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Shkurtesat
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KPK - Këshilli Prokurorial i Kosovës

ZPD – Zyra e Prokurorit Disiplinor

LPD – Ligji për Përgjegjësinë Disiplinore të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve

ÇOHU! - Organizata për Demokraci, Anti-korrupsion dhe Dinjitet



Hyrje

1  Konventa Evropiane për të drejtat e njeriut, Neni 6 - https://www.echr.coe.int/documents/convention_sqi.pdf 

Sistemi i drejtësisë në Republikën e Kosovës për vite 
me radhë është ballafaquar me sfida të ndryshme të 
cilat kanë vështirësuar mirëfunksionimin e tij.

Organet kompetente të vendit kanë ndërmarrë një 
sërë hapash për reformimin e drejtësisë, me qëllim 
të konsolidimit dhe forcimit të shtetit të së drejtës, si 
dhe të forcimit të pavarësisë së sistemit të drejtësisë.  
Por, pavarësisht gjithë përpjekjeve dhe reformat në 
drejtësi, sistemi i drejtësisë në Kosovë ka hasur në 
sfida të cilat shpeshherë kanë qenë vështirë të balan-
cohen. 

Gjykatat dhe prokuroritë e vendit, kanë hasur në 
vështirësi të shumta, të cilat kanë rezultuar në mung-
esë efikasitetit në zgjidhjen e lëndëve, shkelje të dre-
jtave themelore të njeriut, të cilat burojnë nga Kushte-
tuta e Republikës së Kosovës si dhe nga Konventa 
Ndërkombëtare për Drejtat dhe Liritë themelore të 
Njeriut. 

Fenomeni i stërzgjatjes  së procedurave gjyqësore 
mbetet një prej problemeve më të mëdha, ky prob-
lem për pasojë ka shkeljen e të drejtës së qytetarit 
që çështja e tij të dëgjohet drejtësisht, publikisht dhe 
brenda një afati të arsyeshëm nga një gjykatë e pavar-
ur dhe e paanshme1. 

Duke u nisur nga fakti se kohëzgjatja e procedurave 
gjyqësore është një nga problemet më të vështira të 
gjyqësorit, si një ndër çështjet më të rëndësishme 
juridike paraqitet edhe mbrojtja e të drejtës në gjykim 
brenda afatit të arsyeshëm.

Organizata për Demokraci, Anti-korrupsion dhe Din-
jitet ÇOHU! përmes këtij raporti mundohet të ofrojë  
një pasqyrë të sfidave të sistemit gjyqësor dhe atij 
prokurorial në Republikën e Kosovës si dhe analizimin 
e ligjit të përgjegjësisë disiplinore të gjyqtarëve dhe 
prokurorëve, implementimin e tij si dhe praktikave të 
vendosjes në rastet disiplinore, si dhe të rregulloreve 
të parapara me këtë ligj. Rëndësi të veçantë i është 
kushtuar të dhënave statistikore të Këshillit Gjyqësor 
dhe Prokurorial të Kosovës, sa i përket zhvillimit të 
procedurave disiplinore si dhe sanksioneve disipli-
nore të shqiptuara ndaj prokurorëve dhe gjykatësve 
nga mekanizmat përkatës.

Disa nga aspektet themelore të analizuara të ligjit 
janë: 1. Autoritetet kompetente për pranimin e anke-
save ndaj gjyqtarëve dhe prokurorëve; 2. Shkeljet di-
siplinore për gjyqtarë dhe prokurorë; 3. Sanksionet di-
siplinore dhe shkarkimi i gjyqtarëve dhe prokurorëve;  
4. Ankesat, hetimet dhe procedura disiplinore.  

Po ashtu, ky raport ofron një pasqyrë të disa nga 
shkeljet më të shpeshta disiplinore, bazuar në ven-
dimet e Këshillit Gjyqësor dhe Prokurorial. Vendi-
met për rastet e zgjedhura janë marrë nga uebfaqja 
zyrtare e Këshillit Gjyqësor dhe atij Prokurorial të 
Kosovës. 
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Përmbledhja e sfidave  
të sistemit të drejtësisë  

2 “Pandemi në gjyqësi” Organizata Çohu!, shtator 2020 - http://www.cohu.org/repository/docs/14_-_Pandemi_ne_drejtesi_-_ALB_-_04_68251.pdf 
3  Ibid
4  Ibid
5    https://www.transparency.org/en/cpi/2021 
6    http://mei-ks.net/repository/docs/Kosovo%202020%20Report%20SQ.docx 
7    “Gjyqësori i keq-administruar i Kosovës”, Balkan Policy Research Group, shtator 2019 - https://balkansgroup.org/wp-content/uploads/2020/01/Gjyqe-

sori-i-keq-administruar-i-kosoves.pdf 

Sistemi i drejtësisë në Republikën e  Kosovës që nga 
paslufta, është përballë me vështirësi të ndryshme, 
disa nga sfidat mund të jenë tejkaluar si në aspektin 
institucional ashtu edhe në atë legjislativ, ndërsa disa 
sfida të reja kanë ardhur në pah varësisht nga rrethan-
at të cilat kanë ndodhur.

Disa nga problemet të cilat vazhdojnë ta përcjellin për 
vite me radhë sistemin gjyqësor dhe atë prokurorial 
janë shkelja e afateve procedurale ligjore, mosmbajtja 
dhe fillimi me vonesë i seancave gjyqësore, mospër-
gatitja e prokurorëve dhe ndërrimi i shpeshtë i tyre, 
numri i madh i lëndëve të parashkruara2, si dhe sfida të 
tjera të cilat kanë rezultuar me mungesë të efikasitetit 
të gjykatave dhe prokurorive në trajtimin e lëndëve.

Nga të dhënat e siguruara nga Këshilli Gjyqësor i 
Kosovës, është vërejtur se nga viti 2000 deri në vitin 
2019 trendi i parashkrimit të lëndëve penale është rri-
tur nga viti në vit. Vetëm për periudhën  2000–2019 
në gjykatat e Kosovës janë vjetërsuar 25.909 lëndë 
penale. 3

Përkundër numrit të madh të lëndëve të parashkru-
ara, duke u bazuar në të dhënat e disponueshme si 
dhe hulumtimet e Organizatës Çohu! nuk është iden-
tifikuar ndonjë masë e cila është marrë ndaj ndonjë 
gjykatësi apo  prokurori si pasojë e parashkrimit. 

Sfidë tjetër në sistemin e drejtësisë është përfaqësimi 
i aktakuzave nga ana e prokurorisë. Papërgatitja 
e prokurorëve për përfaqësimin e aktakuzave, 
mangësitë profesionale si dhe përfaqësimi i dobët i 
prokurorisë për arsyet e ndryshme, vazhdon t’i kush-
tojë sistemit të drejtësisë me mungesë efikasiteti dhe 
rezultate të dobëta.4

Korrupsioni në Kosovë ka vazhduar të jetë çështje 
serioze dhe urgjente, ndërsa institucionet e drejtësisë 
së Kosovës ende kanë shumë punë për të bërë në 
luftimin dhe parandalimin e korrupsionit, me qëllim 
të ndryshimit të gjendjes aktuale.  Lufta e cila bëhet 
kundër korrupsionit nga institucionet kompetente 
përkeqësohet më shumë në momentin kur aktaku-
zat arrijnë në gjykata. Kjo për shkak se nga ana e 
gjykatave shpeshherë shtyhen seancat gjyqësore, 
për arsyet, se palët nuk paraqiten, ose për arsye se 
prokurorët dështojnë të ofrojnë prova ose doku-
mentacion të plotë lidhur me rastin.

Duke u bazuar në rezultatet e Indeksit të Perceptimit 
të Korrupsionit për vitin 2021, publikuar nga Trans-
parency International (TI), Republika e Kosovës ka 
shënuar progres të lehtë në luftimin e korrupsionit 
duke u radhitur në pozitën 87, nga pozita 104 sa e 
kishte në vitin 2020. 5

Bazuar në Indeksin e Perceptimit të Korrupsionit 
2020, Kosova vazhdon të jetë një vend tejet i korrup-
tuar.6

Mënyra e vetme për përmirësimin e imazhit të gjy-
qësorit në sytë e popullatës është nëpërmjet përpjek-
jeve të vazhdueshme për luftimin e korrupsionit. Pro-
ceset e gjata e të ngadalta, mungesa e interesimit për 
përfundimin e plotë të hetimeve dhe përsëritja e vazh-
dueshme e dënimeve më të ulëta të mundëshme, 
vetëm sa e fuqizojnë bindjen për mosndëshkim.7
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Rëndësia e mekanizmit 
disiplinor në sistemin e 
drejtësisë

8   Ligji Nr. 06/L – 054 për Gjykatat - https://gzk.rks-gov.net/ActDocumentDetail.aspx?ActID=18302 
9    Ligji Nr. 03/L-225 për Prokurorin e Shtetit https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=2710 
10    Ligjit Nr.06/L-57 për Përgjegjësin Disiplinore të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve  -  https://gzk.rks-gov.net/ActDocumentDetail.aspx?ActID=18336 
11    KGJK, Rregullore 05/2019 për procedurën disiplinore të gjyqtarëve - https://www.gjyqesori-rks.org/wp-content/uploads/lgsl/6651_Rregullorja%2005-

2019.pdf 
12   KPK, Rregullore 05/2019 për procedurën disiplinore tw prokurorëve - https://prokuroria-rks.org/assets/cms/uploads/files/Dokumente%20Pub-

likime/KPK/AkteNenLigjore/Nr.1009.2019-Rregullore%2005.2019-P%C3%ABr%20Procedur%C3%ABn%20Disiplinore%20t%C3%AB%20
Prokuror%C3%ABve.pdf 

Respektimi i pavarësisë së sistemit të drejtësisë, gjy-
kimi i drejtë, parimi i ligjshmërisë, transparenca dhe 
llogaridhënia paraqesin elemente të rëndësishme të 
shtetit të së drejtës. 

Pushteti gjyqësor në Republikën e Kosovës është 
unik, i pavarur, apolitik, i paanshëm dhe siguron qasje 
të barabartë për të gjithë qytetarët.8 Prokurori i shtetit 
gjithashtu është institucion i pavarur i cili i ushtron ve-
primtaritë e tij në mënyrë të paanshme.9

Sipas legjislacionit në fuqi, gjykatat dhe prokuroritë 
duhet të sigurohen se të gjithë qytetarëve trajtohet në 
mënyrë të barabartë, të njëjtit duhet të angazhohen 
në respektimin e të drejtës për gjykim të drejtë dhe 
brenda afatit të arsyeshëm, e cila u është garantuar 
me Kushtetutën e vendit si dhe me akte ndërkom-
bëtare.

Institucionet e vendit me qëllimin për të siguruar një 
sistem të drejtësisë i cili është i përgjegjshëm dhe llog-
aridhënës si dhe një sistem i cili vepron në përputhje 
me interesat legjitime të një shoqërie demokratike 
ka krijuar kuadrin e ri ligjor. Në dhjetor të vitit 2018, 
ka hyrë në fuqi Ligji për Përgjegjësinë Disiplinore të 
Prokurorëve dhe Gjykatësve10. Pas hyrjes në fuqi të 
ligjit, këshillat përkatëse kanë miratuar rregulloret të 
cilat kanë qenë të parapara me këtë ligj.

Këshilli Gjyqësor i Kosovës në mbledhjen e datës 
27 maj 2019 kishte miratuar rregulloren 05/2019 
për procedurën disiplinore të gjyqtarëve, qëllimi i së 
cilës është përcaktimi dhe definimi i procedurave për 

pranimin, shqyrtimin, hetimin dhe vendosjen e anke-
save për shkelje disiplinore ndaj gjyqtareve si dhe or-
ganizimit te punës se Autoriteteve Kompetente dhe 
të Këshillit Gjyqësor të Kosovës.11 

Rregullorja me qëllimin e njëjtë, për shkelje disipli-
nore të prokurorëve është miratuar edhe nga Këshilli 
Prokurorial i Kosovës, në mbledhjen e mbajtur më 7 
qershor 2019.12

Ky kuadër ligjor ka rëndësi të veçantë për shkak se i 
njëjti sanksionon gjykatësit si dhe prokurorët të cilët 
nuk udhëhiqen nga parimet e procesit të rregullt lig-
jor, parimi i legalitetit, barazisë para ligjit, pavarësisë 
e paanësisë, si dhe parimeve të tjera të cilat garan-
tojnë integritetin dhe reputacionin e gjyqësorit si dhe  
prokurorisë së shtetit.

Organet kompetente duhet të sigurohen që secili 
gjyqtarë apo prokurorë, i përmbahet standardeve të 
paanësisë, kompetencës si dhe ndershmërisë. Një 
sistem i cili vepron në mënyrë  transparente dhe lloga-
ridhënëse, do t’i rriste mundësitë për pranueshmërinë 
shoqërore të gjyqësorit dhe prokurorisë. Besimi i 
shoqërisë në paanshmerinë e sistemit të drejtësisë 
do të përkthehet në ndjenjë sigurie, në këtë mënyre 
do të përforcohet në mënyre të dukshme parimet e 
sundimit të ligjit. 
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Procedura disiplinore 
ndaj gjyqtarëve dhe 
prokurorëve 

13   Sipas Ligjit për Përgjegjësin Disiplinore të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve , Neni 2 pika 2.2. Autoritetet kompetente janë: Kryetarët e Gjykatave, Kryetarin 
e Gjykatës Supreme, Kryeprokurorin e Shtetit, Kryeprokurorët dhe Këshillat si autoritete kompetente për pranimin e ankesave ndaj gjyqtarëve dhe 
prokurorëve.

14    Raporti i Kosovës, 2020 - http://mei-ks.net/repository/docs/Kosovo%202020%20Report%20SQ.docx

Zhvillimi i procedurave disiplinore ndaj gjyqtarëve 
dhe prokurorëve deri në vitin 2018 është bërë në 
kuadër të Zyrës së Prokurorit Disiplinor. ZPD-ja ka 
funksionuar si organ i ndarë dhe i pavarur, i cili për 
kompetencë kishte hetimin e supozimeve për mo-
spërmbushje ose kryerje të pahijshme të detyrave 
të punës nga prokurorët dhe gjykatësit. 

Në vitin 2018, me hyrjen në fuqi të LPD-së, inicimi 
dhe zhvillimi i procedurës disiplinore nuk bëhet në 
kuadër të ZPD-së, mirëpo në pajtim me ligjin zhvillimi 
i procedurave si dhe shqiptimi i sanksioneve disipli-
nore ndaj prokurorëve dhe gjyqtarëve u është dele-
guar KGjK-së dhe KPK-së. 

Në dispozitat e ligjit për përgjegjësinë disiplinore të 
prokurorëve dhe gjyqtarëve,  është  përcaktuar pro-
cedura për fillimin e hetimeve të shkeljeve disiplinore. 
Sipas ligjit, Këshilli Gjyqësor dhe Këshilli Prokurorial 
i Kosovës, fillojnë dhe zhvillojnë procedurat disipli-
nore ndaj gjyqtarit, respektivisht prokurorëve mbi 
bazën e ankesës së Autoritetit Kompetent13.

Varësisht nga niveli ku shërben gjyqtari ose prokurori, 
ankesa duhet t’i dorëzohet Kryetarit të Gjykatës, res-
pektivisht Kryeprokurorit të Prokurorisë kompetente. 
Ndërkaq, kur kemi të bëjmë me shkelje disiplinore 
nga Kryetari i Gjykatës Themelore dhe Apelit, anke-
sa i drejtohet Kryetarit të Gjykatës Supreme. Ndër-
sa, sa i përket Kryeprokurorëve ankesa i drejtohet 
Kryeprokurorit të Shtetit. Në rastet kur kemi të bëjmë 
me ankesa ndaj Kryetarit të Gjykatës Supreme apo 
Kryeprokurorit të Shtetit atëherë ankesa drejtohet në 
njërin nga këshillat përkatëse.

Në ligj nuk është precizuar se ku mund të adreso-
het ankesa në rastet kur kemi të bëjmë me ankesa 
ndaj gjyqtarëve të Gjykatës Supreme të Kosovës. 
Interpretimi logjik mund të na sjellë në përfundim se 
sikurse tek gjyqtarët e Gjykatave Themelore dhe të 
Gjykatës së Apelit, ankesa adresohet tek kryetari i 
Gjykatës Supreme, megjithatë në rast i tillë nuk është 
paraparë shprehimisht me ligj. 

Këshillat përkatëse përmes mjeteve dhe mekanizmat 
të cilat ia ka garantuar ligji, angazhohen për të siguru-
ar që sistemi gjyqësor dhe ai i prokurorisë është duke 
vepruar në përputhje me parimet dhe interesat legji-
time të një shoqërie demokratike.

Sipas Raportit të Progresit, administrimi i drejtësisë 
mbetet i ngadaltë dhe joefikas. Megjithatë thuhet se  
është arritur njëfarë progresi në vitin 2019. Gjithashtu 
sipas raportit, Ligji për përgjegjësinë disiplinore 
të gjyqtarëve dhe prokurorëve filloi të zbatohej në 
mënyrë efikase. Të dy Këshillat ndërmorën hapa 
për të zbatuar ligjet e viteve 2018-2019 për Këshillin 
Gjyqësor, Këshillin Prokurorial, gjykatat dhe përgjeg-
jësinë disiplinore të gjyqtarëve dhe prokurorëve.14
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Shkeljet dhe sanksionet 
disiplinore ndaj gjyqtarëve 
dhe prokurorëve

15    LIGJI Nr. 06/L – 057 Për Përgjegjësinë Disiplinore të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve, neni 5 dhe 6 - https://gzk.rksgov.net/ActDetail.aspx?ActID=18336
16    Neni 7, pika 1
17    Neni 7, pika 2
18    Neni 8, pika 1
19   Gjykata Supreme, vendimi GJS-2021-013, GJS-2021-014, i datës 6 dhjetor 2021 - https://supreme.gjyqesori-rks.org/wp-content/uploads/deci-

sions/57550_VENDIM%20PER%20REFUZIMIN%20E%20ANKESES%20-%20N.H..pdf 
20    Gjykata Supreme, vendimi GJS-2021-012, i datës 5 nëntor 2021  - https://supreme.gjyqesori-rks.org/wp-content/uploads/decisions/30833_84318_

VENDIM%20PER%20REFUZIMIN%20E%20ANKESES%20++%20(2).pdf 

Dispozitat ligjore shprehimisht përcaktojnë se gjy-
qtarët dhe prokurorët i nënshtrohen përgjegjësisë 
disiplinore për shkelje disiplinore. Sipas ligjit, të njëjtit 
konsiderohet se kanë kryer shkelje disiplinore nëse 
ai/ajo dënohet për një vepër penale, shkel ligjin ose 
shkelë detyrat e tij zyrtare si gjyqtar ose prokuror.15

Këshillat brenda kompetencave të tyre vendosin 
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. Për shkeljet disiplinore, këshillat përkatës 
mund të shqiptojnë masat disiplinore si në vijim:

 ƈ vërejtje  jo publike me shkrim; 

 ƈ vërejtje publike me shkrim;

 ƈ zvogëlim i përkohshëm i pagës deri në 50% për 

një periudhë deri në 1 vit;

 ƈ transferim i përkohshëm ose i përhershëm në 

një gjykatë apo prokurori tjetër të nivelit më të 

ulët;

 ƈ propozim për shkarkim16

Sanksionet disiplinore të listuar si më sipër, shqipto-
het varësisht nga numri dhe serioziteti i shkeljeve di-
siplinore, pasojat e shkeljes disiplinore, rrethanat në 
të cilat është kryer shkelja, performancën dhe sjelljen 
e përgjithshme të gjyqtarit apo prokurorit si dhe sjell-
jen dhe nivelin e bashkëpunimit të tyre.17

Ligji parasheh edhe shkarkimin e gjyqtarëve dhe 
prokurorëve, sipas dispozitave në fuqi të njëjtit mund 
të shkarkohen vetëm me vendim të Presidentit të ven-

dit, pas propozimit të këshillit përkatës vetëm në ras-
tet kur gjyqtari apo prokurori është dënuar për vepër 
të rënde penale, shkelje të qëllimshme të ligjit si dhe 
mosrespektim të rëndë të detyrave.18

Palët ndaj të cilave janë shqiptuar masa disiplinore 
nga Këshilli Gjyqësor apo Prokurorial i Kosovës, kanë 
të drejtë ankese në Gjykatën Supreme të Kosovës. 
Sipas ligjit, Gjykata Supreme mund të konfirmojë ven-
dimin e Këshillit, ta ndryshoj apo të kthej në Këshill për 
rishqyrtim. 

Ligji nuk e parasheh mundësinë e ankimimit kundër 
vendimeve të Këshillave në Gjykatën Supreme për 
personat të cilët kanë paraqitur ankesë ndaj një gjy-
qtari apo prokurori, në rastet kur ata janë të pakën-
aqur me vendimet e marra për ankesat e tyre. Mundë-
si ankese kanë vetëm gjykatësit dhe prokurorët ndaj 
të cilëve shqiptohet ndonjë nga masat disiplinore 
sipas ligjit.

Gjykata Supreme, ne uebfaqen e saj në vitin 2021 
ka publikuar dy vendime. Një vendim përmes të cilit 
është refuzuar ankesa e parashtruar kundër kryetar-
it të Gjykatës Themelorë në Pejë  si dhe gjyqtarit të 
kësaj gjykate,19 si dhe vendimi tjetër përmes të cil-
it gjithashtu është refuzuar ankesa si e pabazuar 
kundër dy gjyqtarëve të Gjykatës Supreme.20 Të dy 
ankesat nga gjykata janë refuzuar mbi bazën e asaj 
se nuk ka ndonjë shkelje të supozuar disiplinore të 
parapara në nenin 5 të LPD-së. Sipas ligjit, vendimi i 
Gjykatë Supreme është vendim përfundimtar.
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Statistikat e të dhënave 
disiplinore të Këshillit 
Gjyqësor të Kosovës

21    Nga të dhënat e siguruar nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës përmes kërkesës së  Organizatës Çohu, më datë 4 shkurt 2022.
22    Këshilli Gjyqësor i Kosovës, vendimi KGJK.nr. 235/2019, datë 6 nëntor 2019 – https://www.gjyqesori-rks.org/wp-content/uploads/decisions/96142_

KGJK_Vendimi_Nr.235_Ramiz%20Azizi_Kryetar_ne_Gjykaten_Themelore_Gjilan_nuk_eshte_pergjegjes_per_shkeljen_disiplinore.pdf 
23    Nga të dhënat e siguruar nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës përmes kërkesës së  Organizatës Çohu, më datë 4 shkurt 2022.
24    Këshilli Gjyqësor i Kosovës, vendimi KGJK nr.62/2020, 10 prill 2020: https://www.gjyqesori-rks.org/wp-content/uploads/decisions/5215_Vendimi_

KGJK_Nr_62_2020_Aprovohet_marreveshja_per_pranimin_e_fajesise_Nr.AD_KGJK_12_2019_GJTHPADGJTHP_Nr_16_19.pdf
25    Këshilli Gjyqësor i Kosovës, vendimi KGJK.nr.51/2020, 21 shkurt 2020 - https://www.gjyqesori-rks.org/wp-content/uploads/decisions/4099_Vendimi_

KGJK_Nr_51_2020_Shaban_Shala_eshte_pergjegjes_per_shkelje_disiplinore.pdf 
26    Këshilli Gjyqësor i Kosovës, vendimi KGJK.nr.50/2020,  21 shkurt 2020 - https://www.gjyqesori-rks.org/wp-content/uploads/decisions/48379_Ven-

dimi_KGJK_Nr_50_2020_Nazim_Vllaco_eshte_pergjegjes_per_shkelje_disiplinore.pdf 

Pas hyrjes në fuqi të Ligjit për Përgjegjësin Disiplinore 
të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve, Këshilli Gjyqësor i 
Kosovës ka aprovuar Rregulloren për Procedurën 
Disiplinore të Gjyqtarëve, e cila ka filluar të aplikohet 
nga 1 korrik 2019. Në pajtim me këtë rregullore është 
aprovuar lista prej 70 gjyqtarëve si anëtare të pan-
eleve hetimore.

Nga fillimi i zhvillimit të procedurës sipas Lig-
jit për Përgjegjësin Disiplinore të Gjyqtarëve dhe 
Prokurorëve, respektivisht për gjashtëmujorin e dytë 
të vitit 2019, KGjK kishte pranuar 135  ankesa disipli-
nore, nga të cilat 92 ankesa janë refuzuar si të paba-
zuara. Në vitin 2020 KGjK kishte pranuar 135 ankesa, 
nga të cilat 126 ankesa janë refuzuar si të pabazuara 
nga autoritetet kompetente. Ndërsa për vitin 2021, 
KGjK kishte pranuar 121 ankesa, ku për 92 prej tyre 
autoritetet kompetente kanë marrë vendime përmes 
të cilave janë hedhur poshtë mbi arsyetimin se të një-
jtat janë të pabazuara.21

Nga të dhënat e siguruara nga Këshilli Gjyqësor i 
Kosovës, rezulton se për gjashtëmujorin e dytë të 
vitit 2019 si dhe për vitet 2020 dhe 2021, janë pran-
uar gjithsej 395 ankesa disiplinore, nga këto ankesa 
disiplinore të pranuara, një numër i madh prej 310 
ankesave disiplinore të cilat janë paraqitur pranë au-
toriteteve kompetente janë hedhur poshtë.

Nga numri total i ankesave të paraqitura më lartë, 
Këshilli Gjyqësor i Kosovës, nga autoritetet kompe-
tente në gjashtë mujorin e dytë të vitit 2019 kishte 

pranuar 16 kërkesa për inicim të hetimeve disiplinore, 
ku për 2 kërkesa, në përputhje me nenin 12 paragrafi 
9 të Ligjit për Përgjegjësinë Disiplinore të Gjyqtarëve 
dhe Prokurorëve me vendim 2 gjyqtarë i ka pezulluar 
nga detyra.

Pas  shqyrtimit të kërkesave, KGjK kishte themeluar 14 
panele hetimore, nga të cilat kishte pranuar 5 raporte 
mbi faktet dhe provat e mbledhura, pas shqyrtim-
it të së cilave janë marrë 4 vendime, prej të cilave 2 
“vërejtje jopublike me shkrim”, 1 vendim “lirim nga 
përgjegjësia disiplinore”22 si dhe 1 vendim “zvogëlim i 
përkohshëm i pagës prej tridhjetë 30% për periudhën 
prej 3 muaj”.23

Në vitin 2020, Këshilli Gjyqësor i Kosovës ka pranu-
ar 20 kërkesa për inicim të hetimit disiplinor, ku për 2 
kërkesa janë pushuar hetimet për shkak të vdekjes 
së subjektit hetimor, 1 gjyqtar në pajtim me ligjin është 
pezulluar nga detyra për shkak të dyshimit se i njëjti ka 
kryer vepër penale. Ndërkaq nga gjithsej 20 raporte 
mbi faktet dhe provat e mbledhura nga panelet heti-
more ka marrë 19 vendime,  me ç’rast janë shqiptuar 
sanksionet disiplinore, 2 vendime “vërejtje jo publike 
me shkrim”, 1 vendim “vërejtje publike me shkrim”, 13 
vendime “nuk është përgjegjës”, 1 vendim, “zvogëlim 
i përkohshëm i pagës prej 10% për periudhën kohore 
prej 4 muaj”24, 1 vendim, “zvogëlim i përkohshëm i 
pagës prej 30%, për periudhën kohore prej 4 mua-
jve”25,  1 vendim “zvogëlim i përkohshëm i pagës prej 
30% për periudhën kohore prej 6 muaj”.26
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Për vitin 2021, Këshilli Gjyqësor i Kosovës ka pranuar 
11 kërkesa për inicim të hetimit disiplinor, pas shqyrti-
mit të së cilave janë themeluar 11 panele hetimore. 
KGjK, nga panelet hetimore ka pranuar 16 raporte mbi 
faktet dhe provat e mbledhura, përfshirë këtu raportet 
e paneleve hetimore të vitit 2020. 

Pas shqyrtimit të raporteve, janë marrë gjithsej 16 
vendime dhe janë shqiptuar këto masat si në vijim: 
3 vendime “vërejtje jo publike me shkrim”,  4 vendime 
“vërejtje publike me shkrim”27, 6 vendime “nuk është 
përgjegjës”28, 1 vendim “zvogëlim i përkohshëm i 
pagës prej tridhjetë (30%) për periudhën kohore prej 
gjashtë (6) muaj”29, 1 vendim përmes të cilit pushohet 
procedura disiplinore për shkak të parashkrimit ab-
solut të shkeljes disiplinore, për njërin subjekt të heti-
mit, ndërsa për subjektin tjetër pretendimi i supozuar 
ndaj tij nuk përbënë shkelje disiplinore30 si dhe 1 ven-
dim “transferim i përhershëm në Gjykatën Themelore 
në Prishtinë-Departamenti i Përgjithshëm”31.

Sipas të dhënave të disponueshme, vërehet se që 
nga momenti i hyrjes në fuqi të ligjit të ri, numri i sank-
sioneve disiplinore nga KGjK është rritur nga viti 
në vit. Përderisa në vitin 2019 kanë qenë 3 vendime 
dënuese – 1 vendim lirues, në vitin 2020 kanë qenë 7 
vendime dënuese – 13 vendime liruese ndërsa në vitin 
2021 kane qenë 9 vendime dënuese – 1 vendim lirues. 

Masat të cilat janë shqiptuar më së shpeshti nga 
Këshilli Gjyqësor i Kosovës, janë vërejtja jopublike me 
shkrim si dhe vërejtja publike me shkrim

27    Këshilli Gjyqësor i Kosovës, vendimet KGJK.nr.151/202, KGJK.nr. 219/2021, KGJK.nr.150/2021, KGJK.nr.175/2021 - 1. https://www.gjyqesori-rks.org/
wp-content/uploads/decisions/70808_Vendimi_KGJK_se_Nr_151_2021_Qemail_Suka_Gjyqtar_ne_Gjykaten_Themelore_ne_Prizren_eshte_perg-
jegjes_per_shkelje_disiplinore_te_percaktuara_ne_nenin_5_paragrafi_2_nen_paragraf_2_2.pdf 

2. https://www.gjyqesori-rks.org/wp-content/uploads/decisions/26055_Vendimi%20rasti%20B.Avdimetaj%20dhe%20Nexhat%20Musaj.pdf 
3. https://www.gjyqesori-rks.org/wp-content/uploads/decisions/73352_Vendimi%20175%202021%20Bekim%20Avdimetaj.pdf 
4. https://www.gjyqesori-rks.org/wp-content/uploads/decisions/3573_Vendimi_KGJK_se_Nr_219_2021_Lindita_Jakupi_Gjyqtare_ne_DHPGJS_esh-
te_pergjegjese_per_shkelje_disiplinore_te_percaktuara_ne_nenin_5.pdf 
28   Këshilli Gjyqësor i Kosovës, vendimet KGJK.nr.73/2021, KGJK.nr. 72/2021, KGJK.nr. 10/2021., KGJK.nr. 176/2021, KGJK.nr. 123/2021, KGJK.nr. 111/2021

1. https://www.gjyqesori-rks.org/wp- ontent/uploads/decisions/26508)_Vendimi_KGJK_se_Nr_111_2021_Mileva_Tomoviq_ish_gjyqtare_Gjykates_
Themelore_ne_Peje_dega_Kline.pdf  
2.  https://www.gjyqesori-rks.org/wp-content/uploads/decisions/52815_Vendimi_KGJK_se_Nr_72_2021_Adnan_Isufi_gjyqtar_ne_Gjykate_Themelore_
Prishtine_nuk_eshte_pergjegjes_per_shkeljen_disiplinore.pdf
3. https://www.gjyqesori-rks.org/wp-content/uploads/decisions/96326_Vendimi_KGJK_se_Nr_10_2021.pdf 
4. https://www.gjyqesori-rks.org/wp-content/uploads/decisions/92941_Vendimi_KGJK_se_Nr_73_2021_Vendim_Riza_Livoreka_gjyqtar_ne_Kaqan-
ik_nuk_eshte_pergjegjes_per_shkeljen_disiplinore.pdf 
5. https://www.gjyqesori-rks.org/wp-content/uploads/decisions/93281_Vendimi_KGJK-se_Nr_176_2021_Agron_Hoxhaj_Gjyqtar_ne_Gjykaten_
Themelore_ne_Prizren_nuk_eshte_pergjegjes_per_shkelje_disiplinore.pdf 
6. https://www.gjyqesori-rks.org/wp-content/uploads/decisions/78534_Vendimi_KGJK_se_Nr_123_2021_Nexhat_Musaj_gjyqtar_ne_Gjykaten_
Themelore_ne_Peje_nuk_eshte_pergjegjes_per_shkeljen_disiplinore.pdf 

29    Këshilli Gjyqësor i Kosovës, vendimi KGJK.nr.150/2021, 16 maj 2021  - https://www.gjyqesori-rks.org/wp-content/uploads/decisions/26055_Ven-
dimi%20rasti%20B.Avdimetaj%20dhe%20Nexhat%20Musaj.pdf 

30    Këshilli Gjyqësor i Kosovës, vendimi KGJK.nr.74/2021, 24 mars 2021  - 3320_Vendimi_KGJK_se_Nr_74_2021_Hudhet_poshte_raporti_hetimor_me_nu-
mer_Nr_AD_KGJK_30_2020_GJTHPE_AD_GJTHPE_09_20_te_dates_27_korrik_2020_dhe_pushon_procedura_disiplinore_ndaj_gjyqtarit.pdf 
(gjyqesori-rks.org) 

31   Këshilli Gjyqësor i Kosovës, vendimi KGJK.nr.346/2021, 15 nëntor 2021 - https://www.gjyqesori-rks.org/wp-content/uploads/decisions/55050_KGJK_
Vendimi_Nr_346_2021.pdf 
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Statistikat e të dhënave 
disiplinore të Këshillit 
Prokurorial të Kosovës

32    Nga të dhënat e siguruar nga Këshilli Prokurorial i Kosovës përmes kërkesës së  Organizatës Çohu, më datë 9 shkurt 2022.
33    Nga të dhënat e siguruar nga Këshilli Prokurorial i Kosovës përmes kërkesës së  Organizatës Çohu, më datë 9 shkurt 2022.
34    Këshilli Prokurorial i Kosovës, Vendimi KPK.Nr.620/2019, 27 shtator 2019 - https://prokuroria-rks.org/assets/cms/uploads/files/Dokumente%20Publik-

ime/KPK/Vendime/Vendim%20Nr.1582.2019%20-%20Ferdane%20Sylejmani%2C%20i%20anonimizuar.pdf 
35    Nga të dhënat e siguruar nga Këshilli Prokurorial i Kosovës përmes kërkesës së  Organizatës Çohu, më datë 9 shkurt 2022.

Pas hyrjes në fuqi të Ligjit për Përgjegjësin Disiplinore 
të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve, njëjtë sikur Këshil-
li Gjyqësor, edhe Këshilli Prokurorial i Kosovës ka 
aprovuar Rregulloren për Procedurën Disiplinore të 
Prokurorëve, e cila ka filluar të aplikohet nga qershori 
i vitit 2019. 

Pas hyrjes në fuqi të kuadrit të ri ligjor, në vitin 2019 KPK 
ka pranuar 44 njoftime nga autoritetet, në vitin 2020 
ka pranuar 45 njoftime ndërsa në vitin 2021 ka pranuar 
numrin më të madh të njoftimeve,  gjithsej 95 njoftime, 
përkatësisht ankesa të parashtruara me pretendimin 
për shkelje disiplinore nga ana e prokurorëve.32

KPK në vitin 2019 ka pranuar 13 kërkesa për inicim të 
hetimit disiplinor, 6 kërkesa në vitin 2020, ndërsa në 
vitin 2021 ka pranuar 14 kërkesa për inicim të hetimit 
disiplinor ndaj prokurorëve.33

Të dhënat e siguruara nga KPK janë më varfra sa i për-
ket informacioneve dhe statistikave, krahasuar me të 
dhënat e siguruara nga KGjK.

Këshilli Prokurorial i Kosovës, në vitin 2019, kishte 
formuar 11 panele hetimore ku me ç’rast janë marrë 
vendimet si në vijim: 4 vendime “nuk ka kryer shkel-
je”, 1 vendim “transferim i përhershëm nga pozita e 
prokurorit të Departamentit të Krimeve të Rënda, në 
Departament të Përgjithshëm”34, 4 vendime “vëre-
jtje jo publike me shkrim”, 1 vendim “zvogëlim i për-
kohshëm i pagës për 30% për një periudhë 6 mujo-
re”, si dhe 1 vendim “zvogëlim i përkohshëm i pagës 
për 50% për një periudhë 1 vjeçare” (me vendim të 
Gjykatës Supreme është ndryshuar në: Zvogëlim i 
përkohshëm i pagës 50% për 6 muaj).

Në vitin 2020, janë formuar 4 panele hetimore, ku nga 
to janë shqiptuar masat si në vijim: 2 vendime “Nuk 
ka kryer shkelje”, 1 vendim zvogëlim i përkohshëm 
i pagës për 30% për një periudhë 6 mujore si dhe 1 
vendim “marrëveshje mbi pranimin e fajësisë”.

Ndërkaq gjatë vitit 2021, Këshilli ka themeluar 13 
panele hetimore, të cilët kanë zhvilluar procedura 
disiplinore, dhe janë shqiptuar këto masa disipli-
nore ndaj prokurorëve: 2 vendime “vërejte jo publike 
me shkrim”,  ku njëri subjekt i hetimit me vendim të 
Gjykatës Supreme, është liruar nga përgjegjësia, 3 
raste nuk janë gjetur përgjegjës dhe janë liruar nga 
përgjegjësia, 1 rast është pezulluar deri në përfundi-
min e procedurës penale.35

Sipas të dhënave të siguruara nga Këshilli Prokurorial 
i Kosovës, ky institucion në total në vitin 2019 ka marrë 
7 vendime dënuese, 1 vendim dënues në vitin 2020 si 
dhe në 2 vendime dënuese në vitin 2021. Krahasuar 
ndër vite të dhënat disiplinore të KPK-së vërehet se 
ndaj një numër të vogël të prokurorëve janë shqiptuar 
masa disiplinore,  vendimet e mekanizmit disiplinor të 
KPK-së janë kryesisht liruese. 

Ndërsa bazuar tek të dhënat e sanksioneve disipli-
nore të cilat janë shqiptuar më së shpeshti nga ana e 
KPK janë vërejtja jopublike me shkrim si dhe vërejtja 
publike me shkrim.
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Vendimet disiplinore 
Këshilli Gjyqësor dhe ai Prokurorial i Kosovës, sipas ligjit 
për përgjegjësinë disiplinore janë të obliguar që t’i pub-
likojnë të gjitha vendimet përfundimtare mbi sanksionet 
disiplinore, me përjashtim të vërejtjes jo publike. Të gjitha 
këto vendime sipas ligjit, duhet të publikohen jo më vonë 
se 15 ditë në faqen zyrtare të Këshillave përkatës.

Sipas vendimeve të publikuara nga KGjK dhe KPK, ndaj 
prokurorëve dhe gjykatësve janë shqiptuar masa disipli-
nore për shkak se të njëjtit kanë vepruar në kundërshtim 
me parimin e profesionalizmit të Kodit të Etikës si dhe në 
kundërshtim me dispozitat e ligjit për përgjegjësinë di-
siplinore të gjyqtarëve dhe prokurorëve.

Çohu!, ka analizuar vendimet e publikuara nga Këshilli 
Gjyqësor i Kosovës dhe ka vërejtur se gjyqtarët ndaj të 
cilëve janë shqiptuar masat disiplinore, janë më së shumti 
përgjegjës për shkeljen e nenit 5, paragrafi 2, nënparagrafi 
2.7 dhe nënparagrafit 2.15, ku thuhet se shkelje e detyrave 
të gjyqtarit përbëjnë veprimet të cilat kryhet nga dashja 
apo pakujdesia e rëndë, konkretisht arsyeja se përse ndaj 
këtyre gjyqtarëve është shqiptuar masa disiplinore, është 
se të njëjtit në vazhdimësi nuk i kanë kryer detyrat e tyre 
zyrtare me kohë ashtu siç e parasheh ligji. Arsye tjetër 
paraqitet përfshirja në sjellje, të cilat dëmtojnë reputa-
cionin e gjykatës ose mund të dëmtojnë besimin e pub-
likut në paanshmërinë ose besueshmërinë e gjyqësorit.

Bazuar, në vendimet e publikuara, për një gjyqtarë ka 2 
vendime disiplinore brenda një periudhë më të shkurtër 
se një muaj, fillimisht për të njëjtin është shqiptuar masa 
disiplinore “Zvogëlim i përkohshëm i pagës prej 30% 
per periudhe prej 6 muaj”, pastaj sanksioni disiplinor 
“Vërejtje me shkrim”. Për të njëjtin gjyqtarë më 24 mars 
2021, është pushuar një procedurë disiplinore për shkak 
parashkrimit absolut të shkeljes disiplinore.

Ligji nuk e ka paraparë se çfarë veprime do të duhej të 
ndërmerren ndaj gjyqtarëve apo prokurorëve të cilët në 
vazhdimësi veprojnë në kundërshtim me ligjin dhe de-
tyrat  e tyre zyrtare. Po ashtu, ligji nuk e parasheh  ndalim-
in e avancimit profesional të tyre për shkak të shkeljeve 
disiplinore. Në uebfaqen e Këshilli Prokurorial i Kosovës, 
nuk ka një hapësirë të veçantë dedikuar statistikave dhe 
vendimeve disiplinore, përmes të cilave do të ofronte një 
qasje me të lehtë për publikun.

Bazuar, në vendimet e 
publikuara, për një gjyqtarë 
ka 2 vendime disiplinore 
brenda një periudhë më të 
shkurtër se një muaj, fillimisht 
për të njëjtin është shqiptuar 
masa disiplinore “Zvogëlim i 
përkohshëm i pagës prej

 

30%
per periudhe prej 6 muaj”, 
pastaj sanksioni disiplinor 
“Vërejtje me shkrim”. Për të 
njëjtin gjyqtarë më 24 mars 
2021, është pushuar një 
procedurë disiplinore për 
shkak parashkrimit absolut të 
shkeljes disiplinore.
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Përfundime 
Sistemi gjyqësor dhe ai prokurorial pavarësisht 
reformave të cilat kanë pasur për qëllim krijimin e një 
sistemi të drejtë, të pavarur, profesional, transparent 
dhe efiçient vazhdon të përballet me probleme të 
shumta duke filluar nga mos respektimi i drejtave dhe 
lirive të njeriut, barazia e qytetarëve para ligjit, deri tek 
problemet të cilat po ndikojnë në procesin e integrimit 
në Bashkimin Evropian.

Një ndër faktorët kryesor të cilat kanë ndikuar që 
sistemi i drejtësisë në Kosovë të jetë në gjendjen 
e tanishme është niveli i lartë i korrupsionit. Për-
ballë gjithë këtyre sfidave dhe problemeve, brenda 
sistemit të drejtësisë ka nevojë për ndryshime të 
qëndrueshme të cilat do të garantonin sistem të fortë 
dhe efikas në zbatimin e legjislacionit në fuqi.

Organizata Çohu! gjatë analizimit të ligjit për përg-
jegjësinë disiplinore të gjyqtarëve dhe prokurorëve, 
rregulloreve të cilat burojnë nga ky ligj, ka vërejtur disa 
mangësi të cilat mund të ndikojnë në zhvillimin e drejtë 
të procedurave disiplinore.

Ky ligj, nuk ka paraparë autoritetin kompentent për 
dorëzimin e ankesave kur kemi të bëjmë me ankesa 
ndaj gjyqtarëve të Gjykatës Supreme. Gjithashtu, 
palëve ankuese ndaj gjyqtarëve apo prokurorëve nuk 
u është dhënë e drejta që të ankimojnë vendimin e 
Këshillave, në Gjykatën Supreme.

Në këtë ligj nuk është e përcaktuar se çfarë do 
të duhej të ndodhte nëse ndaj një gjykatësi apo 
prokurori merren disa sanksione disiplinore nga 
Këshillat përkatës brenda një periudhe të shkurtër 
kohore. Mangësi ligjore konsiderohet të jetë edhe 
mosprecizimi i ndikimit të sanksionit disiplinor në 
avansimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve. Mekanizmi i 
disiplinimit të gjyqtarëve dhe prokurorëve do të duhej 
të kishte masa dhe ndëshkime më të qarta në mënyrë 
që të garantohet pavarësia, përgjegjshmëria, si dhe 
funksionimi efikas i sistemit të drejtësisë.
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Rekomandime
 ƈ Të njihen si palë në procedurë  subjektet të cilat fillojnë procedurën me  

ankesë pranë Autoritetit Kompetent, në rastin e atakimit të vendimeve të  
KGjK-së dhe KPK-së në Gjykatën Supreme.

 ƈ Të përcaktohet autoriteti kompetent, tek i cili duhet të paraqiten ankesat ndaj 
gjyqtarëve të Gjykatës Supreme të Republikës së Kosovës.

 ƈ Të bëhet propozimi për shkarkimi të gjyqtarëve apo prokurorëve nga  
Këshilli përkates në rastet kur ndaj të njëjtëve shqiptohen disa herë radhazi  
sanksione disiplinore.

 ƈ Të parashihet ndikimi i sanksionit disiplinor në avansimin e gjyqtarëve dhe 
prokurorëve.

 ƈ Të ndërmerren masa me qëllim të parandalimit të parashkrimit të rasteve 
disiplinore

 ƈ Të ofrohet një hapësirë e qasshme për publikun në statistikat dhe vendimet 
disiplinore nga ana e KPK-së
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Një ndër faktorët kryesor të cilat 
kanë ndikuar që sistemi i drejtësisë 
në Kosovë të jetë në gjendjen 
e tanishme është niveli i lartë i 
korrupsionit. Përballë gjithë këtyre 
sfidave dhe problemeve, brenda 
sistemit të drejtësisë ka nevojë 
për ndryshime të qëndrueshme 
të cilat do të garantonin sistem 
të fortë dhe efikas në zbatimin e 
legjislacionit në fuqi.
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