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      KOMISIONI DISIPLINOR, në përbërje nga gjyqtarët: Muhamet Rexha, kryetar, Manushe Karaqi 

dhe Gjimshit Galushi, anëtarë, duke e shqyrtuar çështjen e përgjegjësisë disiplinore ndaj Xxxxxx 

xxxxxxxx, Gjyqtar Mbikëqyrës në Gjykatën Themelore në Xxxxxx- xxxx xx xxxxxxx, sipas raportit 

përfundimtar të Zyrës së Prokurorit Disiplinor me numër ZPD-2015-113, i njëjti të Komisioni 

Disiplinor ka marrë numrin KGJK/KD/05/2016, për sjellje të pahijshme të përcaktuar sipas nenit 34 

paragrafi 1 pika 1.2, 1.3 dhe 1.4 të Ligjit për Këshillin Gjyqësor të Kosovës dhe Shkelje te Kodit të 

Etikës dhe Sjelljes Profesionale për Gjyqtarë I. Parimet e Përgjithshme, II. Rregullat Specifike të 

Etikës, A. Përgjegjësit gjykuese, pika 1, në seancën dëgjimore të mbajtur në prezencën e përfaqësuesit 

të ZPD-së, Arianit Salihu dhe gjyqtarit Xxxxxx xxxxxxxx, më datën 14.07.2016 merr këtë: 

 

V  E  N  D  I  M 

 

Xxxxxx xxxxxxxx, Gjyqtar Mbikëqyrës në Gjykatën Themelore në Xxxxxx- xxxx xx xxxxxxx, nuk 

është përgjegjëse për sjellje të pahijshme, të përcaktuar sipas nenit 34 paragrafi 1 pika 1.2, 1.3 dhe 

1.4 të Ligjit për Këshillin Gjyqësor të Kosovës, dhe Shkelje te Kodit të Etikës dhe Sjelljes 

Profesionale për gjyqtar, siç është pretenduar në raportin përfundimtar të Zyrës së Prokurorit 

Disiplinor, ZPD-2015-113.  

A  r  s  y  e  t  i  m 

 

    Zyra e Prokurorit Disiplino me datë 16.05.2016, i ka paraqitur Komisionit Disiplinor raportin 

përfundimtar ZPD-2015-113, së bashku me shkresat e lëndës. Sipas këtij raporti gjyqtari Xxxxxx 

xxxxxxxx ngarkohet për sjellje të pahijshme të përcaktuara sipas nenit 34 paragrafi 1 pika 1.2-

neglizhencë në kryerjen, dështim për të kryer apo abuzimin e funksioneve gjyqësore, 1.3-të dështuarit 

e kryerjes së funksionit gjyqësor në mënyrë të pavarur dhe të paanshme dhe 1.4-shkelje e kodeve të 

zbatueshme të etikës sipas ligjit për Këshillin Gjyqësor të Kosovës (Ligji Nr.03/l-223). 

 

   Zyra e Prokurorit Disiplinor ka zhvilluar hetimin disiplinor ndaj gjyqtarit Xxxxxx xxxxxxxx me 

pretendimin se i njëjti ka kryer sjellje të pahijshme në lëndën EDGJ.nr.194/2012, duke lejuar 

parashkrimin e ekzekutimit të dënimit të caktuar ku i gjykuar kishte qenë Faik Morina. Nga flet 

dërgesa për dorëzim personal për Stacionin Policor në xxxxxx, shihet se urdhëresa e datës 10 qershor 

2013, është pranuar në Stacion Policor në xxxxxxme datë 25 prill 2014 (mbi 10 muaj), dhe lidhur me 

këtë gjyqtari xxxxxx ka deklaruar se ekspeditimi është kompetencë e referentit dhe se ai nuk merret 

me këtë çështje, ka mundur të jetë edhe gabim teknik, tek data. Gjatë analizimit të shkresave të lëndës, 

ZPD kishte ardhur në përfundim se gjyqtari Xxxxxx xxxxxxxx ka kryer sjellje të pahijshme të 

parapara në nenin 34 paragrafi 1 pika 1.2, 1.3 dhe 1.4 të Ligjit të Këshillit Gjyqësor të Kosovës dhe 

shkelje të Kodit të Etikës dhe Sjellje Profesionale për Gjyqtar, Parimet e përgjithshme, Rregullat 

Specifike të sjelljes Profesionale dhe A. Përgjegjësit Gjykuese pika 1.Në seancën e Komisionit 

Disiplinor ZPD e ka mbështetur në tërësi raportin përfundimtar ZPD-2015-113. 
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      Gjyqtari Xxxxxx xxxxxxxx, në seancën dëgjimore të Komisionit Disiplinor të mbajtur me datë 

14.07.2016, e ka kundërshtuar në tërësi raportin përfundimtar të Zyrës së Prokurorit Disiplinor. 

Gjyqtari Paçarizi ka deklaruar se, ZPD nuk ka arritur të vërtetoj sjellje të pahijshme nga ana ime qe 

kanë ra ndesh me kodin e etikës më këtë raport përfundimtar. ZPD tërë argumentin e vetë e mbështet 

në datën e dërgimit të një urdhëresat në stacionin Policor, për të cilën gjyqtari mendon qe më shumë 

është një gabim teknik, dhe se ai si gjyqtar mbikëqyrës i nënshkruan urdhëresat por nuk bënë 

ekspeditimin. Sipas gjyqtari xxxxxx ZPD me rastin e përpilimit të këtij raporti nuk ka analizuar edhe 

rrethanat objektive si: ngarkesën e madhe si gjyqtar mbikëqyrës në aspektin menaxherial edhe në 

kundërvajtje të cilat janë bashkuar dhe ngarkuar me lëndë penale, më lëndë të kolegjeve, me lëndë të 

ekzekutimeve etj. Jemi e vetja gjykatë e vogël në Kosovë ku administratorin e kemi historian, 

referenti qe kujdeset me ekzekutime është me shkollë të mesme të muzikës dhe imagjinoni të 

lëshohen urdhëresat, fletarrestimet, të zëvendësohen dënimet dhe njeri qe kujdeset për këto është me 

shkollë të mesme të muzikës. Për këtë problem i kam njoftuar edhe KGJK-ën, SKGJK-ën dhe 

kryetarin e Gjykatës. Nuk ka pasur kurrfarë qëllimi në rastin konkret, për këtë lëndë i kemi leshtuar dy 

urdhëresa, dy herë ka bërë kundërshtime pala, dy herë janë refuzuar, pra janë marrë 7-8 veprime për 

një periudhë 2 vjeçare. Në vitin 2012, jemi ballafaquar edhe me probleme të mëdha, se pari me 

objektin, pastaj jemi dalë në gjykatë të re, kemi punuar në dy zyre, ku lëndë i kemi mbajtur neper 

thasë, prapë na kanë larguar duke na thanë se duhet te bëheni gjykatë model, pastaj edhe reformat 

gjyqësore, kam qenë shumë i ngarkuar. 

 

   Nuk qëndron pretendimi i ZPD-së se unë kam pasur shoqëri me xxxx xxxxx, ketë e thamë me 

përgjegjësi morale dhe penalë dhe kurrë nuk kam pirë as kafe me të. 

 

    Në fjalën përfundimtare  përfaqësuesi i ZPD-së deklaroj se Kodi i Etikes dhe Sjelljes Profesionale 

për Gjyqtar i ka dhanë përgjegjësi shtesë kryetarit të gjykatës në administrim të gjykatës, me 

përjashtim të veprimtarive gjyqësore dhe shkallë të lartë sa i përket aftësive menaxheriale në mënyrë 

qe qytetaret të presin drejtësi dinjitoze. Për rastin konkret ZPD pretendon se gjyqtari xxxxx nuk ka 

arritur të demonstroj seriozitet, pasi nuk ka qenë i kujdesshëm sepse neglizhenca e tij ka sjell një 

situatë, ku do të vinte në pikëpyetje integritetin, paanshmërinë, apo pavarësinë si kryetar i Gjykatës 

dhe krejt kjo ka ndodhur si rezultat i një kujdesi minimal të treguar ndaj lëndës së lartcekur e cila ka 

prodhuar për pasoj, pengesa ligjore në marrjen e veprimeve procedurale. ZPD ka kërkuar nga 

Komisioni qe gjyqtarin xxxxxx ta shpall përgjegjës dhe të i shqiptoj një sanksion disiplinor në 

përputhje me rrethanat dhe nivelin e përgjegjësisë. 

 

   Gjyqtari xxxxx në fjalën përfundimtare ka kërkuar nga Komisioni qe ti hudh pretendimet e ZPD-së, 

dhe ta liroj nga përgjegjësia disiplinore për arsye se me asnjë provë nuk është argumentuar sjellja e 

pretenduar në rastin konkret. ZPD nuk i ka potencuar të gjitha vështirësitë objektive qe i kam pasur 

dhe ka konstatuar neglizhencë. Unë besoj se të gjitha raportet statistikore flasin për një a zhuritet, 

flasin për një efikasitet dhe për një ngarkesë shumë të madhe me lëndë. Vetëm në këtë 6 mujor kam 

arritur të kryej lëndë penale, ekzekutime, procedurë paraprake, trupe gjykuese, aspektin e menaxhimit, 

konsideroj se mundësit e mia reale nuk kanë mundur të bëjnë me tepër edhe me këtë strukturë të stafit 

të pakt qe e kam, jemi e vetja gjykatë qe nuk kemi bashkëpunëtorë profesional, nuk kam asistent, jemi 

e vetmja gjykatë qe nuk kemi referent të ekzekutimeve, ata qe i kemi janë totalish jo profesional. Nuk 

kam pasur kurrfarë qëllimi, me përgjegjësi morale dhe penale po ju thamë, kjo lëndë nuk ka qëndruar 

të unë, por të referentet. 

     Komisioni Disiplinor i administroj të gjitha provat në shkresat e lëndës, shqyrtoj parashtresat e 

dorëzuara nga ZPD-ja qe kanë qenë të bashkangjitura në raportin përfundimtar, provat e sjella në 
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seancë dëgjimore nga gjyqtari xxxxx, ka dëgjuar edhe deklaratën reale të gjyqtarit të dhënë në seancë 

dëgjimore. 

 

     Në bazë të provave të analizuara dhe deklaratës së gjyqtarit, Komisioni ka konstatuar se gjyqtari 

Xxxxxx xxxxxxxx nuk ka bërë sjellje të pahijshme disiplinore në lëndën EDGJ.nr.194/2012, më të cilat 

ngarkohet nga ZPD-ja. Gjyqtari xxxxx kishte ndërmarr 7-8 veprim sa i përket lëndës konkrete, mandej 

kjo lëndë ishte ardhur me vonës nga Gjykata Themelore e Prizrenit, duke analizuar edhe deklaratën e 

gjyqtarit të dhënë në seancë, ngarkesës së madhe me lëndë, mungesës se stafit profesional, duke marrë 

parasysh qe ekspeditimin e urdhëresave e bëjnë referentët e ekzekutimeve, Komisioni konstatoj se 

gjyqtari xxxxxxxi nuk ka neglizhuar punën e tij dhe se nuk ka shkelur standardet e Kodit të Etikës dhe 

Sjelljes Profesionale për Gjyqtar. 

 

    Duke patuar parasysh ato qe u sipër theksuan, Komisioni vlerëson se në këtë raste gjyqtari nuk ka 

pasur ndonjë qëllim të caktuar, sepse gjatë seancës është vetëtuar se nuk qëndron pretendimi i ZPD-së 

se gjyqtari Paçarizi ka marrëdhënie shoqërore me palën e dënuar, në këtë rast xxxx xxxxx dhe se nuk ka 

kryer sjellje të pahijshme, nuk është involvuar me ndonjë veprim konkret qe do të rezultonte me shkelje 

te standardeve të sjelljeve profesionale për gjyqtarë. 

        

   Prandaj, nga këtu dhe nga arsyet e sipër theksuara, Komisioni ka gjetur se Raporti Përfundimtar i 

ZPD-së, është i pa bazë dhe se gjyqtari Xxxxxx xxxxxxxx nuk është përgjegjëse për sjellje të pahijshme 

të parapara me dispozitat e nenit 34 paragrafi 1, pika 1.2, 1.3 dhe 1.4 të ligjit për Këshillin Gjyqësor  të 

Kosovës, si dhe nuk ka shkelur standardet e Kodit e Etikës dhe Sjelljes Profesionale për Gjyqtar. 

 

Komisioni në seancën për këshillim dhe votim njëzëri vendosi qe gjyqtari Xxxxxx xxxxxxxx të lirohet 

nga përgjegjësia disiplinore, prandaj vendos si në dispozitiv të këtij vendimi. 

 

 

KOMISIONI  DISIPLINOR 

KD-nr.11/2016, datë 14.07.2016 

 

 

                                                                                           Kryetar i Komisionit Disiplinor 

                                                                                                        Gjyqtari, Muhamet Rexha  

 

KËSHILLË JURIDIKE: 

Kundër këtij vendimi pala e pakënaqur 

ka të drejtë ankese pranë Këshillit Gjyqësor 

të Kosovës, në Prishtinë, brenda 15- ditësh 

nga dita e pranimit të Vendimit. 

 

Vendimi t’u dërgohet: 

 Nehat Idrizi, kryesues i KGJK-ës; 

 Albert Avdiu , drejtor i SKGJK-ës; 

 Zef Prendrecaj, drejtor, Zyra e Prokurorit Disiplinor; 

 Xxxx xxxx, kryetar në Gjykatën Themelore në xxxxxx; 

 Xxxxxx xxxxxxxx, gjyqtar në Gjykatën Themelore në Xxxxxx- xxxx xx xxxxxxx; 

 Departamentit të Administratës dhe Personelit në SKGJK; 
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