IKD nuk ka pranuar asnjëherë përgjigje nga IAK.  
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Me këtë rast, IKD i rikujton Institucionit të Avokatit të Popullit për rolin që ka sipas Ligjit 

Nr.06/L-057 për Përgjegjësinë Disiplinore të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve. Dispozitat ligjore 

të cilat i referohen IAK-së bëjnë fjalë për dy (2) situata: Mos nxjerrje të vendimit dhe hudhje 

poshtë të vendimit.  

Për këtë arsye, përballë një situate kaq të qartë ligjore, IAK duhet të reflektojë dhe të kuptojë 

kompetencat që ka sipas ligjit në fjalë dhe brenda dispozitave të këtij ligji, të ushtrojë në 

mënyrë efikase dhe efiktive rolin e vet në ngritjen e llogaridhënies në sistemin kosovar të 

drejtësisë.  

Ky reflektim duhet të konsistojë në trajtimin e rasteve në të cilat ankesat disiplinore janë 

hudhur nga autoritetet kompetente dhe IAK siguron prova dhe arsye të mjaftueshme se një 

ankesë e tillë nuk do duhet të ishte hudhur.  

Për më tepër, është pikërisht kjo mënyrë e veprimit të IAK-së e cila i ka kontribuar 

“diktaturës së disiplinimit” nga ana e autoriteteve kompetente. Duke qenë pa mbikëqyrje nga 

këshillat dhe përballë këtij keqkuptimi të IAK-së, autoritetet kompetente kanë diktatin final, 

deri në arbitraritet, për të mbyllur secilën ankesë disiplinore, përkatësisht për të amnistuar 

secilën shkelje disiplinore. 

Për këtë arsye, sipas dispozitave të Ligjit Nr.06/L-057 për Përgjegjësinë Disiplinore të 

Gjyqtarëve dhe Prokurorëve, të trajtuar në këtë kapitull, por edhe në pjesët tjera të këtij 

raporti, IAK është një institucion krucial për funksionimin e rregullt të sistemit të disiplinimit 

sipas ligjit në fjalë.  

Andaj, IKD konsideron se IAK duhet që të ushtrojë rolin e saj që i takon sipas Ligjit Nr.06/L-

057 për Përgjegjësinë Disiplinore të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve dhe të trajtojë ankesat 

disiplinore si në rastet kur autoriteti kompetent nuk ka vendosur, ashtu edhe në rastet kur 

autoriteti kompetent ka vendosur dhe IAK ofron arsye të mjaftueshme se një ankesë e tillë 

nuk duhej të ishte hudhur.  
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13. Përfundime 

1. Kuvendi i Republikës së Kosovës, më 23 nëntor 2018, ka miratuar Ligjin Nr. 06/L – 

057 për Përgjegjësinë Disiplinore të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve, i cili ligj ka hyrë në 

fuqi më 10 janar 2019.  

2. Ky ligj përcakton shkeljet disiplinore, procedurat për fillimin e hetimeve për dyshimet 

për shkelje disiplinore të gjyqtarëve dhe prokurorëve, procedurat disiplinore pranë 

Këshillit Gjyqësor të Kosovës dhe Këshillit Prokurorial të Kosovës, sanksionet 

disiplinore dhe mjetet juridike që lidhen me shkeljet disiplinore pranë Gjykatës 

Supreme. Lidhur me zbatimin e këtij ligji, si KGJK ashtu edhe KPK kanë nxjerrë 

rregullore të veçanta, duke plotësuar kështu rregullativën ligjore sa i përket trajtimin 

të rasteve disiplinore ndaj prokurorëve dhe gjyqtarëve.  Si në rregulloren e KGJK-së, 

ashtu edhe në atë të KPK-së, IKD kishte gjetur kundërligjshmëri sa i përket trajtimit të 

ankesave anonime ndaj gjyqtarëve dhe prokurorëve. 

3. Sa i përket procedurës disiplinore, përkatësisht akterëve të përfshirë në procedurat 

disiplinore ndaj prokurorëve dhe gjyqtarëve, në këtë ligj janë përcaktuar: Autoritetet 

kompetente, Avokati i Popullit dhe Këshillat, vendimet e të cilave atakohen në 

Gjykatën Supreme të Republikës së Kosovës.  

4. Sipas raportit vjetor të KPK-së për vitin 2019, ky Këshill përmes Komisionit 

Disiplinor si dhe paneleve hetimore, gjatë vitit 2019 kishte nxjerrë 12 vendime, me 

ç’rast kishte shqiptuar masa disiplinore ndaj prokurorëve të cilat kanë marr edhe 

formën përfundimtare. Në një (1) rast, KPK ka pushuar hetimet ndërsa në një (1) rast 

tjetër ka propozuar largimin nga detyra të Prokurorit të Shtetit e ku edhe me dekret të 

Presidentit, prokurori në fjalë ishte larguar nga detyra. Po ashtu, në një (1) rast tjetër, 

KPK kishte shqiptuar masën e uljes në detyrë brenda sistemit prokurorial, në një (1) 

rast kishte shqiptuar masën e qortimit, në një (1) rast, një prokuror ishte transferuar në 

mënyrë të përhershme nga Departamenti për Krime të Rënda në Departamentin e 

Përgjithshëm, në dy (2) raste ishin refuzuar raportet përfundimtare, në dy (2) raste 

tjera ishte ardhur në konkluzion se nuk ka shkelje dhe në tri (3) raste ishin shqiptuar 

vërejtje jo publike me shkrim. 

5. KGJK gjatë vitit 2019 kishte marrë vendim në katër (4) raste disiplinore, ashtu që një 

(1) rast, kishte liruar nga përgjegjësia disiplinore një gjyqtar, në një (1) rast tjetër 

kishte shqiptuar masën disiplinore të zvogëlimit të përkohshëm të pagës mujore prej 

30 % për periudhën prej tre (3) muajve dhe në dy (2) raste tjera, kishte shqiptuar 

vërejtje jo publike me shkrim. Ndërsa, gjatë periudhës kohore 1 janar – 30 qershor 

2020, KGJK kishte vendosur që një (1) rast të shqiptohet masa disiplinore, zvogëlim i 

përkohshëm i pagës për 10% në kohëzgjatje për katër (4) muaj ndërsa në raste dy (2) 

raste tjera kishte shqiptuar vërejtje jo publike me shkrim. 

6. Sa i përket ankesave disiplinore ndaj prokurorëve dhe gjyqtarëve tek autoritetet 

kompetente, IKD ka gjetur se shumica dërrmuese e këtyre ankesave disiplinore 

refuzohen nga autoritetet kompetente.  

7. Në fillim të vitit 2020, IKD me qëllim të mbajtjes llogaridhënës të akterëve të sistemit 

të drejtësisë dhe monitorimit nga afër të sistemit të llogaridhënies në sistemin e 

drejtësisë, ka filluar me inicimin e procedurave disiplinore ndaj gjyqtarëve dhe 
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prokurorëve. Në këtë mënyrë, deri më 30 qershor 2019, IKD ka iniciuar gjithsej 17 

procedura disiplinore ndaj prokurorëve dhe gjyqtarëve. Të gjitha këto ankesa 

disiplinore, janë draftuar duke u bazuar ekskluzivisht vetëm në Ligjin nr. 06/L-057 

për Përgjegjësinë Disiplinore të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve dhe Rregullores e 

Këshillave përkitazi me Procedurën Disiplinore. Po ashtu, në rastet kur autoritetet 

kompetente nuk kanë vendosur sipas kërkesave ligjore të përcaktuara me Ligjin 

nr.06/L-057 për Përgjegjësinë Disiplinore të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve, apo nuk 

kanë vendosur brenda afatit ligjorë të përcaktuar me këtë ligj, IKD ka paraqitur 

ankesë disiplinore edhe tek Avokati i Popullit.  

8. Prej 17 rasteve disiplinore të iniciuara nga IKD deri më 30 qershor 2020, 10 

procedura disiplinore janë iniciuar ndaj prokurorëve. Nga 10 procedurat disiplinore të 

iniciuara ndaj prokurorëve, pesë (5) prej tyre kanë të bëjnë me shkelje të supozuara 

disiplinore të kryera gjatë vitit 2019, derisa pesë (5) të tjera kanë të bëjnë me shkelje 

të supozuara disiplinore të kryera gjatë vitit 2020. Këto ankesa disiplinore kanë të 

bëjnë me shkelje të Kodit të Etikës për Prokurorë, cënim i të drejtave të të pandehurit 

në procedurë penale, cenim i parimit të ekonomizimit të procedurës penale, cenim i 

sigurisë juridike etj.  

9. Ndërsa, prej 17 rasteve disiplinore të iniciuara nga IKD deri më 30 qershor 2020, 

shtatë (7) procedura disiplinore janë iniciuar ndaj gjyqtarëve. Nga shtatë (7) 

procedurat disiplinore të iniciuara ndaj gjyqtarëve, pesë (5) prej tyre janë për shkelje 

të supozuara disiplinore gjatë vitit 2019, derisa dy (2) të tjera janë për shkelje të 

supozuara disiplinore gjatë vitit 2020.  Këto shkelje konsistojnë në shkelje të ligjit, 

cënim të të drejtave të të pandehurit në procedurë penale, dështim i mbajtjes së rendit 

në gjykatore etj.  

10. Nga gjithsej 10 ankesa disiplinore që IKD deri më 30 qershor 2020 ka iniciuar ndaj 

prokurorëve, autoritetet kompetente kanë vendosur në nëntë (9) prej tyre, derisa në 

kundërshtim me ligjin, autoritetet kompetente nuk kanë vendosur në një (1) tjetër rast, 

duke kryer shkelje disiplinore sipas Ligjit nr.06/L-057 për Përgjegjësinë Disiplinore të 

Gjyqtarëve dhe Prokurorëve.  

11. Sa i përket mënyrës së vendosjes nga ana e autoriteteve kompetente përkitazi me 

ankesat ndaj prokurorëve, të parashtruara nga IKD deri më 30 qershor 2020, nga 

gjithsej tetë (9) vendime, dy (2) prej tyre kishin qenë vendime aprovuese, përkatësisht 

janë raste në të cilën autoriteti kompetent ka parashtruar kërkesë në KPK për fillimin 

e hetimeve disiplinore, derisa në shtatë (7) raste tjera, ankesat e IKD-së janë hudhur 

poshtë.  

12. Në pesë (5) raste, vetë autoritetet kompetente kanë kryer shkelje disiplinore. Kjo pasi 

të njëjtit nuk kanë nxjerrë vendime dhe për të njëjtat vendime nuk kanë njoftuar 

brenda afatit ligjor paraqitësit e ankesave disiplinore, në këtë rast Institutin e Kosovës 

për Drejtësi. 

13. Në trajtimin e ankesave të IKD-së për prokurorë nga ana e Autoriteteve Kompetente, 

me apo pa dashje, janë bërë gabime të theksuara profesionale. Duke trajtuar në këtë 

linjë ankesat disiplinore ndaj prokurorëve të parashtruara nga IKD, autoritetet 

kompetente në sistemin prokurorial kanë lejuar praktika të dëmshme për sistemin 

prokurorial, duke legjitimuar përmes mos veprimit veprime të cilat minojnë punën e 
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pavarur, të paanshme dhe profesionale të Prokurorit të Shtetit, e veçanërisht besimin e 

publikut në këtë institucion.  

14. Edhe në rastin e përgjigjeve të Autoriteteve Kompetente për rastet e gjyqtarëve 

përkitazi me ankesat që IKD ka deponuar ndaj gjyqtarëve, IKD ka gjetur probleme 

dhe të meta. Por, krahasuar me sistemin prokurorial, proceduralisht, sistemi i 

llogaridhënies sipas Ligjit Nr.06/L-057 për Përgjegjësinë Disiplinore të Gjyqtarëve 

dhe Prokurorëve është relativisht më i binarizuar dhe avancuar se sa në sistemin 

prokurorial.  

15. Lidhur me trajtimin e ankesave, Ligji Nr. 06/L – 057 për Përgjegjësinë Disiplinore të 

Gjyqtarëve dhe Prokurorëve ka ndërtuar parimin se autoriteti kompetent në parim për 

të gjitha kërkesat bënë kërkesë në këshill për fillimin e hetimeve, përjashtimisht katër 

(4) rasteve përjashtuese: 1) Kur ankesa është dukshëm joserioze, 2) e pabazuar, 3) nuk 

ka të bëjë me ndonjë shkelje disiplinore, ose 4) është parashkruar. Në këtë kuptim, 

Sipas Ligjit nr.06/L-057 për Përgjegjësinë Disiplinore të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve, 

Autoriteti Kompetent detyrohet që me kërkesë për fillimin e hetimeve disiplinore të 

përcjellë të gjitha ankesat në këshilla, duke i filtruar me këto katër (4) rrethana 

përjashtuese. Këto rrethana, paraqesin thjesht vlerësimin e autoritetit kompetent për të 

vlerësuar seriozitetin e një ankese, përkatësisht për të vlerësuar faktin nëse një ankesë 

e caktuar përbën thjesht faktin e “çështjes disiplinore”, derisa hetimin meritor të rastit 

e bëjnë panelet hetimore në këshilla. Ky arsyetim vërtetohet edhe nga vet përkufizimi 

që ligji në fjalë i jep autoritetit kompetent, ku përcaktohet se autoriteti kompetent 

“nënkupton Kryetarët e Gjykatave, Kryetarin e Gjykatës Supreme, Kryeprokurorin e 

Shtetit, Kryeprokurorët dhe Këshillat si autoritete kompetente për pranimin e 

ankesave ndaj gjyqtarëve dhe prokurorëve për shkeljet e supozuara disiplinore sipas 

nenit 9, paragrafi 1”. Referimi bazë për autoritetin kompetent është vetëm pranimi i 

ankesave, derisa dispozitat e tjera i japin mundësi autoritetin kompetent që vetëm të 

filtrojë ankesat disiplinore, përkatësisht të ndajë në mes të rasteve që përbëjnë çështje 

disiplinore dhe atyre që nuk përbëjnë një çështje të tillë. 

16. Por, nga monitorimi i zbatimit në praktikë të Ligjit Nr.06/L-057 për Përgjegjësinë 

Disiplinore të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve, IKD ka gjetur se autoritetet kompetente 

kanë tejkaluar këtë kompetencë, me ç’rast kanë hyrë në fushën e kompetencave që 

kanë panelet hetimore që themelohen nga këshillat, e madje edhe në kompetenca të 

vet këshillave. Kjo pasi që gama e vlerësimit nga autoritetet kompetente në këto raste 

ka qenë shumë më e gjerë se sa ajo që ka përcaktuar ligji, duke shndërruar kështu 

autoritetin kompetent në një institut tjetër nga ai siç është i përkufizuar me ligj. Kjo 

është bërë në atë mënyrë që Autoriteti Kompetent kompetente kanë dalë jashtë katër 

(4) filtrave të lejuar, dhe kanë vlerësuar rastet në gamën që lejohet të vlerësojnë vetëm 

panelet hetimore të këshillave dhe vetë këshillat.  

17. Lidhur me këtë çështje, IKD e vlerëson si të kundërligjshme dhe papranueshme këtë 

mënyrë të veprimit. Sipas Ligjit Nr.06/L-057 për Përgjegjësinë Disiplinore të 

Gjyqtarëve dhe Prokurorëve, por edhe sipas standardeve të Komisionit të Venecias, 

roli i autoritetit kompetent është që të filtrojë ankesat disiplinore, dhe thjesht të 

vlerësojë një rast nëse i njëjti përbën thjesht “rast disiplinor”, dhe jo të konstatojë 

përgjegjësinë disiplinore.  
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18. Nga mënyra se si janë ndërtuar normat, Ligji Nr.06/L-057 për Përgjegjësinë 

Disiplinore të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve, e paraqet Avokatin e Popullit si mbrojtës 

të ankesave disiplinore ndaj tejkalimit të kompetencave ligjore nga ana e autoriteteve 

kompetente. Më konkretisht, Institucioni i Avokatit të Popullit sipas këtij ligji 

paraqitet si garantues i lidhjes në mes ankesës disiplinore dhe këshillave. Ky garantim 

shtrihet si në rast të veprimit jo të drejtë, ashtu edhe të mos veprimit të autoriteteve 

kompetente përkitazi me ankesat disiplinore të parashtruara ndaj prokurorëve apo 

gjyqtarëve. 

19. Por, sipas Institucionit të Avokatit të Popullit, Ligji Nr.06/L-057 për Përgjegjësinë 

Disiplinore të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve nuk i jep kompetencë IAK-së të veprojë në 

rastet kur autoritetet kompetente kanë vendosur brenda afatit ligjor. Sipas këtij 

institucioni, kompetenca e vetme e IAK-së sipas ligjit në fjalë është në rastet kur 

autoritetet kompetente nuk vendosin dhe nuk njoftojnë parashtruesin e ankesës 

disiplinore brenda afatit të përcaktuar me ligj.  Sipas këtij qëndrimi, IAK ka vendosur 

në njërën prej ankesave disiplinore të kësaj natyre të parashtruar nga IKD, me ç’ rast 

ka hudhur poshtë ankesën e IKD-së. Lidhur me dy (2) rastet e tjera të po kësaj natyre, 

IKD nuk ka pranuar asnjëherë përgjigje nga IAK.  

20. Me këtë rast, IKD i rikujton Institucionit të Avokatit të Popullit për rolin që ka sipas 

Ligjit Nr.06/L-057 për Përgjegjësinë Disiplinore të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve. 

Dispozitat ligjore të cilat i referohen IAK-së bëjnë fjalë për dy (2) situata: Mos 

nxjerrje të vendimit dhe hudhje poshtë të vendimit. Për këtë arsye, përballë një situate 

kaq të qartë ligjore, IAK duhet të reflektojë dhe të kuptojë kompetencat që ka sipas 

ligjit në fjalë dhe brenda dispozitave të këtij ligji, të ushtrojë në mënyrë efikase dhe 

efiktive rolin e vet në ngritjen e llogaridhënies në sistemin kosovar të drejtësisë. Ky 

reflektim duhet të konsistojë në trajtimin e rasteve në të cilat ankesat disiplinore janë 

hudhur nga autoritetet kompetente dhe IAK siguron prova dhe arsye të mjaftueshme 

se një ankesë e tillë nuk do duhet të ishte hudhur. Për më tepër, është pikërisht kjo 

mënyrë e veprimit të IAK-së e cila i ka kontribuar “diktaturës së disiplinimit” nga ana 

e autoriteteve kompetente. Duke qenë pa mbikëqyrje nga këshillat dhe përballë këtij 

keqkuptimi të IAK-së, autoritetet kompetente kanë diktatin final, deri në arbitraritet, 

për të mbyllur secilën ankesë disiplinore, përkatësisht për të amnistuar secilën shkelje 

disiplinore.Për këtë arsye, sipas dispozitave të Ligjit Nr.06/L-057 për Përgjegjësinë 

Disiplinore të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve, të trajtuar në këtë kapitull, por edhe në 

pjesët tjera të këtij raporti, IAK është një institucion krucial për funksionimin e 

rregullt të sistemit të disiplinimit sipas ligjit në fjalë. Andaj, IKD konsideron se IAK 

duhet që të ushtrojë rolin e saj që i takon sipas Ligjit Nr.06/L-057 për Përgjegjësinë 

Disiplinore të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve dhe të trajtojë ankesat disiplinore si në 

rastet kur autoriteti kompetent nuk ka vendosur, ashtu edhe në rastet kur autoriteti 

kompetent ka vendosur dhe IAK ofron arsye të mjaftueshme se një ankesë e tillë nuk 

duhej të ishte hudhur.  
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14. Rekomandime  

1. Sistemi gjyqësor dhe prokurorial të kenë vullnet për të adresuar drejtë ngritjen e 

llogaridhënies në sistemin gjyqësor dhe prokurorial.  

2. Në secilën ankesë disiplinore, autoritetet kompetente të vendosin dhe të njoftojnë 

parashtruesin e ankesës disiplinore brenda afatit ligjor.  

3. Autoritetet kompetente të kuptojnë drejtë rolin që kanë.  

4. Përjashtimisht katër (4) rrethanave të përcaktuara me ligj, autoritetet kompetente të 

iniciojnë të gjitha rastet tek këshillat me kërkesë për fillimin e hetimeve disiplinore.  

5. Këshillat të mbikëqyrin autoritetet kompetente në punën e tyre.  

6. Autoritetet kompetente të rishikojnë vendimet e nxjerra përkitazi me ankesat 

disiplinore të parashtruara nga IKD, në mënyrë që të kthehet ligjshmëria në trajtimin e 

këtyre ankesave.  

7. Institucioni i Avokatit të Popullit të kuptojë drejtë rolin që ka sipas Ligjit Nr.06/L-057 

për Përgjegjësinë Disiplinore të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve, dhe të reflektojë në 

kuptim të mandatit që ka, i cili reflektim nënkupton trajtimin e ankesave disiplinore 

në të cilat autoritetet kompetente nuk kanë vendosur dhe njoftuar parashtruesin e 

ankesës brenda afatit ligjor dhe ankesat disiplinore të cilat janë hudhur nga autoriteti 

kompetent, por se autoriteti kompetent gjenë arsye se e njëjta ankesë nuk do të duhej 

të hudhej poshtë.  

8. Autoritetet kompetente ta vlerësojnë drejtë gjendjen faktike në secilin rast disiplinor.  

9. Këshillat të mbikëqyrin punën e autoriteteve kompetente.  

10. Autoritetet kompetente, panelet hetimore dhe këshillat, të tregojnë efikasitet të shtuar 

me rastin e trajtimit të rasteve disiplinore.  

 


