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Programi i USAID-it për Fuqizimin e Sistemit të Drejtësisë është një aktivitet pesëvjeçar i 

sundimit të ligjit në Kosovë si vazhdimësi e përpjekjeve të mëhershme të USAID-it për të avancuar 

sundimin e ligjit në Kosovë dhe të sigurojë që sistemi i drejtësisë operon në mënyrë profesionale, efikase 

dhe llogaridhënëse. Programi fokusohet në promovimin e sistemit të drejtësisë bazuar në standardet më 

të larta të pavarësisë, paanësisë, integritetit, llogaridhënies, transparencës dhe në mbështetje të 

funksionimit dhe integritetit të strukturave gjyqësore në komunat në veri. Fuqizimi i efikasitetit dhe 

efektivitetit  në administrimin e gjyqësorit dhe ofrimit të shërbimeve cilësore. Përmes USAID-it, Programi 

për Fuqizim të Sistemit të Drejtësisë ndihmon Këshillin Gjyqësor të Kosovës (KGJK) dhe gjykatat në 

konsolidimin e rezultateve, në efektivitetin  dhe menaxhimin e tyre. 

 

BIRN Kosova është organizatë e pavarur joqeveritare, qëllimi kryesor i së cilës është të kontribuojë për 

një proces të suksesshëm demokratik, përfshirë reformat në sistemin e drejtësisë. Për ta bërë këtë, BIRN 

krijoi një platformë të njohur online anti-korrupsion, prodhoi dhe transmetoi debate televizive, hulumtimi 

nga terreni dhe raporte me ndikim analitik. 

 

Lëvizja  FOL është organizatë e pavarur joqeveritare e përkushtuar që të kontribuojë për qeverisje të 

mirë, parandalim dhe luftim të korrupsionit përmes mbështetjes dhe promovimit të qytetarisë aktive, 

rritjen e transparencës dhe llogaridhënies së institucioneve publike. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ky raport është realizuar me përkrahjen e popullit amerikan përmes Agjencisë së Shteteve të Bashkuara 

për Bashkëpunim Ndërkombëtar (USAID). Përmbajtja e këtij raporti është përgjegjësi vetëm e BIRN 

Kosova dhe jo domosdo reflekton këndvështrimet e Agjencisë së Shteteve të Bashkuara për 

Bashkëpunim Ndërkombëtar apo Qeverisë së Shteteve të Bashkuara. 
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Akronimet 
 

 

BIRN   Rrjeti Ballkanik i Gazetarisë Hulumtuese  

FOL   Lëvizja FOL  

IAP   Institucioni i Avokatit të Popullit 

JSSP   Programi për Fuqizim të Sistemit të Drejtësisë 

KGJK   Këshilli Gjyqësor i Kosovës  

KPK   Këshilli Prokurorial i Kosovës  

KPRK   Kodi Penal i Republikës së Kosovës  

KPPRK  Kodi i Procedurës Penale i Republikës së Kosovës  

LPDGJP  Ligji për Përgjegjësinë Disiplinore ndaj Gjyqtarëve dhe Prokurorëve 

USAID   Agjencia Amerikane për Zhvillim Ndërkombëtar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
6 

 

 
  

Përmbledhje ekzekutive 
 

 

Ky monitorim u realizua në kuadër të projektit të BIRN dhe FOL “Kërkimi i transparencës në sistemin 

gjyqësor të Kosovës”, mbështetur nga Programi i USAID për Fuqizimin e Sistemit të Drejtësisë (USAID/JSSP). 

Monitorimi ka për qëllim të vlerësojë efikasitetin në trajtimin e ankesave disiplinore të iniciuara ndaj 

gjyqtarëve dhe kryetarëve të gjykatave në Republikën e Kosovës.  
 

Përgjegjësia disiplinore e gjyqtarëve dhe prokurorëve është një prej komponentëve kyç të sistemit të 

drejtësisë përmes të cilave sigurohet një gjyqësor me integritet, profesional dhe i disiplinuar. Funksionimi 

i këtij mekanizmi garanton që përpos rregullsisë së sistemit, edhe besimi i qytetarëve në sistemin e 

drejtësisë të jetë i lartë dhe kësisoj perceptimi i publikut për gjyqësorin të jetë më i mirë. Prova se 

mekanizmi i disiplinimit të gjyqtarëve është duke funksionuar, ndikon edhe në profesionalizmin e gjyqtarëve 

dhe po ashtu të shërbejë si një mekanizëm parandalues që gjyqtarët të përfshihen në sjellje të pahijshme.  

Ky raport synon të pasqyrojë funksionimin e këtij mekanizmi, të identifikojë mangësi dhe defekte dhe të 

ofrojë rekomandime konkrete për evitimin e këtyre problematikave dhe kështu të ndikojë në përmirësimin 

e efikasitetit dhe efektivitetit të procedurës disiplinore. 
 

Raporti trajton periudhën nga 1 korriku i vitit 2019 deri më 31 gusht 2020 dhe pasqyron funksionimin e 

sistemit të disiplinimit, në veçanti pas ndryshimeve të sjella me Ligjin për Përgjegjësinë Disiplinore të 

Gjyqtarëve dhe Prokurorëve.1  
 

Të dhënat e paraqitura në raport janë siguruar përmes monitorimit indirekt të procedurave disiplinore 

dhe grumbullimit të dhënave nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës, Gjykata Supreme, Gjykata e Apelit dhe shtatë 

gjykatat themelore në Kosovë, si dhe të dhënat nga Institucioni i Avokatit të Popullit.  
 

Të dhënat janë grumbulluar duke u bazuar në Metodologjinë për Monitorimin e Rasteve Disiplinore ndaj 

Gjyqtarëve, të hartuar nga BIRN dhe aprovuar nga USAID/JSSP. Përmes kësaj Metodologjie u përcollën të 

gjitha fazat e procedurës disiplinore duke filluar nga parashtrimi i ankesës disiplinore, trajtimi i ankesës nga 

autoriteti kompetent, inicimi i procedurës disiplinore në Këshill, formimi i paneleve hetimore nga Këshilli, 

vendosja lidhur me ankesat ndaj vendimeve të Këshillit nga Gjykata Supreme e deri te publikimi i vendimeve 

disiplinore. Po ashtu, është analizuar edhe procedura e ndjekur para Institucionit të Avokatit të Popullit 

dhe rastet të cilat janë adresuar te Prokurori i Shtetit për hetim penal. 
 

Të gjitha të dhënat janë trajtuar duke respektuar konfidencialitetin e plotë të procedurës dhe duke 

pasqyruar vetëm rregullsinë, efektivitetin dhe efikasitetin e procedurës siç është përcaktuar me Ligj dhe 

me Rregulloren për Përgjegjësinë Disiplinore të Gjyqtarëve.  

Raporti pasqyron numrin e përgjithshëm të ankesave të pranuara nga autoriteti kompetent, numrin e 

rasteve të refuzuara dhe të hedhura, numrin e rasteve të referuara në Prokurorinë e Shtetit dhe numrin 

e rasteve për të cilat është kërkuar inicimi i procedurës disiplinore pranë Këshillit Gjyqësor të Kosovës.  

                                                           
1 Ligji për Përgjegjësinë Disiplinore të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve, publikuar në Gazetën Zyrtare të Republikës së Kosovës, i 
qasshëm në linkun -  https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=18336 

 

 

https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=18336
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Nga monitorimi dhe analiza e të dhënave të grumbulluara nga procedimi i këtyre rasteve BIRN ka 

evidentuar gjetjet si në vijim: 
 

 Gjatë periudhës korrik 2019 – gusht 2020 në gjykatat e Kosovës janë dorëzuar 213 ankesa 

disiplinore. Nga 213 ankesa, 176 apo 83% e tyre janë refuzuar si të pabazuara nga autoritetet 

kompetente; 

 Institucioni i Avokatit të Popullit ka pranuar 10 ankesa ndaj gjyqtarëve, ndërsa ka iniciuar gjashtë 

(6) kërkesa pranë autoriteteve kompetente. Të gjashtë (6) kërkesat për inicim të procedurës 

disiplinore janë refuzuar nga autoriteti kompetent; 

 Vetëm në 30 nga 213 apo 14% e ankesave disiplinore të paraqitura ndaj gjyqtarëve janë aprovuar 

nga autoritetet kompetente dhe është kërkuar inicimi i procedurës disiplinore; 

 Vetëm nëntë (9) gjyqtarë nga 213, apo 4%, ndaj të cilëve është paraqitur ankesë janë ndëshkuar 

me sanksion disiplinor për veprimet e tyre; 

 Në dy (2) raste gjyqtarët janë pezulluar nga puna e tyre me kërkesë sipas detyrës zyrtare të 

autoritetit kompetent;  

 Në Gjykatën Supreme nga 19 raste të ankesave disiplinore vetëm në një (1) nuk është respektuar 

afati për shqyrtimin fillestar të ankesës nga autoriteti kompetent; 

 Në shtatë (7) nga 19 rastet e pranuara nga Gjykata Supreme nuk është respektuar udhëzimi për 

njoftim të menjëhershëm të Këshillit Gjyqësor për pranimin e ankesës; 

 Në 11 nga 14 rastet e parashtruara në Gjykatën e Apelit nuk është respektuar afati për njoftimin 

e Këshilli Gjyqësor të Kosovës për pranimin e ankesës disiplinore; 

 Për tri (3) raste për të cilat është iniciuar kërkesa për fillimin e hetimeve, Gjykata Themelore e 

Pejës nuk ka pranuar asnjë njoftim për zhvillimin e mëtejmë të rastit; 

 Për kërkesat e iniciuara më datë 18 dhe 20 shtator 2019 dhe 24 shkurt 2020, nuk është pranuar 

ende ndonjë vendim apo njoftim nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës; 

 Nga 13 rastet e paraqitura në Gjykatën Themelore të Gjilanit në vetëm një (1) rast është iniciuar 

kërkesa për procedurë disiplinore ndërsa në 12 raste të tjera kjo kërkesë është refuzuar.  

 Në asnjërin nga 13 rastet e ankesave të parashtruara në Gjykatën Themelore të Gjilanit nuk është 

respektuar afati për njoftimin e Këshillit për pranimin e ankesës disiplinore. Në fakt, Gjykata 

Themelore e Gjilanit nuk e ka njoftuar fare Këshillin Gjyqësor për ankesat e pranuara siç 

parashihet me pikën 2 të nenit 4 të rregullores për procedurën disiplinore ndaj gjyqtarëve; 

 Këshilli Gjyqësor ende nuk ka krijuar databazën elektronike për rastet disiplinore ndaj gjyqtarëve 

të Republikës së Kosovës;   

 Gjykatat nuk kanë krijuar regjistra elektronikë për rastet disiplinore. Regjistrat e tyre janë manualë 

dhe të krijuar individualisht, pa një formë të caktuar dhe të standardizuar;  

 Dy nga gjykatat e Kosovës nuk kanë ofruar të dhënat e kërkuara: Gjykata Themelore e Mitrovicës 

nuk ka ofruar asnjë të dhënë ndërsa Gjykata Themelore e Prishtinës ka ofruar të dhëna vetëm për 

periudhën nëntor 2019 - shkurt 2020, si dhe të dhëna të përgjithshme vjetore.2 

                                                           
2  Koment nga Gjykata Themelore e Mitrovicës -  Gjykata Themelore e Mitrovicës ka ofruar të dhëna, vetëm pasi që BIRN i ka 
dërguar për draft raportin për komente. Të dhënat e ofruara nga Gjykata Themelore e Mitrovicës përputhen me të dhënat e 
ofruara nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës.  
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Krejt në fund, përmes këtij raporti pasqyrohet nevoja për përmirësime të menjëhershme duke filluar nga:  
 

 Këshilli Gjyqësor i Kosovës me prioritet të krijojë regjistrin elektronik për evidentimin, pasqyrimin 

e të gjitha veprimeve procedurale lidhur me rastet disiplinore;3 

 Këshilli Gjyqësor të përkujdeset që gjykatat të kenë regjistrat e tyre fizik dhe  elektronik, regjistrat 

të jenë uniform për të gjitha gjykatat e vendit dhe të mirëmbahen dhe përditësohen me rregull;4 

 Të trajnohen personat përgjegjës të gjykatave të cilët merren me rastet disiplinore, në veçanti 

lidhur me kompletimin e dosjeve dhe organizimin e regjistrit; 

 Të respektohen në përpikëri afatet e vendosura me Ligjin dhe Rregulloren për Përgjegjësinë 

Disiplinore të Gjyqtarëve për shqyrtimin fillestar të ankesës nga autoriteti kompetent; 

 Të respektohen afatet e vendosura me Ligjin dhe Rregulloren për Përgjegjësinë Disiplinore të 

Gjyqtarëve  për njoftimin e Këshillit Gjyqësor për pranimin e ankesës disiplinore; 

 Të respektohen afatet e vendosura me Ligjin dhe Rregulloren për Përgjegjësinë Disiplinore të 

Gjyqtarëve  për njoftimin e Këshillit Gjyqësor, IAP-së dhe palës për vendimin mbi refuzimin e 

ankesës disiplinore; 

 Të plotësohet dhe ndryshohet Ligji për Përgjegjësinë Disiplinore të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve 

dhe të përcaktohen shkeljet e njëjta disiplinore për gjyqtarët dhe prokurorët. Aktualisht, shkelja 

e Kodit të Etikës së Prokurorëve nuk konsiderohet shkelje disiplinore ndërsa shkelja e Kodit të 

Etikës së Gjyqtarëve taksativisht është e përcaktuar si shkelje disiplinore;  

 Të plotësohet dhe ndryshohet Ligji për Përgjegjësinë Disiplinore të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve 

dhe të saktësohet adresa për paraqitjen e ankesave disiplinore ndaj gjyqtarëve të Gjykatës 

Supreme; 

 Të plotësohet dhe ndryshohet Ligji për Përgjegjësinë Disiplinore të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve 

dhe të përcaktohet mundësia e suspendimit të gjyqtarëve.  

 

Me qëllim të vlerësimi dhe pasqyrimit të efikasitetit të procedurës, sipas metodologjisë ishte përcaktuar 

edhe analizimi i çështjeve në vijim: Afati për themelimin e panelit hetimor, afati i panelit hetimor për 

përpilimin e raportit, veprimet e ndërmarra hetimore lidhur me rastet, afatet për thirrjen e seancës së 

Këshillit lidhur me raportin e panelit hetimor dhe vendimmarrjen në Këshill lidhur me rastet disiplinore. 

Lidhur me këto të dhëna BIRN  ka në formë të shkruar ka kërkuar informacion për secilin nga ankesat e 

procedura për të cilat është themeluar panelit hetimor mirëpo nuk ka pranuar informacion nga Këshilli 

Gjyqësor në bazë të së cilit do të analizohej rregullsia e procesit dhe respektimi i afateve. 

Përkundër që informacioni lidhur me këtë pjesë është kërkuar në mënyrë shumë specifike, BIRN “ka 

pranuar të dhëna vetëm për periudhën janar - gusht 2020, por jo edhe për vitin 2019.  

  

 

                                                           
3 Koment nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës -  Këshilli Gjyqësor ka krijuar një regjistër elektronik të përkohshëm deri sa të krijohet 

një regjistër si sistem. 
4 Koment nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës Të gjitha Gjykata i kanë pranua prej KGJK-se regjistrat manual,  specifik për gjykata. 

dhe KGJK ka regjistrin e vet të specifikuar. 
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Hyrje 
 

Ky raport ka për qëllim të vlerësojë efikasitetin dhe transparencën e Këshillit Gjyqësor të Kosovës dhe 

gjykatave në procedurën e trajtimit të rasteve disiplinore të iniciuara ndaj gjyqtarëve dhe kryetarëve të 

gjykatave në Republikën e Kosovës gjatë periudhës 1 korrik 2019 deri më 31 gusht 2020. Raporti për këtë 

periudhë është vazhdimësi e raportit paraprak të publikuar nga BIRN me mbështetjen e Programit të 

USAID për Fuqizimin e Sistemit të Drejtësisë (USAID/JSSP) për periudhën 1 korrik – 1 nëntor 20195.  
 

Përmes këtij raporti synohet të pasqyrohet numri i përgjithshëm i ankesave të pranuara nga autoriteti 

kompetent, numri i rasteve të refuzuara dhe të hedhura, numri i rasteve të referuara në Prokurorinë e 

Shtetit dhe numri i rasteve për të cilat është kërkuar inicimi i procedurës disiplinore pranë Këshillit 

Gjyqësor të Kosovës. Monitorimi përfshin edhe shqyrtimin e ankesave ndaj vendimeve disiplinore të 

KGJK-së nga Gjykata Supreme. 
 

Po ashtu, në këtë raport, për periudhën e lartpërmendur kohore, do të pasqyrohet edhe vendimmarrja e 

Këshillit Gjyqësor dhe puna e paneleve hetimore të formuara nga ky Këshill në lidhje me trajtimin e 

ankesave të rasteve disiplinore e po ashtu do të pasqyrohet edhe puna e Institucionit të Avokatit të Popullit 

në lidhje me ankesat disiplinore.  
 

Në këtë kompozicion do të pasqyrohet efikasiteti i procedurës dhe trajtimit të rasteve disiplinore nga 

autoriteti kompetent dhe Këshilli Gjyqësor i Kosovës, në veçanti duke pasqyruar aspektin kohor dhe 

procedural të trajtimit të ankesave disiplinore, duke vënë kështu në pah mangësitë dhe zbrazëtitë, fillimisht 

në raport me Ligjin 06/L- 057 për Përgjegjësinë Disiplinore të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve6, si dhe 

mangësitë dhe zvarritjet e autoritetit kompetent dhe Këshillit Gjyqësor të Kosovës në trajtimin e rasteve 

disiplinore. Po ashtu, ky raport pasqyron edhe lëshimet e bëra nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës në trajtimin 

e rasteve disiplinore.  
 

Raporti do të trajtojë aspektin kuantitativ dhe procedural të rasteve disiplinore karshi Ligjit dhe 

Rregullores për Përgjegjësinë Disiplinore ndaj Gjyqtarëve duke respektuar në tërësi konfidencialitetin e 

procedurës dhe duke mos u marrë fare me identitetin e personave të përfshirë apo me përmbajtjen e 

veprimeve hetimore të ndërmarra. 

 

 

                                                           
5 Ankesat Disiplinore ndaj Gjyqtarëve, raporti i publikuar nga BIRN, i qasshëm në linkun -  
https://kallxo.com/ëp-content/uploads/2020/02/AL-Ankesat-Disiplinore-ndaj-Gjyqtar%C3%ABve-31.01.pdf 
6 Ligji për Përgjegjësinë Disiplinore të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve, publikuar në Gazetën Zyrtare të Republikës së Kosovës, i 
qasshëm në linkun -  https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=18336 

 

 

https://kallxo.com/wp-content/uploads/2020/02/AL-Ankesat-Disiplinore-ndaj-Gjyqtar%C3%ABve-31.01.pdf
https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=18336


 
10 

 

 
  

 

Metodologjia 
 

Ky raport është realizuar përmes metodës së grumbullimit të të dhënave kuantitative nga monitorimi 

indirekt i procedimit të rasteve disiplinore dhe përmes grumbullimit të informacionit nga gjykatat e 

Kosovës, Këshilli Gjyqësor dhe Institucioni i Avokatit të Popullit.  
 

Sipas Metodologjisë së hartuar nga BIRN dhe aprovuar nga donatori,  janë mbledhur dhe analizuar të dhëna  

si numri i ankesave të pranuara, numri i ankesave të refuzuara, numri i ankesave të hedhura dhe numri i 

ankesave për të cilat është kërkuar inicimi i hetimit nga KGJK. Këto të dhëna janë marrë nga autoriteti 

kompetent - kryetarët e gjykatave, Këshilli Gjyqësor dhe Institucioni i Avokatit të Popullit në lidhje 

procedimin e rasteve disiplinore ndaj gjyqtarëve.  
 

Për nevojë të këtij raporti, në vijim paraqiten definicionet për terminologjinë e përdorur në raport: 
 

A.       Autoriteti kompetent: Janë autoritetet e autorizuara për të pranuar ankesa për shkelje 

disiplinore të gjyqtarëve, duke përfshirë kryetarët e shtatë gjykatave themelore, kryetarin e 

Gjykatës së Apelit, kryetarin e Gjykatës Supreme, Këshillin Gjyqësor dhe Avokatin e Popullit. 
 

B.        Procedura hetimore: Paraqet procesin në të cilin autoritetet kompetente paraqesin 

ankesën ndaj gjykatësit në Këshill, trajtimin fillestar nga Këshilli, caktimin e panelit hetimor 

deri në përfundim të hetimit nga ky panel. 
 

C.       Procedura disiplinore: Paraqet procesin e trajtimit të gjetjeve të panelit hetimor nga ana e 

Këshillit Gjyqësor deri në nxjerrjen e një vendimi nga KGJK. 
 

D.       Procedura e ankesave: Paraqet procesin e ankesave të palëve në Gjykatën Supreme ndaj 

vendimeve disiplinore të KGJK-së. 
 

E.        Ankesat në Zyrën e Avokatit të Popullit: Parashohin rolin e Avokatit të Popullit në 

procesin e pranimit të ankesave, adresimin e tyre tek autoriteti kompetent dhe kujdesin që 

përgjigjet të pranohen me kohë. 
 
 

Për qëllime të këtij raporti, është përdorur metoda analitike për trajtimin e të dhënave me qëllim të 

vlerësimit nëse autoriteti kompetent, Këshilli Gjyqësor dhe Institucioni i Avokatit të Popullit kanë vepruar 

në përputhje me përcaktimet e Ligjit për Përgjegjësinë Disiplinore të Gjyqtarëve dhe Rregulloren e 

Këshillit Gjyqësor të Kosovës për Procedurën Disiplinore.  
 

Po ashtu, për qëllime të këtij monitorimi, është përdorur edhe metoda krahasuese për të vlerësuar dhe 

matur efikasitetin e autoriteteve kompetente dhe Këshillit Gjyqësor në trajtimin e rasteve disiplinor janë 

kërkuar të dhënat në vijim:  
 

 Numri i ankesave të pranuara; 

 Subjektet të cilat kanë paraqitur ankesa;  
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 Koha brenda të cilës autoriteti kompetent e ka njoftuar KGJK-në për pranimin e ankesave; 

 Koha e trajtimit  të ankesës nga ana e autoritetit kompetent;  

 Koha brenda të cilës autoriteti kompetent e ka njoftuar palën për hedhjen/refuzimin e ankesës; 

 A ka kërkuar autoriteti kompetent informata shtesë para hedhjes/refuzimit të ankesës; 

 Nëse çështja është referuar te prokurori i shtetit - brenda sa ditësh është referuar; 

 A është kërkuar deklaratë nga gjyqtari i rastit nga autoriteti kompetent; 

 A e ka dërguar Avokati i Popullit brenda 5 ditësh rastin tek autoriteti kompetent; 

 A ka paraqitur Avokati i Popullit ankesë ndaj vendimeve të autoriteteve kompetente për mbylljen 

e rasteve; 

 A janë paraqitur para Avokatit të Popullit ankesa të cilat më parë janë parashtruar para 

autoriteteve kompetente;  

 Të dhëna për formën e mbylljes/refuzimit të ankesave nga autoriteti kompetent; 

 Sa raste janë referuar te Prokurori i Shtetit. 
 

Vlerësojmë se duhet të përmendim në këtë rast bashkëpunimin e mirë dhe korrektësinë e Këshillit 

Gjyqësor të Kosovës, gjykatave themelore të Kosovës, Gjykatën Supreme, Gjykatën e Apelit, Gjykatën 

Themelore të Ferizajt, Gjykatën Themelore të Pejës, Gjykatën Themelore të Prizrenit, Gjykatën 

Themelore të Gjakovës dhe Institucionin e Avokatit të Popullit për mundësimin e qasjes në të dhëna.  

Në anën tjetër, Gjykata Themelore e Mitrovicës përkundër kërkesës së përsëritur nuk ka ofruar të dhëna 

lidhur me rastet disiplinore. 
 

Gjykata Themelore e Prishtinës përkundër që i janë kërkuar të dhëna për periudhën 1 korrik 2019 – 31 

korrik 2020, ka ofruar të dhëna nga nëntori 2019 deri në shkurt 2020.  
 

Duke i paraprirë këtij raporti përfundimtar për periudhën 1 vjeçare, BIRN dhe FOL më 12 dhjetor 20197 

organizuan konferencën ku kanë prezantuar gjetjet preliminare në lidhje me ankesat disiplinore dhe pastaj 

të njëjtat i janë dërguar gjykatave për komente eventuale, të cilat janë përfshirë në raportin preliminar, i 

cili u publikua në shkurt 2020, ndërsa ky raport përfundimtar përmbledh gjithë periudhën kohore të 

projektit, korrik 2019 – gusht 2020. 
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Të dhëna të përgjithshme tabelore për rastet disiplinore 
 

Në këtë pjesë të raportit do të pasqyrohen të dhënat e përgjithshme numerike të rasteve disiplinore në 

gjykatat e Kosovës dhe mënyra e zgjidhjes së këtyre lëndëve. Përmes paraqitjes së këtyre të dhënave do 

të pasqyrohet vëllimi i punës së autoriteteve kompetente dhe Këshillit Gjyqësor të Kosovës në trajtimin 

e rasteve disiplinore.  
 

Tabela në vijim pasqyron numrin e ankesave të pranuara disiplinore në të gjitha gjykatat e Kosovës, numrin 

e ankesave të refuzuara, numrin e rasteve kur është kërkuar inicimi i procedurës disiplinore dhe rastet që 

janë referuar te prokurori i shtetit për hetim penal.  
 

Gjykata Themelore e Prishtinës ka ofruar të dhëna të pjesshme ndërsa Gjykata Themelore e Mitrovicës 

nuk ka ofruar fare të dhëna. Teksa për Gjykatën Themelore të Prishtinës janë pasqyruar në tabelë të 

dhënat e pjesshme, për Gjykatën Themelore të Mitrovicës janë paraqitur të dhënat e pranuara nga Këshilli 

Gjyqësor i Kosovës. 
 

Me qëllim të vlerësimi dhe pasqyrimit të efikasitetit të procedurës, sipas metodologjisë ishte përcaktuar 

edhe analizimi i çështjeve në vijim: Afati për themelimin e panelit hetimor, afati i panelit hetimor për 

përpilimin e raportit, veprimet e ndërmarra hetimore lidhur me rastet, afatet për thirrjen e seancës së 

Këshillit lidhur me raportin e panelit hetimor dhe vendimmarrjen në Këshill lidhur me rastet disiplinore. 

Lidhur me këto të dhëna BIRN  ka në formë të shkruar ka kërkuar informacion për secilin nga ankesat e 

procedura për të cilat është themeluar paneli hetimor mirëpo “ka pranuar të dhëna vetëm për periudhën 

janar - gusht 2020, por jo edhe për vitin 2019.8 

                                                           
8 Janar -  31 korrik 2020 Gjate periudhës se lartcekur KGJK ka pranuar nga Autoritete Kompetente gjithsej 14 kërkesa për inicim 
te procedurës disiplinore. 
Nga Gjykata Supreme e Kosovës: Një (1 ) kërkesë, data e kërkesës 21 janar 2020, themelimi i panelit Hetimore nga KGJK me 
datë 27 janar 2020. Nga Paneli Hetimor raporti është dorëzuar ne KGJK me 12.03.2020  
Gjykata e Apelit dy (2) kërkesa: 1. Kërkesa e parë me datë 06.03.2020, Themelimi i panelit hetimor nga KGJK me 10 prill 2020. 
Nga Paneli Hetimor raporti është dorëzuar ne KGJK me 07.08.2020, Për vëmendje ka pasur kërkesë për zgjatje te afatit Kohor, 
Kërkesa është miratuar nga KGJK 
2. Kërkesa e dytë më datë 13.03.2020, Themelimi i panelit hetimor nga KGJK 10 prill 2020. Nga Paneli Hetimor raporti është 
dorëzuar në KGJK me 19.06.2020  
Gjykata Themelore ne Prishtine: 1.Kërkesa e parë më datë 15.01.2020, Themelimi i panelit hetimor nga KGJK 27.02.2020. Nga 
Paneli Hetimor raporti është dorëzuar në KGJK më 26.06.2020 .Për vëmendje ka pasur kërkesë për zgjatje te afatit Kohor, 
Kërkesa është miratuar nga KGJK 2. Kërkesa e dytë me datë 27.02.2020, Themelimi i panelit hetimor nga KGJK 10.04.2020. Nuk 
është dorëzuar ne KGJK, Për vëmendje ka pasur disa herë kërkesë për zgjatje te afatit Kohor., është pothuajse në përfundim 
nga paneli hetimor.3. Kërkesa e tretë më datë 10.03.2020, Themelimi i panelit hetimor nga KGJK me 10.04.2020. Nga Paneli 
Hetimor raporti është dorëzuar në KGJK më 16.06.2020. 4. Kërkesa e katër më datë 09.03.2020, Themelimi i panelit hetimor 
nga KGJK 10.04.2020. Nga Paneli Hetimor raporti është dorëzuar ne KGJK më 12.06.2020. 5. Kërkesa e pestë më datë 
18.05.2020, Themelimi i panelit hetimor nga KGJK 29 .05.2020. Nga Paneli Hetimor raporti është dorëzuar ne KGJK me 
04.08.2020. 6. Kërkesa e gjashtë më datë 09.06.2020, Themelimi i panelit hetimor nga KGJK 23.06.2020. Ende nuk është 
përfunduar, ka kërkesë për zgjatje te afatit te hetimit nga kryesuesi i Panelit. 7. Kërkesa e shtatë më datë 09.06.2020, 
Themelimi i panelit hetimor nga KGJK 23.06.2020. Nga Paneli Hetimor raporti është dorëzuar ne KGJK me21.09.2020. 8. kërkesa 
e tetë më datë 07.07.2020, Nuk është themeluar paneli për shkak te vdekjes se gjyqtarit. 9. kërkesa e nëntë më 
datë  07.07.2020, Themelimi i panelit hetimor nga KGJK 06.08.2020. Ende nuk është përfunduar. 
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Përkundër që informacioni lidhur me këtë pjesë është kërkuar në mënyrë shumë specifike, BIRN nuk ka 

pranuar përgjigje lidhur me ketë pjesë dhe po ashtu nuk ka pranuar ndonjë arsyetim.  
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Gjykata Themelore ne Pejë: 1.Kerkesa e parë më datë 09.03.2020, Themelimi i panelit hetimor nga KGJK 10.04.2020. Nga Paneli 
Hetimor raporti është dorëzuar ne KGJK më  09.07.20202. Kërkesa e dytë më datë 27.07.2020, Themelimi i panelit hetimor nga 
KGJK 06.08.2020. Ende nuk është përfunduar. 
9 Gjykata Themelore e Prishtinës dhe ajo e Mitrovicës janë pasqyruar në bazë të dhënave për gjashtë (6) mujorin e parë të vitit 
2020 

Gjykata 

Supreme 
Gjykata e 

Apelit 

Gjykata 

Themelore e 

Prishtinës 

(Janar-Qershor 

2020) 

Gjykata 

Themelore e 

Mitrovicës 

(Janar-Korrik 

2020) 

 

Gjykata 

Themelore 

e Pejës 

Gjykata 

Themelore e 

Prizrenit 

Gjykata 

Themelore 

e Ferizajt 

Gjykata 

Themelore e 

Gjilanit 

Gjykata 

Themelore e 

Gjakovës 

Ankesa të 

pranuara 

Numri i rasteve ku 

është kërkuar fillimi i 

hetimeve 

Rastet e refuzuara 

Rastet e hedhura 

Rasti është referuar 

në Prokurori 

   

   

   

   

   

19      14            30                   2                       21        17                      2                      13    2 

3       3             7                     0         4          2                0                   1          0 

15      11            23                   2          17        15             2                 12    2 

n/a      n/a           n/a                                                                            n/a   n/a        n/a            n/a                 n/a n/a 

1      n/a           n/a                  n/a                    n/a        n/a            n/a                 n/a  n/a 
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TË DHËNAT PËR RASTET DISIPLINORE SIPAS GJYKATAVE 
 

 

Këshilli Gjyqësor i Kosovës 
 

Menjëherë pas hyrjes ne fuqi te Ligjit Nr.06/L-57 për Përgjegjësinë Disiplinore të Gjyqtarëve dhe 

Prokurorëve10 , Këshilli Gjyqësor i Kosovës ka aprovuar Rregulloren për Procedurën Disiplinore të 

Gjyqtarëve11, e cila ka filluar të aplikohet nga data 1 korrik 2019. 
 

Nga fillimi i zhvillimit të procedurës sipas Ligjit Nr.06/L-57 për Përgjegjësinë Disiplinore të Gjyqtarëve dhe 

Prokurorëve, Këshilli Gjyqësor i Kosovës ka pranuar: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Këshilli Gjyqësor i Kosovës                                 1 korrik 2019 – 31 gusht  2020 
 

Ankesa të ushtruara 213 

Ankesa të refuzuara  176 

Kërkesa për inicim të procedurës 30 

Formim i paneleve hetimore 28 

Pezullim nga puna 2 

Vendime përfundimtare me masa  9 

                                                           
10  Ligji për Përgjegjësinë Disiplinore të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve, publikuar në Gazetën Zyrtare datë 26 dhjetor 2018,  
i qasshëm në linkun - https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=18336 
11 Rregullorja për Procedurën Disiplinore të Gjyqtarëve nr.05/2019, publikuar në ëeb-faqen ë Këshillit Gjyqësor të Kosovës,  
e qasshme në linkun - https://ëëë.gjyqesori-rks.org/ëp-content/uploads/lgsl/6651_Rregullorja%2005-2019.pdf 

 

ankesa disiplinore të ushtruara nga  

personat fizikë dhe juridikë ndaj gjyqtarëve,  213 

vendime me të cilat ankesat janë refuzuar si të pabazuara. 176 

kërkesa për inicim të hetimit disiplinor; 30 

Panele hetimore  28 

vendime përfundimtare me masa;  9  

gjyqtarë janë pezulluar nga puna;   2 

https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=18336
https://www.gjyqesori-rks.org/wp-content/uploads/lgsl/6651_Rregullorja%2005-2019.pdf
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Korrik - Dhjetor 2019  
 

Nga fillimi i zhvillimit të procedurës sipas Ligjit Nr.06/L-57 për Përgjegjësinë Disiplinore të Gjyqtarëve dhe 

Prokurorëve, datë 1 korrik 2019 – 31 dhjetor 2019,  Këshilli Gjyqësor i Kosovës ka pranuar 135 ankesa 

disiplinore të ushtruara nga personat fizikë dhe juridikë ndaj gjyqtarëve. 
 

Nga këto 135 ankesa, Këshilli ka pranuar nga autoritetet kompetente 92 vendime me të cilat ankesat janë 

refuzuar si të pabazuara.  
 

Nga numri total i ankesave, KGJK-ja ka pranuar 16 kërkesa për inicim të hetimit disiplinor nga autoritetet 

kompetente. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Me rastin e shqyrtimin e këtyre raporteve, KGJK ka mbajtur pesë (5) seanca dëgjimore dhe ka shqyrtuar 

gjithsej katër (4) raporte mbi faktet dhe provat e mbledhura.  
 

Janë marrë gjithsej katër (4) vendime dhe janë shqiptuar këto masa:  
 

 Vërejtje jopublike me shkrim, dy (2) vendime;  

 Lirim nga përgjegjësia disiplinore një (I) vendim;  

 Zvogëlim i përkohshmen i pagës prej tridhjetë (30% ) për periudhën prej tre (3) muaj, një (I) 

vendim. 
 

Janar – gusht 2020  
 

Këshilli Gjyqësor i Kosovës prej fillimit të muajit janar 2020 e deri më 31 gusht 2020, ka pranuar nga 

autoritetet kompetente gjithsej 78 njoftime për pranim të ankesave të ushtruara nga personat fizikë dhe 

juridikë dhe 84 vendime. 
 

KGJK në gjashtëmujorin e parë të vitit 2020 ka pranuar gjithsej 14 kërkesa për themelim te paneleve 

hetimore dhe janë si në vijim; 

 

 

 

 

 

 
 

 

panele hetimore të themeluara  14 

raporte ka pranuar KGJK mbi faktet dhe provat e mbledhura.   5 

Gjykata Themelore e Prishtinës  9   kërkesa për themelimin e paneleve; 

Gjykata Supreme     1   kërkesë për themelimin e paneleve; 

Gjykata Themelore e Pejës    2   kërkesa për themelimin e paneleve; 

Gjykata e Apelit     2   kërkesa për themelimin e paneleve; 
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Për të gjitha këto kërkesa për themelim të paneleve, KGJK pas shqyrtimit bazuar në ligj ka themeluar të 

gjithë panelet.  
 

Në janar të vitit 2020, KGJK ka shqyrtuar dhe vendosur për dy raporte të pranuara në fund të dhjetorit 

të vitit 2019. 
 

Me rastin e vendosjes për këto dy raste ka nxjerrë dy vendime: 
 

 Një  vendim -zvogëlim i përkohshëm i pagës për 30% për periudhën kohore prej 6 muajve, 

 Një  vendim- zvogëlim i përkohshëm i pagës për 30% për periudhën kohore prej 4 muajve. 
 

Ndaj këtyre vendimeve është ushtruar një ankesë në Gjykatën Supreme të Kosovës, të cilën Gjykata e ka 

refuzuar ankesën si të pabazuar. 

Duke marrë parasysh situatën e krijuar nga pandemia e COVID-19, KGJK prej këtyre raporteve të 

pranuara i ka shqyrtuar vetëm 3 raporte mbi faktet dhe provat e mbledhura së bashku me marrëveshjet e 

arritura në mes të subjekteve të hetimit dhe paneleve hetimore. 

 

Me rastin e shqyrtimit dhe miratimit të 3 marrëveshjeve të lartcekura KGJK ka miratuar dhe ka nxjerrë 

këto vendime: 
 

 Një 1 vendim - zvogëlim i përkohshëm i pagës për 10% në kohëzgjatje për 4 muaj, (vendimi është 

i publikuar në web të KGJK-së) si dhe  

 Dy (2) vendime vërejtje jopublike me shkrim, (bazuar në Ligjin për Disiplinimin e Gjyqtarëve dhe 

Prokurorëve, këto dy vendime nuk publikohen). 
 

Ndërsa për raportet e tjera për të cilat është dashur që të mbahet seanca dëgjimore, KGJK me vendim i 

ka pezulluar mbajtjen e seancave dëgjimore për shkak të pandemisë deri në një vendim tjetër të KGJK-së. 

Në fund vlen të përmendet se Ligji për Përgjegjësinë Disiplinore të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve dhe 

Rregullorja për Përgjegjësinë Disiplinore të Gjyqtarëve parashohin krijimin e një regjistri elektronik me të 

gjitha të dhënat lidhur me rastet disiplinore. Ky regjistër do të mundësonte evidentimin dhe pasqyrimin sa 

më të saktë rreth të dhënave lidhur me rastet disiplinore që nga faza e pranimit të ankesës e deri në 

vendimin përfundimtar. Përkundër që ka kaluar më shumë se një (1) vit nga fillimi i zbatimit të Ligjit të ri 

për Përgjegjësinë Disiplinore, ende KGJK nuk ka krijuar regjistrin elektronik, ndërsa edhe gjykatat e 

Kosovës nuk kanë një regjistër uniform për evidentimin e rasteve disiplinore. 
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Gjykata Supreme e Kosovës 
 

 

Gjykata Supreme e Kosovës në periudhën korrik 2019 - gusht 2020 ka pasur 19 ankesa disiplinore ndaj 

gjyqtarëve, 15 prej të cilave janë refuzuar, në 3 raste është iniciuar kërkesa disiplinore në Këshill dhe në 1 

rast është iniciuar rasti në Prokurorinë e Shtetit. 
 

Në 18 nga 19 rastet është respektuar afati prej 30 ditësh për shqyrtimin fillestar të ankesës, duke treguar 

kështu efikasitet të lartë në trajtimin e rasteve disiplinore. 
 

Në të gjitha rastet është respektuar afati për njoftimin e Këshillit për pranimin e ankesës disiplinore; 
 

Në një rast, ankesa është parashtruar më 13 shkurt ndërsa vendimi nuk është nxjerrë deri më 9 qershor 

2020, duke shkelur kështu në mënyrë drastike efikasitetin e procedurës disiplinore.12 
 

Në 7 nga 19 rastet e pranuara nga Gjykata Supreme nuk është respektuar udhëzimi për njoftim të 

menjëhershëm të Këshillit Gjyqësor për pranimin e ankesës. 
 

 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS (gjyqtarë)                                     1 korrik 2019  - 30 gusht 2020  

 

Numri i ankesave disiplinore të pranuara                         19  

Në procedurë  për inicim të procedurës disiplinore nga KGJK         3 

Është refuzuar        15 

Në fazën e grumbullimit të informacionit     n/a 

Është iniciuar rasti në Prokurori          1 

 

 

 

 

                                                           
12 Koment nga Gjykata Supreme -  Lënda në fjalë është hapur me datë 13.02.2020 sipas detyrës zyrtare ku shkelja e supozuar 
kishte të bënte me mandatin paraprak (të shkallës më të ulët) të subjektit.  

Të gjitha shkresat/informatat në lidhje me rastin priteshin nga gjykata në të cilin kishte shërbyer subjekti në kohën kur 
supozohej shkelja.  

Afati i përcaktuar sipas nenit 9 pika 6 i ligjit nr. 06/L-057 skadonte me datë 16.03.2020 (pasi që data 14.03.2020 ishte ditë e 
shtunë).  

Më datë 15.03.2020 KGJK merr vendim (vendimi nr. 53/2020) për reduktimin esencial të të gjitha aktiviteteve në të gjitha 
gjykatat e Kosovës i cili hyri në fuqi me datë 16.03.2020 dhe si pasojë edhe informatat/shkresat e kërkuara ishte e pamundur të 
siguroheshin deri në vendimin e radhës të KGJK-së të datës 29.05.2020 për rifillimin e punës (në përputhje me respektimin e 
plotë të masave për kufizimin e përhapjes së Covid-19 të përcaktuara nga IKSHPK) në të gjitha gjykatat i cili hyri në fuqi me datë 
01.06.2020.  

Pra si pasojë e gjendjes se krijuar në mbarëvajtjen e punës së sistemit gjyqësor si pasojë e pandemisë, edhe kjo lëndë u 
ballafaqua me vështirësi për të cilat në vazhdimësi dhe me kohë është njoftuar Këshilli Gjyqësor i Kosovës. 
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G J Y K A T A  S U P R E M E  E  K O S O V Ë S                                                                                                                                   1 korrik 2019 – 30 gusht 2020  
 

Nr.  Data e pranimit të 

ankesës  

Data e njoftimit të 

Këshillit Gjyqësor të 

Kosovës 

Data e vendimit 

mbi refuzimin 

Data e inicimit të 

kërkesës 

disiplinore 

Kërkesë për hetim 

penal  

1 08.07.2019 09.07.2019   30.07.2019  n/a n/a 

2 19.07.2019  22.07.2019 09.08.2019  n/a n/a 

3 14.10.2019 15.10.2019   25.10.2019  n/a 

4 06.11.2019 08.11.2019 25.11.2019   

5 07.11.2019 08.11.2019 26.11.2019   

6 11.11.2019    11.11.2019 

7 26.11.2019 26.11.2019 n/a 03.12.2019  

8 21.11.2019 03.12.2019  19.12.2019 n/a n/a 

9  06.01.2020 06.01.2020 12.01.2020 n/a n/a 

10  09.01.2020 09.01.2020 04.02.2020 n/a n/a 

11 17.01.2020 21.01.2020 n/a 24.01.2020 n/a 

12 11.02.2020 11.02.2020 09.03.2020 n/a n/a 

13 13.02.2020 13.03.2020 09.06.2020 n/a n/a 

14 13.03.2020  25.03.2020 02.04.2020 n/a n/a 

15 13.03.2020  25.03.2020 02.04.2020 n/a n/a 

16  12.06.2020 19.06.2020  10.07.2020 n/a n/a 

17  12.06.2020 19.06.2020  10.07.2020 n/a n/a 

18  11.06.2020 19.06.2020  10.07.2020 n/a n/a 

19  29.06.2020 30.06.2020 29.07.2020 n/a n/a 
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Gjykata e Apelit 
 

Gjykata e Apelit si autoritet kompetent gjatë periudhës raportuese ka pasur në punë 14 ankesa disiplinore, 

prej të cilave 11 janë refuzuar si të pabazuara ndërsa 3 janë aprovuar dhe është ushtruar kërkesë për 

inicimin e procedurës disiplinore. 
 

Në të gjitha rastet është respektuar afati për shqyrtimin fillestar të ankesave disiplinore nga autoriteti 

kompetent. 
 

Në 11 nga 14 rastet  e parashtruara në Gjykatën e Apelit nuk është respektuar afati për njoftimin e 

Këshillit Gjyqësor të Kosovës për pranimin e ankesës disiplinore. 

 

GJYKATA E APELIT  ( gjyqtarë)                                                     1 korrik 2019  - 30 gusht 2020  
 

Numri i ankesave disiplinore të pranuara 14 

Në procedurë  për inicim të procedurës disiplinore nga KGJK   3 

Është refuzuar   11 

 

G J Y K A T A  E  A P E L I T                                                                                                            1 korrik 2019 – 30 gusht 2020  

Nr.  
Data e pranimit të 

ankesës  

Data e njoftimit të 

Këshillit Gjyqësor 

të Kosovës 

Data e vendimit mbi 

refuzimin 

Data e 

inicimit të 

kërkesës 

disiplinore 

Kërkesë për hetim 

penal  

1 04.09.2019      30.09.2019 

2 24.09.2019 21.10.2019 25.10.2019   

3 25.11.2019 09.12.2019 12.12.2019   

4 29.11.2019 26.12.2019 03.01.2020   

5 20.12.2019 14.01.2020 18.01.2020   

6 20.12.2019 15.01.2020 18.01.2020   

7 08.01.2020 30.01.2020 06.02.2020   

8 09.01.2020 30.01.2020 11.02.2020   

9 10.02.2020      06.03.2020 

10 13.03.2020      13.03.2020 

11 18.06.2020 13.07.2020 17.07.2020   

12 06.07.2020 28.07.2020 03.08.2020   

13 09.07.2020 28.07.2020 03.08.2020   

14 24.07.2020 30.07.2020 12.08.2020   
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Gjykata Themelore e Prishtinës 
 

BIRN në vijim i pasqyron të dhënat e siguruara nga Gjykata Themelore e Prishtinës për periudhën janar – 

qershor 2020 si të dhëna vjetore, ndërsa të dhënat në formë tabelore përmes të cilave pasqyrohet rrjedha 

e procedimit të ankesave mbulon vetëm periudhën nëntor 2019 – shkurt 2020, pasi që Gjykata nuk i ka 

ndarë të dhënat e plota dhe kështu ka pamundësuar evidentimin e efikasitetit të procedimit të rasteve në 

përputhje me afatet e përcaktuara.  
 

Lidhur me ankesat disiplinore të trajtuara nga Gjykata Themelore e Prishtinës, BIRN ka kërkuar të dhëna 

edhe nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës, nga ku ka pranuar të dhënat e përgjithshme për periudhën janar – 

korrik 2020 si dhe të dhëna më të detajuara po për këtë periudhë. 

Ajo që bie në sy është një mospërputhje e të dhënave pasi që sipas të dhënave të Gjykatës Themelore të 

Prishtinës në periudhën janar-qershor 2020 janë trajtuar 30 ankesa, prej të cilave 23 janë refuzuar ndërsa 

në 7 është iniciuar kërkesa për procedurë disiplinore në Këshill, ndërsa Sipas të dhënave të Këshillit 

Gjyqësor të Kosovës, Gjykata Themelore e Prishtinës gjatë periudhës janar – korrik 2020 ka nxjerrë 

gjithsej 33 njoftime për pranim të ankesave, teksa ka nxjerrë gjithsej 41 vendime prej të cilave 9 janë 

vendime të nxjerra në vitin 2020 për njoftime për ankesa të pranuara në vitin 2019.  

Në shkurt të këtij viti, BIRN kishte publikuar raportin preliminar për ankesat disiplinore, ku ishte pasqyruar 

trajtimi i ankesave disiplinore nga Gjykata Themelore e Prishtinës për periudhën korrik-shtator 2019 dhe 

ku ishin evidentuar vonesa në respektimin e afateve për shqyrtimin fillestar të ankesave, ndërsa nga të 

dhënat e pjesshme të ofruara në këtë periudhë kohore nuk mund të nxirret një përfundim për rregullsinë 

dhe afatin e procedimit të ankesave.13 
 

Në vijim paraqesim të dhënat e ofruara nga Gjykata Themelore e Prishtinës dhe Këshilli Gjyqësor i 

Kosovës:  
 

Gjykata Themelore e Prishtinës 14 

Gjykata Themelore e Prishtinës po ashtu ka dërguar të dhëna vjetore për vitin 2019 dhe të dhëna për 6 

mujorin e parë të vitit 2020. Këto të dhëna paraqesin gjetjet si në vijim: 

 

 

Janar – dhjetor 2019 

 

Sipas të dhënave vjetor për vitin 2019, Gjykata Themelore e 

Prishtinës ka pasur në punë 49 ankesa disiplinore, prej të cilave: 

 

 

 

                                                           
13Raporti për ankesat disiplinore, publikuar nga BIRN, i qasshëm në linkun -   
https://kallxo.com/ëp-content/uploads/2020/02/AL-Ankesat-Disiplinore-ndaj-Gjyqtar%C3%ABve-31.01.pdf 
14 Gjykata Themelore e Prishtinës ka ofruar të dhëna përgjithshme për vitin 2019 dhe po ashtu për  
6 mujorin e parë të vitit 2020, mirëpo nuk ka ofruar të dhënat sipas mënyrës së kërkuar nga BIRN për periudhën  
Korrik 2019- gusht 2020.  

Refuzuar si të 

pabazuara 

Janë aprovuar dhe është 

ushtruar kërkesë për 

inicimin e procedurës 

disiplinore 

44 

5 

https://kallxo.com/wp-content/uploads/2020/02/AL-Ankesat-Disiplinore-ndaj-Gjyqtar%C3%ABve-31.01.pdf
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Janar – Qershor 2020 

 

Sipas të dhënave për 6-mujorin e parë të vitit 2020, Gjykata 

Themelore e Prishtinës ka pasur 30 ankesa në punë, prej të cilave: 

 

 

 

 

Gjykata Themelore e Prishtinës 15 

 

 
  

 Nëntë (9) vendimet të tjera që janë nxjerrë nga autoriteti 

kompetent në vitin 2020, njoftimet për pranim të ankesave për 

këto vendime të nxjerra nga (AK) janë ushtruar më 2019 dhe janë 

publikuar në raportin vjetor të KGJK-së për vitin 2019.  

 

 

Totali i vendimeve të nxjerra nga autoritetet kompetente deri më 31 korrik është dyzetenjë (41).  

 

1 03.01.2020 Vendimi 08.01.2020.  

2 17.12.2019 Vendimi 06.01.2020. 

3  09.01.2020 Vendimi 22.01.2020. 

4 27.12.2019  (anonim) 

5 03.02.2020  Vendimi 13.02.2020.  

6 03.02.2020  Vendimi 05.02.2020; 

7 07.02.3030  Vendimi 

8 1.02.2020  Kërkesë për fillimin e hetimeve. 

9 1.02.2020  Kërkesë për fillimin e hetimeve – 09.03.2020 – Themelimi i panelit 10.04.2020 Vendim i 

KGJK-se – Pushohet procedura për shkak të vdekjes së gjyqtarit me datë – 06.06.2020. 

10 1.02.2020  Vendimi 21.02.2020. 

11 1.02.2020  Kërkesë për fillimin e hetimeve disiplinore – 10.03.2020 / Themelimi i panelit 10.04.2020  

12 2.02.2020  Vendimi 24.02.2020; 

13 12.02.2020  Kërkesa për themelim të panelit disiplinor – 08/06/2020 – Themelimi i panelit – 

23.06.2020; 

14 2.02.2020  Vendimi 10.03.2020. 

15 21.02.2020  Vendimi 02.07.2020. 

16 26.02.2020  Vendimi 10.07.2020. 

17 03.03.2020  Vendimi 10.07.2020.  

18 03.03.2020  Vendimi 11.06.2020.  

19 28.01.2020  Për këtë ankesë janë marrë 10 vendime më 05/03/2020.  

                                                           
15 Të dhënat e ofruara nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës për Gjykatën Themelore të Prishtinës për periudhën janar- gusht 2020 për 
Gjykatën Themelore të Prishtinës. 

Refuzuar si të 

pabazuara 

është iniciuar kërkesa për 

fillimin e procedurës 

disiplinore në Këshill 

23 

7 

njoftime më 2020   33 

vendime të vitit 2020  33 



 
22 

 

 
  

20 09.03.2020  Vendimi – 13.07.2020. 

21 09.03.2020  Vendimi – 12.06.2020. 

22 27.12.2019  Vendimi 15.01.2020. 

23 13.05.2020   Vendimi 18.06.2020. 

24 13.05.2020  Vendimi 17.06.2020. 

25 13.05.2020  Kërkesë për inicim të procedurës disiplinore 29/06/2020 Vendim i KGJK-së – Pushohet 

procedura për shkak te vdekjes se gjyqtarit më datë – 06.06.2020. 

26 09.06.2020  Vendimi 18.06.2020. 

27 09.06.2020  Vendimi 18.06.2020.  

28 18.05.2020  Kërkesë për themelim të panelit – 07.07.2020. Themelimi i panelit nga KGJK më datë 

06.06.2020; 

29 23.07.2020  Vendimi – 30.07.2020. 

30  20.07.2020  Vendimi 22.07.2020. 

31 28.07.2020 S’ka vendim. 

32 28.07.2020 S’ka vendim. 

33      28.07.2020 S’ka vendim.  

 

 

GJYKATA THEMELORE E PRISHTINËS 16  ( gjyqtarë)                           Janar – gusht 2020   
 

Numri i ankesave disiplinore të pranuara 30 

Në procedurë  për inicim të procedurës disiplinore nga 

KGJK   

7 

Është refuzuar   23 

 

 

Gjykata e Themelore e Prishtinës17                                                                                      4 nëntor  2019 – 28 shkurt  2020  

Nr.  Data e pranimit të 

ankesës  

Data e njoftimit të Këshillit 

Gjyqësor të Kosovës 

Data e vendimit 

mbi refuzimin 

Data e inicimit të 

kërkesës disiplinore 

Kërkesë për 

hetim penal  

1 04.11.2019 26.11.2019  09.12.2019 n/a n/a 

2 08.11.2019 Ankesa e pranuar nga 

KGJK 

11.12.2019 n/a n/a 

3 29.11.2019 Ankesa e pranuar nga 

KGJK 

17.12.2019 n/a n/a 

4 02.12.2019 Ankesa e pranuar nga 

KGJK 

19.12.2019 n/a n/a 

5 02.12.2019 Ankesa e pranuar nga 

KGJK 

23..12.2019 n/a n/a 

6 04.12.2019 Ankesa e pranuar nga 

KGJK 

24.12.2019 n/a n/a 

7 09.12.2019     

8 09.12.2019     

9 09.12.2019 10.12.2019 12.12.2019   

10 10.12.2019     

11 10.12.2019     

12 17.12.2019 17.12.2019 06.01.2020   

                                                           
16 Të dhënat vjetore të dërguara nga Gjykata Themelore e Prishtinës për 6-mujorin e parë të vitit 2020. 
17 Të dhënat e dërguara nga Gjykata Themelore e Prishtinës në formë tabelore për periudhën nëntor 2019 – shkurt 2020. Të 
dhënat në disa janë raste të pakuptueshme por janë pasqyruar për qëllim të korrektësisë.  
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13 17.12.2019 19.12.2019  16.01.2020  

14 24.12.2019 19.12.2019 20.01.2020   

15 26.12.2019 26.12.2019 15.01.2020   

16 27.12.2019 08.01.2020    

Ankesa është transferuar më 08.01.2020 në Gjykatën e Apelit dhe Supreme 

17 03.01.2020 08.01.2020    

18 08.01.2020 10.01.2020 n/a   

19 09.01.2020 n/a n/a n/a n/a 

20 09.01.2020 n/a n/a n/a n/a 

21 10.01.2020 Ankesa e pranuar nga 

KGJK 

n/a n/a 20.01.2020 

22 23.01.2020 17.01.2020 17.01.2020   

23 28.01.2020 Ankesa e pranuar nga 

KGJK 

n/a n/a 06.03.2020 

24 28.01.2020 Ankesa e pranuar nga 

KGJK 

n/a ? ? 

26 29.01.2020 04.02.2020 n/a  21.02.2020 

27 29.01.2020 Ankesa e pranuar nga 

KGJK 

n/a  22.02.2020 

28 29.01.2020 04.02.2020 n/a  ? 

29 10.02.2020 11.02.2020 n/a 10.05.2020  

30 10.02.2020 11.02.2020 n/a 09.03.2020  

31 10.02.2020 11.02.2020  11.03.2020  

32 10.02.2020 11.02.2020  9/10.06.2020 ?  

33 10.02.2020 12.02.2020    

34 11.02.2020   10.03.2020  

35 11.02.2020   28.02.2020  

36 19.02.2020 26.02.2020 ? ? ? 

37 23.02.2020 26.02.2020 ? ? ? 

38 28.02.2020 28.02.2020 ? ? ? 
 

Tabela: Të dhënat e siguruara nga Gjykata Themelore e Prishtinës 
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Gjykata Themelore e Mitrovicës 
 

Gjykata Themelore e Mitrovicës përkundër dërgimit të përsëritur të pyetjeve nuk ka kthyer përgjigje 

lidhur me rastet disiplinore. Të dhënat lidhur me Gjykatën Themelore të Mitrovicës i kemi gjeneruar nga 

përgjigjja e Këshillit Gjyqësor të Kosovës.   
  

BIRN fillimisht ka dërguar kërkesë për informata në Gjykatën Themelore të Mitrovicës më 11 gusht 2020 

dhe ka adresuar kërkesën te kryetari dhe nënkryetari i Gjykatës Themelore të Mitrovicës, ndërsa pasi nuk 

ka pranuar përgjigje, më 21 gusht 2020 ka dërguar edhe njëherë kërkesën për informacion – Rikujtim 

lidhur me kërkesën e parë. Mirëpo as këtë herë nuk ka pranuar përgjigje. 

Të dhënat e paraqitura në tabelën lidhur me Gjykatën Themelore të Mitrovicës janë marrë nga Këshilli 

Gjyqësor i Kosovës dhe pasqyrojnë periudhën janar – gusht 2020.  

 

GJYKATA THEMELORE E MITROVICËS  (gjyqtarë)                    1 janar 2020  - 31 gusht 2020  
 

Numri i ankesave disiplinore të pranuara 2 

Në procedurë  për inicim të procedurës disiplinore nga KGJK    

Është refuzuar   2 

 

 

G J Y K A T A   E   T H E M E L O R E   E  M I T R O V I C Ë S                                                                       1 korrik – 2019 – 30 Gusht 2020  
 

Nr.  Data e pranimit të 

ankesës  

Data e njoftimit të 

Këshillit Gjyqësor të 

Kosovës 

Data e vendimit 

mbi refuzimin 

Data e inicimit të 

kërkesës disiplinore 

Kërkesë për 

hetim penal  

1 19.09.2019 07.10.2019 07.10.2019   

2 11.03.2020 13.03.2020 13.03.2020   

 

 

 

Gjykata Themelore e Pejës 
 

Gjykata Themelore e Pejës si autoritet kompetent ka refuzuar 18 nga 21 ankesat e pranuara teksa ka 

kërkuar inicimin e procedurës disiplinore në Këshill për 4 raste, 3 prej të cilave sipas detyrës zyrtare. 

Në dy nga 21 rastet e pranuara nuk është respektuar afati për njoftimin e Këshillit për pranimin e ankesës 

disiplinore. 

  

Për tri raste për të cilat është iniciuar kërkesa për fillimin e hetimeve, Gjykata Themelore e Pejës nuk ka 

pranuar asnjë njoftim për zhvillimin e mëtejmë të rastit. 

Për kërkesat e iniciuara më 18 dhe 20 shtator 2019 dhe 24 shkurt 2020, nuk është pranuar ende ndonjë 

vendim apo njoftim nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës. 
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GJYKATA THEMELORE E PEJËS  (gjyqtarë)                                             1 korrik 2019  - 30 gusht 2020  
 

Ankesa të pranuara 21 

Inicim të procedurës disiplinore në KGJK   4 

Refuzim i ankesës    17 

Është iniciuar sipas detyrës zyrtare  procedura në KGJK  3 (nga 4 kërkesa e iniciuara) 

 

 

G J Y K A T A  E  T H E M E L O R E   E   P E J Ë S                                                                        1 KORRIK 2019 – 30 GUSHT 2020  

Nr.  
Data e pranimit të 

ankesës  

Data e njoftimit të Këshillit 

Gjyqësor të Kosovës 

Data e vendimit mbi 

refuzimin 

Data e inicimit të 

kërkesës disiplinore 

Kërkesë për 

hetim penal  

1 26.07.2019 26.07.2019 01.10.2019 n/a n/a 

2 06.08.2019 06.08.2019 14.11.2019 n/a n/a 

3 02.09.2019 03.09.2019 06.09.2019 n/a n/a 

4 09.09.2019 09.09.2019 09.10.2019 n/a n/a 

5 20.09.2019 20.09.2019  20.09.2019   

Në këtë rast, më 20 shtator 2019, Gjykata Themelore e Pejës ka kërkuar inicimin e procedurës disiplinore ndaj një gjyqtari të 

kësaj gjykate ndërsa ditën e njëjtë ka pranuar vendimin nga Këshilli Gjyqësor për pezullimin e tij nga puna ndërsa ende nuk 

ka një vendim përfundimtar lidhur me këtë rast apo ndonjë njoftim tjetër.  

6 18.09.2019 18.09.2019  18.09.2019   

Në këtë rast, më 18 shtator 2019, Gjykata Themelore e Pejës ka kërkuar inicimin e procedurës disiplinore ndaj një gjyqtari të 

kësaj gjykate ndërsa ditën e njëjtë ka pranuar vendimin nga Këshilli Gjyqësor për pezullimin e tij nga puna ndërsa ende nuk 

ka një vendim përfundimtar lidhur me këtë rast apo ndonjë njoftim tjetër. 

7 20.11.2019 
Ankesa është pranuar nga 

Këshilli 
   

8 04.12.2019 05.12.2019 06.12.2019 n/a n/a 

9 09.12.2019 09.12.2019 11.12.2019 n/a n/a 

10 12.12.2019 12.12.2019 17.12.2019 n/a n/a 

11 23.12.2019 
Ankesa është pranuar nga 

Këshilli 
30.12.2019 n/a n/a 

12 06.01.2020 06.01.2020 09.01.2020 n/a n/a 

13 16.01.2020 
Ankesa është pranuar nga 

Këshilli 
20.01.2020 

n/a 

 
n/a 

Ankesa për një gjyqtar është hedhur ndërsa për dy të tjerë është refuzuar 

14 21.01.2020 22.01.2020 22.02.2020 n/a n/a 

15 11.02.2020 11.02.2020 21.02.2020 n/a n/a 

16 18.02.2020 18.02.2020 21.02.2020 n/a n/a 

17 24.02.2020 24.02.2020  09.03.2020 n/a 

Gjykata e Pejës nuk ka pranuar ndonjë njoftim lidhur me ecurinë e këtij rasti. 

18 04.03.2020 05.03.2020 11.03.2020 n/a n/a 

19 04.03.2020 05.03.2020 11.03.2020 n/a n/a 

20 01.07.2020 02.07.2020 02.07.2020 27.07.2020 n/a 
 

Në këtë rast, më 2 korrik kryetari i Gjykatës e ka hedhur ankesën si anonime dhe ditën e njëjtë sipas detyrës zyrtare e ka 

iniciuar rastin në KGJK për fillimin e procedurës disiplinore. 
 

21 04.08.2020 
Lënda është pranuar nga 

Këshilli 
 

Lënda është duke u 

shqyrtuar 
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Gjykata Themelore e Prizrenit 
 

Për dy (2) nga 17 rastet e iniciuara në Gjykatën Themelore të Prizrenit është iniciuar kërkesa për inicimin 

e hetimeve ndërsa në 15 raste të tjera ankesat janë refuzuar si të pabazuara.  

Në gjashtë (6) nga 17 rastet nuk është respektuar afati për njoftimin e menjëhershëm të Këshillit Gjyqësor 

për pranimin e ankesës.  

 

GJYKATA THEMELORE E PRIZRENIT  (gjyqtarë)                             1 korrik 2019  - 30 gusht 2020  
 

Numri i ankesave disiplinore të pranuara 17 

Procedurë  për inicim të procedurës disiplinore nga KGJK   2 

Është refuzuar   15 

Është iniciuar rasti në Prokurori   n/a 

 

 

G J Y K A T A  E  T H E M E L O R E  E  P R I Z R E N I T                                         1 KORRIK 2019 – 30 GUSHT 2020  

Nr.  
Data e pranimit 

të ankesës  

Data e njoftimit të 

Këshillit Gjyqësor të 

Kosovës 

Data e vendimit mbi 

refuzimin 

Data e inicimit të 

kërkesës disiplinore 

Kërkesë për hetim 

penal  

1 28.08.2019 06.09.2019 05.09.2019 n/a n/a 

2 14.08.2019 06.09.2019 05.09.2019 n/a n/a 

3 16.09.2019 30.09.2019 27.09.2019 n/a n/a 

4 02.09.2019 06.09.2019 05.09.2019 n/a n/a 

5 30.09.2019 30.09.2019 30.09.2019 n/a n/a 

6 07.10.2019 07.10.2019  14.10.2019  

7       14.10.2019 n/a n/a 14.10.2019 n/a 

8 17.10.2019 17.10.2019 28.10.2019 n/a n/a 

9 11.11.2019 11.11.2019 29.11.2019 n/a n/a 

10 14.01.2020 29.01.2020 20.01.2020 n/a n/a 

11 22.01.2020 22.01.2020 29.01.2020 n/a n/a 

12 03.03.2020 03.03.2020 03.03.2020 n/a n/a 

13 04.03.2020 09.03.2020 09.03.2020 n/a n/a 

14 10.03.2020 11.03.2020 30.03.2020 n/a n/a 

15 12.03.2020 12.03.2020 30.03.2020 n/a n/a 

16 12.03.2020 12.03.2020 30.03.2020 n/a n/a 

17 14.07.2020 14.07.2020 27.07.2020 n/a n/a 
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Gjykata Themelore e Ferizajt 
 

Vetëm dy ankesa janë parashtruar ndaj gjyqtarëve të Gjykatës Themelore të Ferizajt gjatë periudhës 

korrik 2019 - gusht 2020 dhe të dyja rastet janë refuzuar brenda afatit ligjor. 

 

GJYKATA THEMELORE E FERIZAJT  (gjyqtarë)                                   1 korrik 2019  - 30 gusht 2020  
 

Numri i ankesave disiplinore të pranuara 2 

Në procedurë  për inicim të procedurës disiplinore nga KGJK   0 

Është refuzuar   2 

 
 

G J Y K A T A  E  T H E M E L O R E   E  F E R I Z A J T                                                             1 KORRIK 2019 – 30 GUSHT 2020  

Nr.  
Data e pranimit të 

ankesës  

Data e njoftimit të 

Këshillit Gjyqësor të 

Kosovës 

Data e vendimit mbi 

refuzimin 

Data e inicimit të 

kërkesës 

disiplinore 

Kërkesë për hetim 

penal  

1 05.08.2019 05.08.2019 28.08.2019 n/a n/a 

2 28.02.2020 28.02.2020 13.03.2020 n/a n/a 

 

 

Gjykata Themelore e Gjilanit 
 

Nga 13 rastet e paraqitura në Gjykatën Themelore të Gjilanit në vetëm 1 rast është iniciuar kërkesa për 

procedurë disiplinore ndërsa në 12 raste të tjera kjo kërkesë është refuzuar.  

Në asnjërin nga 13 rastet e ankesave të parashtruar nuk është respektuar afati për njoftimin e Këshillit për 

pranimin e ankesës disiplinore. Në fakt, Gjykata Themelore e Gjilanit nuk e ka njoftuar fare Këshillin 

Gjyqësor për ankesat e pranuara siç parashihet me pikën 2 të neni 4 të rregullores për procedurën 

disiplinore ndaj gjyqtarëve. 

 

GJYKATA THEMELORE E GJILANIT (gjyqtarë)                                        1 korrik 2019  - 30 gusht 2020  
 

Numri i ankesave disiplinore të pranuara 13 

Në procedurë  për inicim të procedurës disiplinore nga KGJK   1 

Është refuzuar   12 

 
 

G J Y K A T A  E  T H E M E L O R E  E  G J I L A N I  T                                      1 KORRIK 2019 – 30 GUSHT 2020  

Nr.  Data e pranimit të 

ankesës  

Data e njoftimit të 

Këshillit Gjyqësor 

të Kosovës 

Data e vendimit 

mbi refuzimin 

Data e inicimit të 

kërkesës 

disiplinore 

Kërkesë për 

hetim penal  

1 18.03.2019 n/a 01.07.2019 n/a n/a 

2 15.03.2019 n/a 20.09.2019  n/a 

3 11.10.2019 n/a 04.11.2019  n/a 
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4 25.10.2019 n/a 31.10.2019  n/a 

5 23.12.2019 n/a n/a 26.12.2019 n/a 

6 09.12.2019 n/a 11.12.2019  n/a 

7 17.12.2019 n/a 17.12.2019  n/a 

8 17.01.2020 n/a 28.01.2020  n/a 

9 22.04.2020 n/a 22.04.2020  n/a 

10 18.05.2020 n/a 18.05.2020  n/a 

11 22.05.2020 n/a 27.05.2020  n/a 

12 02.06.2020 n/a 05.06.2020  n/a 

13 05.06.2020 n/a 08.06.2020  n/a 

 

 

Gjykata Themelore e Gjakovës 
 

Gjykata Themelore e Gjakovës gjatë periudhës së raportimit ka pranuar dy (2) ankesa disiplinore dhe të 

gjitha janë refuzuar.  

Nga dy (2) rastet e trajtuara,  në këto raste është respektuar afati për shqyrtimin fillestar të ankesës 

disiplinore. 

 

GJYKATA THEMELORE E GJAKOVËS  ( gjyqtarë)                1 korrik 2019  - 30 gusht 2020  
 

Numri i ankesave disiplinore të pranuara 2 

Në procedurë  për inicim të procedurës disiplinore nga 

KGJK   
0 

Është refuzuar   2 

 

 

G J Y K A T A  E  T H E M E L O R E  E  G J A K O V Ë S                                                    1 KORRIK 2019 – 30 GUSHT 2020  

Nr.  
Data e pranimit të 

ankesës  

Data e njoftimit të 

Këshillit Gjyqësor të 

Kosovës 

Data e vendimit mbi 

refuzimin 

Data e inicimit të 

kërkesës 

disiplinore 

Kërkesë për 

hetim penal  

1 14.08.2019 15.08.2019 23.08.2019 n/a n/a 

2 10.02.2020 13.02.2020 21.02.2020 n/a n/a 
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Institucioni i Avokatit të Popullit 
 

Institucioni i Avokatit të Popullit (IAP) gjatë periudhës korrik 2019 – gusht 2020 ka pranuar gjithsej 10 

ankesa ndaj gjyqtarëve, prej të cilave në 4 raste IAP nuk ka kërkuar inicimin e procedurës disiplinore 

pranë autoritetit kompetent, ndërsa në 6 raste ka dërguar kërkesa për inicim të procedurës në 

autoritetet kompetente.  

Në gjashtë (6) rastet kur IAP ka kërkuar inicimin e procedurës disiplinore, 3 raste janë parashtruar në 

Gjykatën Themelore të Prizrenit, ndërsa nga një rast në Gjykatën Themelore të Ferizajt, Prishtinës dhe 

Mitrovicës.  

Katër (4) nga rastet e iniciuara nga IAP pranë autoriteteve kompetente janë iniciuar në periudhën korrik 

–dhjetor 2019, ndërsa 2 raste në periudhën janar – gusht 2020.  

IAP për 6 raste ka dërguar kërkesë për inicimin e procedurës disiplinore për palët përgjegjëse në gjykata, 

dhe ka marrë përgjigje si në vijim: 

1. Më 24 korrik 2019, Avokati i Popullit ka pranuar ankesë për inicimin e procedurës disiplinore 

kundër një gjyqtari të Gjykatës Themelore të Ferizajt. 

- IAP ka pranuar vendimin nga kryetari i Gjykatës Themelore ne Ferizaj, përmes të cilit 

refuzohet kërkesa për inicimin e procedurës disiplinore. 

2. Më 16 gusht 2019, Avokati i Popullit ka pranuar ankesë për inicimin e procedurës disiplinore 

kundër një gjyqtari të Gjykatës Themelore të Prishtinës. 

- IAP ka pranuar vendimin nga kryetarja e Gjykatës Themelore të Prishtinës, përmes të cilit 

refuzohet kërkesa për inicimin e procedurës disiplinore. 

3. Më 9 shtator 2019, Avokati i Popullit ka pranuar ankesë për inicimin e procedurës disiplinore 

kundër një gjyqtari të Gjykatës Themelore të Mitrovicës - dega Vushtrri. 

- IAP ka pranuar vendimin nga kryetari i Gjykatës Themelore të Mitrovicës, përmes të cilit 

refuzohet kërkesa për inicimin e procedurës disiplinore. 

4. Më 30 shtator 2019, Avokati i Popullit ka pranuar ankesë për inicimin e procedurës disiplinore 

kundër një gjyqtari të Gjykatës Themelore të Prizrenit. 

- IAP ka pranuar vendimin nga kryetari i Gjykatës Themelore të Prizrenit, përmes të cilit 

refuzohet kërkesa për inicimin e procedurës disiplinore. 

5. Më 13 janar 2020, Avokati i Popullit ka pranuar ankesë për inicimin e procedurës disiplinore 

kundër një gjyqtari të Gjykatës Themelore të Prizrenit. 

- IAP ka pranuar vendimin nga kryetari i Gjykatës Themelore në Prizren, përmes të cilit 

refuzohet kërkesa për inicimin e procedurës disiplinore. 

6. Më 2 mars 2020, Avokati i Popullit ka pranuar ankesë për inicimin e procedurës disiplinore kundër 

një gjyqtari të Gjykatës Themelore të Prizrenit. 

- IAP ka pranuar vendimin nga kryetari i Gjykatës Themelore të Prizrenit, përmes të cilit 

refuzohet kërkesa për inicimin e procedurës disiplinore. 
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INSTITUCIONI I AVOKATIT TË POPULLIT                                                1 Korrik 2019  - 30 Gusht 2020  
 

Numri i ankesave disiplinore të pranuara 10 

IAP ka kërkuar  inicim të procedurës disiplinore nga Autoritetet 

Kompetent  

6 raste 

Është refuzuar  kërkesa e IAP  nga autoriteti kompetent  6 raste 

IAP nuk ka parashtruar kërkesë për inicimin e procedurës disiplinore  4 raste 

 

 

 

Ligji për Përgjegjësinë Disiplinore të Gjyqtarëve 
 

Ligji 06/L- 057 për Përgjegjësinë Disiplinore të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve është publikuar në Gazetën 

Zyrtare të Republikës së Kosovës më 26 dhjetor 2018, 15 ditë më pas ka hyrë në fuqi, kurse ka filluar të 

zbatohet nga korriku i vitit 2019.  
 

Përmes këtij Ligji synohej krijimi i një sistemi gjyqësor të pavarur, efikas dhe llogaridhënës. Njëkohësisht 

synohej eliminimi i mangësive të evidentuara në trajtimin e çështjeve disiplinore ndaj gjyqtarëve në 

Republikën e Kosovës. Po ashtu, përmes këtij Ligji përcaktohen veprimet që përbëjnë shkelje disiplinore 

si dhe përcaktohen procedurat standarde dhe parimet themelore për zhvillimin e hetimeve disiplinore 

ndaj gjyqtarëve.  
 

Ky ligj rregullon nisjen e rastit disiplinor, afatet për ndërmarrjen e veprimeve disiplinore, parashkrimin e 

shkeljeve disiplinore, kriteret për hapjen e hetimeve, kriteret për mbylljen e hetimeve, themelimin e 

paneleve hetimore, punën e tyre, vendimmarrjen në Këshillin Gjyqësor të Kosovës në lidhje me rastet 

disiplinore dhe mjetet juridike në dispozicion për t’u ushtruar ndaj vendimeve të Këshillit Gjyqësor të 

Kosovës. 
 

Ky Ligj i ri përbën një reformë të thellë dhe esenciale në procesin e disiplinimit të gjyqtarëve për dallim 

nga procedura pararendëse që i jepte rol të veçantë Zyrës së Prokurorit Disiplinor. 

Me Ligjin e ri rol krucial i jepet autoritetit kompetent, që nënkupton kryetarët e gjykatave që tani shërbejnë 

si filtër i parë i ankesave disiplinore dhe si iniciatorë të kërkesave në Këshill për inicimin e procedurave 

disiplinore. 
 

Me gjithë ndryshimet pozitive që sjell ky Ligj i ri, disa çështje kruciale kanë mbetur pa u rregulluar.  

Neni 9 i Ligjit, ku përcaktohet autoriteti kompetent tek i cili duhet të ushtrohet ankesa ndaj një gjyqtari, 

ka lënë pa adresë ankesat që drejtohen ndaj gjyqtarëve të Gjykatës Supreme të Kosovës.  

Përderisa përcaktohet se ndaj gjyqtarëve të gjykatave themelore ankesa iniciohet te kryetari i gjykatës 

themelore, ndaj gjyqtarëve të Apelit, ankesa adresohet te kryetari i Gjykatës së Apelit, ndaj kryetarëve të 

gjykatave themelore dhe atij të Apelit, ankesa adresohet te kryetari i Gjykatës Supreme, ndaj kryetarit të 

Gjykatës Supreme ankesa iniciohet te Këshilli Gjyqësor i Kosovës, mirëpo askund nuk përcaktohet se ku 

adresohet ankesa ndaj gjyqtarëve të Gjykatës Supreme të Kosovës. 
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Përderisa interpretimi logjik dhe analogjia na sjell në përfundim se sikurse te gjyqtarët e gjykatave 

themeloreve ashtu edhe tek Apeli, ankesa iniciohet te kryetari i gjykatës, kjo nuk është përcaktuar askund 

shprehimisht në këtë Ligj dhe kështu krijon një zbrazëti dhe identifikon një lëshim serioz te personat 

përgjegjës për hartimin e këtij Ligji. 

Po ashtu, çështje tjetër e parregulluar me këtë Ligj është edhe çështja e suspendimit të gjyqtarëve, ndaj të 

cilëve është filluar hetimi. Neni 12 i Ligjit për Përgjegjësinë Disiplinore ndaj Gjyqtarëve ka paraparë 

mundësinë e pezullimit mirëpo jo edhe suspendimin e gjyqtarëve.  
 

Tjetër çështje që duhet trajtuar dhe rregulluar me qëllim që të mos shkaktohet huti gjatë zbatimit është 

edhe çështja e shkeljeve disiplinore. 
 

Përderisa në mënyrë taksative neni 5 i Ligjit parasheh që shkeljet e Kodit të Etikës së Gjyqtarëve përbëjnë 

shkelje disiplinore, e njëjta nuk është përcaktuar edhe për prokurorët.  

 

Shkelja e konfidencialitetit të procedurës 
 

Raporti preliminar i publikuar nga BIRN në shkurt të vitit 2020 ka evidentuar një rast kur është shkelur 

parimi i konfidencialitetit të procedurë disiplinore dhe ka rekomanduar shtimin e kujdesit dhe 

përmirësimin e mekanizmave  për evitimin e përsëritjes së rasteve të tilla. 
 

KGJK-ja në mbledhjen e 222-të, të mbajtur më 31 korrik 2019, kishte nxjerrë vendim për formimin e një 

paneli hetimor për një gjyqtar.  
 

Mirëpo, KGJK-ja me rastin e publikimit të vendimit për themelimin e panelit hetimor në faqen e zyrtare 

të internetit ka publikuar edhe emrin e gjyqtarit (subjektit) për të cilin është themeluar paneli hetimor.  
 

Në Link-un ku është publikuar vendimi shkruan emri i gjyqtarit (subjektit) “Vendimi Nr.179.2019. për 

Themelim të Panelit Hetimor rasti i Sylë Lokaj”. 
 

Me këtë veprim KGJK-ja ka shkelur nenin 3 (Parimet e Procedurës Disiplinore ndaj gjyqtarëve), të 

Rregullores për Procedurën Disiplinore të Gjyqtarëve, respektivisht paragrafi 1 nënpar. 1.2 “Parimi i 

ruajtjes së fshehtësisë zyrtare”, ku thuhet se “Kryetari i Gjykatës, zyrtari kompetent dhe gjyqtarët anëtarë 

të panelit hetimor kanë për obligim të ruajnë fshehtësinë dhe të mos ndajnë informata privatisht apo 

publikisht (konfidencialitetin) lidhur me procedurën disiplinore deri në momentin kur vendimi për 

shqiptimin e masës disiplinore ndaj gjyqtarit bëhet i formës së prerë. 
 

Në rastin konkret, ndonëse është përmirësuar gabimi në faqen e KGjK-së, përsëri është i qasshëm vendimi 

me gabim dhe rrjedhimisht identifikohet gjyqtari që është subjekt i procedurës disiplinore. Rastet e tilla 

cenojnë në mënyrë të qartë Ligjin dhe Rregulloren për përgjegjësinë disiplinore dhe lëndojnë tërë procesin 

disiplinor.Vlen të përmendet se përveç këtij rasti nuk është evidentuar asnjë rast tjetër ku është shkelur 

parimi i konfidencialiettit të procedurës.  
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Rekomandimet 
 

- Këshilli Gjyqësor i Kosovës me prioritet të krijojë regjistrin elektronik për evidentimin pasqyrimin 

e të gjitha veprimeve procedurale lidhur me rastet disiplinore. 

 

- Këshilli Gjyqësor të përkujdeset që gjykatat të kenë regjistrat e tyre fizikë dhe  elektronikë, 

regjistrat të jenë uniform për të gjitha gjykatat e vendit dhe të mirëmbahen dhe përditësohen me 

rregull. 

 

- Të trajnohen personat përgjegjës të gjykatave të cilët merren me rastet disiplinore – në veçanti 

lidhur me kompletimin e dosjeve dhe organizimin e regjistrit. 

 

- Të respektohen në përpikëri afatet e vendosura me Ligjin dhe Rregulloren për Përgjegjësinë 

Disiplinore të Gjyqtarëve  për shqyrtimin fillestar të ankesës nga Autoriteti Kompetent. 

 

- Të respektohen afatet e vendosura me Ligjin dhe Rregulloren për Përgjegjësinë Disiplinore të 

Gjyqtarëve  për njoftimin e Këshillit Gjyqësor për pranimin e ankesës disiplinore. 

 

- Të respektohen afatet e vendosura me Ligjin dhe Rregulloren për Përgjegjësinë Disiplinore të 

Gjyqtarëve  për njoftimin e Këshillit Gjyqësor, IAP-së dhe palës për vendimin mbi refuzimin e 

ankesës disiplinore. 

 

- Të plotësohet dhe ndryshohet Ligji për Përgjegjësinë Disiplinore të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve 

dhe të përcaktohen shkeljet e njëjta disiplinore për gjyqtarët dhe prokurorët. Aktualisht shkelja e 

Kodit të Etikës së Prokurorëve nuk konsiderohet shkelje disiplinore ndërsa shkelja e Kodit të 

Etikës së Gjyqtarëve taksativisht është e përcaktuar si shkelje disiplinore.  

 

- Të plotësohet dhe ndryshohet Ligji për Përgjegjësinë Disiplinore të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve 

dhe të saktësohet adresa për paraqitjen e ankesave disiplinore ndaj gjyqtarëve të Gjykatës 

Supreme; 

 

- Të plotësohet dhe ndryshohet Ligji për Përgjegjësinë Disiplinore të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve 

dhe të përcaktohet mundësia e suspendimit të gjyqtarëve.  
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