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              KD.nr.04/2016 

 

       KOMISIONI DISIPLINOR, në përbërje nga gjyqtarët, Muhamet Rexha, kryetar, Nebojśa 

Boričić, dhe Raima Elezi, anëtarë, duke e shqyrtuar çështjen e përgjegjësisë disiplinore ndaj Xxxxx 

xxxxxxxx, kryetar në Gjykatën Themelore në xxxxxx, sipas raportit përfundimtar të Zyrës së 

Prokurorit Disiplinor me numër ZPD-2015-256/B, i njëjti të Komisioni Disiplinor ka marr numrin 

KGJK/KD/13/2015, për sjellje të pahijshme të përcaktuar sipas nenit 34 paragrafi 1 pika  1.4 të Ligjit 

për Këshillin Gjyqësor të Kosovës dhe shkelje të Kodit të Etikës për Sjellje Profesionale për Gjyqtar, I 

Parimet e Përgjithshme, (I), pika 1.2 (a),c dhe (d), Rregullat Specifike të Sjelljes Profesionale, [III], A. 

Përgjegjësit Gjykuese, pika 6,9,10 [c] dhe B. Përgjegjësit Administrative pika 3 dhe 4 të gjitha këto të 

lidhura me piken 9 të preambulës së Kodit të Etikës dhe sjelljes Profesionale për Gjyqtar, në seancën 

dëgjimore të mbajtur në prezencën e përfaqësuesit të ZPD-së, Kadri Begolli, dhe pa prezencën e 

Xxxxx xxxxxxxx, kryetar në Gjykatën Themelore në xxxxxx, më datën 31.03.2016, në bazë të nenit 

37 paragrafi 1 pika 1.1 të Ligjit për Këshillin Gjyqësor të Kosovës, merr këtë: 

 

V  E  N  D  I  M 
 

1. Xxxxx xxxxxxxx, kryetar në Gjykatën Themelore në Prishtinë, është përgjegjës për sjellje të 

pahijshme sipas raportit përfundimtar të Zyrës së Prokurorit Disiplinor me numër ZPD-2015-

256/B, i njëjti të Komisioni Disiplinor ka marr numrin KGJK/KD/13/2015, sipas nenit 34 paragrafi 

1 pika 1.4 të Ligjit për Këshillin Gjyqësor të Kosovës dhe  shkelje të Kodit të Etikës për Sjellje 

Profesionale për Gjyqtar, I Parimet e Përgjithshme, (I), pika 1.2 (a),c dhe (d), Rregullat Specifike 

të Sjelljes Profesionale, [III], A. Përgjegjësit Gjykuese, pika 6,9,10 [c] dhe B.  

 

2. Për këtë sjellje të pahijshme kryetarit Xxxxx xxxxxxxx, i shqiptohet masa disiplinore 

QORTIM. 
 

A  r  s  y  e  t  i  m 
 

     Zyra e Prokurorit Disiplinor me datë 04.12.2015,  i’a ka paraqitur raportin përfundimtar me nr.ZPD-

2015-256/B se bashku me shkresat e lëndës, Komisionit Disiplinor të Këshillit Gjyqësor të Kosovës, me 

të cilin e ka ngarkuar Xxxxx xxxxxxxx, kryetar në Gjykatën Themelore në xxxxxx për sjellje të 

pahijshme të përcaktuar sipas nenit 34 paragrafi 1 pika 1.4 të Ligjit për Këshillin Gjyqësor të Kosovës 

qe ka të bëjë me shkelje të Kodit të Etikës për Sjellje Profesionale për Gjyqtar, I Parimet e Përgjithshme, 

(I), pika 1.2 (a),c dhe (d), Rregullat Specifike të Sjelljes Profesionale, [III], A. Përgjegjësit Gjykuese, 

pika 6,9,10 [c] dhe B. Përgjegjësit Administrative pika 3 dhe 4 të gjitha këto të lidhura me piken 9 të 

preambulës së Kodit të Etikës dhe Sjelljes Profesionale për Gjyqtar. 

 



 

 

 

Faqe2nga6 

 

     ZPD-ja, me datë 11 gusht 2015, ka pranuar parashtresën me shkrim të bërë nga zt.xxxx xxxxx, 

Kryeprokuror në Prokurorin Themelore në xxxxxx. Kjo parashtresë i’u ishte drejtuar, xxxxx xxxxx, 

kryetar i Këshilli Prokurorial të Kosovës, anëtareve të KPK-së dhe kryeprokurorëve të të gjitha 

prokurorive. Nga teksti i parashtresës ZPD ka prezantuar vetëm ato pohime që kanë të bëjnë me 

mandatin ligjor të ZPD-së. Në parashtresë theksohet se “me datë 29 qershor 2015, në mbrëmje duke 

shikuar emisionin PULS-i në Koha Vizion, ku mysafir ishte kryetari i Gjykatës Themelore në Prishtinë, 

zt.Xxxxx xxxxxxxx, u apostrofua edhe Prokuroria Themelore në Prishtinë, Prokurori të cilën e udhëheq 

unë që nga janari 2013” thuhet në parashtresë. 

 

    Në vazhdim parashtruesi në parashtresë kishte theksuar se “Z. Xxxxx xxxxxxxx, në cilësinë e 

kryetarit të Gjykatës Themelore në xxxxx, në këtë emision, hodhi akuza dhe dyshime mbi Prokurorin 

Themelore në Prishtinë. Z.xxxxxx ka deklaruar se realiteti është se nuk kam një opinion të mirë për 

Prokurorin Themelore në xxxxx, nuk thamë qe është çerdhe e krimit të organizuar ose jo, unë do të 

rezervohem nga komentimi i deklaratës së z.xxxx, por unë e them publikisht se Prokuroria Themelore 

në Prishtinë, le shumë për të dëshiruar në kuptimin e menaxhimit të Prokurorisë, në kuptim të trajtimit 

të çështjeve, në kuptimin e krejt organizimit qe do të duhet të kishte regjioni i Prishtinës. Andaj, është 

koha e fundit qe aty të shihet se çka është duke ndodhur dhe është koha e fundit që Prokurori i Shtetit të 

merret më këtë çështje. Definitivisht ne duhet të kemi një Prokurori Themelore e cila i korrespondon 

nevojave të regjionit të Prishtinës. Me këto dilema, pavarësisht se unë e them, jam shumë i rezervuar, në 

komentin e deklaratës së z.xxxxx, por i referohem gjendjes në aspektet e tjera, aty ka pasur shumë 

lëshime thjeshtë qe ndoshta lënë për tu kuptuar se kanë të bëjnë edhe me krim, jo të organizuar por me 

veprime qe mund të jenë në fushën e kriminalitetit, ka deklaruar zt.xxxxxx ne emisionin PULS të 

televizionit Koha Vision. 

 

  Me tutje parashtruesi ka theksuar në parashtresë se “ngritja e aktakuzave dhe dyshimeve nga z.xxxxxx 

në këtë emision, pa dyshim se ishte subjekt i diskutimit nga prokuroret e Prokurorisë Themelore në 

Prishtinë, pasi që përmes këtij emisioni është përdhosur dhe u denigrua publikisht puna, integriteti dhe 

profesionalizmi i prokurorëve dhe personelit që punon në këtë Prokurori të cilën e udhëheq unë, para 

kolegëve tanë në tërë Kosovën dhe para publikut të gjerë” 

 

   Në fund parashtruesi në parashtresë ka theksuar se “Deklaratat dhe opinionet e shprehura nga Kryetari 

i Gjykatës Themelore në Prishtinë, Z.xxxxxx, kane cenuar rëndë pavarësinë dhe autoritetin tim si 

kryeprokuror i Prokurorisë Themelore në Prishtinë. Ka cenuar pavarësinë, integritetin dhe autoritetin e 

të gjithë prokurorëve dhe stafit të Prokurorisë Themelore në Prishtinë dhe sistemit prokurorial në tërësi. 

Publikut u janë servuar të dhëna nga një person i cili nuk ka qasje dhe nuk është kompetent për të 

vlerësuar përformancën, qoftë të prokurorëve në Prokurorinë Themelore në Prishtinë apo të 

Kryeprokurorit të kësaj prokurorie”. 

 

   Në seancën dëgjimore të Komisionit Disiplinor të mbajtur me datë 31.03.2016, përfaqësuesi i Zyrës së 

Prokurorit Disiplinor ka deklaruar se e tërë ajo qe ka përfunduar në nxjerrjen e këtij raportit 

përfundimtar janë deklarimet publike të bëra me datë 29 qershor 2015 nga kryetari Xxxxx xxxxxxxx, qe 

ka rezultuar në gjetjen e sjelljes së pahijshme dhe deklarimet e z.xxxxx xxxxxx, kryeprokuror i 

Prokurorisë Themelore në Prishtinë të datës 6 korrik 2015, ku në një interval të shkurtër kohor ku ka 

pasur granatime me artileri të rëndë ndërmjet dy bartësve të funksioneve shumë të rëndësishme. 

Gjithashtu përfaqësuesi i ZPD-së ka theksuar se është fakt shumë i njohur se ka ndarje strikte midis 

gjykatave dhe prokurorive dhe se secili prej këtyre institucioneve i ka organet e veta mbikëqyrëse dhe 

disiplinuese. Vetëm këto organe mundë ta bëjnë mbikëqyrjen, disiplinimin apo edhe ndryshimin në 



 

 

 

Faqe3nga6 

 

aspektin e menaxhimit të institucionit dhe në rastin konkret kemi Këshillin Gjyqësor të Kosovës dhe 

Këshillin Prokurorial. Kryetari i Gjykatës para se gjithash është i veshur me petkun menaxherial të 

kryetarit të Gjykatës, dhe se për këtë Kodi i Etikes përcakton në mënyrë shumë të qartë se kryetari i 

Gjykatës ka përgjegjësi të veçanta në përfaqësimin e gjykatës në raport me opinionin publik. Deklarimet 

qe i kishte bërë kryetari xxxxxxxx, duke u nisur nga dëshira e Këshillit Gjyqësor të Kosovës që të 

krijohet një imazh sa më i mirë në gjyqësi, e kanë dëmtuar imazhin e Prokurorisë. Është fakt qe kryetari 

xxxxxxxx i ka prezantuar prova të ndryshme Këshillit Prokurorial, për dobësitë menaxheriale, 

funksionale, apo dobësitë qe kanë të bëjnë me ndonjë rast të posaçëm, mirëpo kjo nuk i jep të drejtë të 

kërkoj atë qe e ka kërkuar dhe për atë qe e ka deklaruar në emisionin e KTV-së, emision ky që është 

publikuar në pikun e transmetueshmerisë. ZPD në seancë i ka propozuar Komisioni qe të gjeturat nga ky 

raport, të mbështetura me prova të prezantuara, të vërtetoj se kryetari xxxxxxxx ka kryer sjellje të 

pahijshme dhe ti shqiptoj sanksion disiplinor. Në këtë rast edhe kushti objekti është plotësuar sepse 

kryetari xxxxxxxx me vetëdije dhe dëshirë të plot i ka komunikuar ato qe i ka komunikuar, ndërkaq ne 

ndonjë qellim tjetër nuk kemi mundur me gjet, ka deklaruar përfaqësuesi i Zyrës së Prokurorit 

Disiplinor. 

 

    Kryetari Xxxxx xxxxxxxx nuk ka prezantuar në seancë të Komisionit Disiplinor, të mbajtur me datë 

31.03.2016, edhe për kundër qe ka qenë i njoftuar në mënyrë të rregullt, mirëpo i’a  ka dërguar 

Komisionit, fjalën hyrëse dhe fjalën përfundimtare të shtypur. Përmes këtyre shkresave nuk ka kërkuar 

shtyrjen e seancës. 

     Në fjalën hyrëse kryetari xxxxxxxx i ka bërë me dije Komisionit se, ju keni para veti një raport 

përfundimtar të ZPD-së, me të cilin inspektori i lart Kadri Begolli po kërkon nga ju që unë si kryetar i 

Gjykatës Themelore në xxxxx të shpallëm fajtor dhe të me shqiptohet masë për shkak të deklarimit tim 

publik në emisionin Puls me datë 29 qershor 2015. Me ketë deklaratë unë e paskam denigruar sistemin e 

drejtësisë në Kosovë, në lidhje me dobësitë e menaxhimit të Prokurorisë Themelore në xxxxxx. Siç do 

të shihni nga provat e lëndës së ZPD-së por edhe nga shkresat qe unë i kam dërguar si kryetar, te 

Prokurorit i Shtetit, për shumë vite me radhë, pretendimet e paraqitësit të rastit të ZPD-ja, si dhe 

pretendimet e raportit të Zyrës së Prokurorit Disiplinor se unë paskam denigruar sistemin e drejtësisë në 

vend janë pretendime të pa baza, absurde të llojit të vetë, të pa vërteta dhe me qëllimin e vetëm të 

denigrimin e personalitetit tim, dobësimin e autoritetit tim në menaxhimit të Gjykatës dhe presioneve 

direkte për të heqë dorë nga kjo detyrë skajshmërisht e rëndë, por edhe e ndikuar në karrierën time në 

sistemin e drejtësisë, e krejt kjo për shkak të parimeve dhe përcaktimit tim për një shtet ligjor. 

 

    Në fjalën përfundimtare përfaqësuesi i ZPD-së konsideron se e drejta e komunikimit, me media bënë 

pjesë në grupin e lirive dhe te drejtave themelore të njeriut dhe se ketë të drejtë nuk mundet kerkush 

kerkujna me ja mohuar. Por e drejta e deklarimit nuk ka fuqi absolute dhe nuk është e kufizuar dhe aq 

me tepër kur deklarimi behët nga një bartës i funksionit të lart gjyqësor. Deklarimet qe i ka bërë kryetari 

nuk kanë kontribuar në fuqizimin e sistemit prokurorial, të kryeprokurorit dhe të asaj Prokurorie. Çdo 

deklarim sipas kodit të etikës kërkon qe ta rris besimin e publikut në pushtetin gjyqësor dhe në këtë rast 

të asaj Prokurorie. Provat qe i ka prezantuar ZPD-ja, argumentojnë rekomandimin qe e kemi bërë më 

këtë raport përfundimtar.  

 

    ZPD kërkon nga Komisioni qe ta pranoj në tërësi raportin përfundimtar dhe kryetarit xxxxxxxx ti 

shqiptoj një sanksion disiplinor ashtu siç përcaktohet me Ligjin për Këshillin Gjyqësor të Kosovës. 

 

   Kryetari xxxxxxxx në fjalën përfundimtare të dërguar të Komisioni me datë 29.03.2016 në formë të 

shkruar, ka theksuar se të merresh me drejtësi në Kosovë është punë shumë e rëndë, te merresh me 



 

 

 

Faqe4nga6 

 

drejtësi në Kosovë, do të thotë të pranosh me vetëdije se duhet ta sakrifikosh duke rreziku edhe 

familjen, dhe ne fund te merresh me drejtësi në Kosovë, nuk do të thotë  se gjithherë do të kesh 

përkrahjen edhe të atyre qe duhen të përkrahin. 

 

    Kjo procedurë disiplinore nuk është gjë tjetër veç se një sulëm i drejtpërdrejt ndaj një gjyqtari-

kryetari të gjykatës i cili me angazhimin e tij disa vjeçar ( e sidomos katër vitet e fundit) ka bërë qe 

qytetaret e Republikës së Kosovës ta kthejnë besimin në drejtësi, besim ky qe të paktën sa i përket 

regjionit të xxxxxx deri në 2013, ishte i fundosur në greminë. Kjo procedurë disiplinore atakon 

gjyqtarin-kryetarin qe për shumë vite haptazi doli në mbrojtje të gjyqtarëve dhe të prokurorëve nga 

denigrimet, poshtërimet, kërcënimet dhe ndjekjet e pa baza, qofshin ato disiplinore dhe penale. Qëllimet 

e kësaj procedure disiplinore, pavarësisht se tentohet të kamuflohet me citimin e disa dispozitave të 

kodit të etikës, janë të dukshme dhe nuk mundë të fshihen, ka thënë mes tjerash në fjalën përfundimtare  

kryetari xxxxxxxx. 

     

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

dorëzuara nga ZPD-ja që kanë qenë të bashkangjitura në raportin përfundimtar, ato të dorëzuara gjatë 

seancës, si dhe  fjalën hyrëse dhe përfundimtare të dërguar në formë të shkruara prej kryetarit xxxxxxxx 

te Komisionin. 

     

     Në seancën për këshillim dhe votim, Komisioni njëzëri vendosi qe kryetari Xxxxx xxxxxxxx është 

përgjegjës për sjellje të pahijshme të një gjyqtari sipas nenit 34 paragrafi 1 pika 1.4 të Ligjit për 

Këshillin Gjyqësor të Kosovës dhe shkelje të Kodit të Etikës për Sjellje Profesionale për Gjyqtar, I 

Parimet e Përgjithshme, (I), pika 1.2 (a),c dhe (d), Rregullat Specifike të Sjelljes Profesionale, [III], A. 

Përgjegjësit Gjykuese, pika 6,9,10 [c] dhe B. 

 

    Komisioni konstaton se me deklaratën e bërë kryetari xxxxxxxx me datë 29 qershor 2015, në 

televizionin Koha Vision, në emisionin Pulsi, i ka tejkaluar kompetencat e tij si kryetar i gjykatës, 

kompetenca këto të përcaktuara me nenin 24 pika 1,2,3,4,5,6,7 të Ligjit për Këshillin Gjyqësor të 

Kosovës. 

 

    Siç ZPD, ka theksuar me të drejtë në raportin përfundimtar, respektimi i dy  të drejtave: të lirisë për tu 

shprehur dhe të drejtës për tu informuar, kërkohet një balancim dhe proporcionalitet në kuadër të 

nevojave të shoqërisë për ruajtjen e autoritetit dhe  pavarësisë së gjyqësorit. Kjo për faktin se roli i 

mediave nuk është vetëm informimi, por edhe zhvillimi dhe ndikimi në formimin e një opinioni publik 

në lidhje me çështjen apo çështjet e caktuara qe i referohen sistemit të drejtësisë. Duke pasur parasysh 

rolin e shumëfishte të sistemit gjyqësor dhe bartësve të këtij funksioni, në krijimin dhe mbrojtjen e 

shtetit ligjor dhe sundimit të së drejtës, një gjyqtar në detyrë është subjekt i kufizimit të të drejtave të tij 

në proporcion me rëndësinë e ushtrimit të funksionit dhe detyrës që ai e ushtron. 

 

    Komunikimi me media duhet në radhë të parë të shihet nga këndvështrimi i kërkesave etike dhe 

ligjore të gjyqtarit sepse gjyqtari mban komunikim të hapur dhe aktiv me publikun dhe media. Në çdo 

deklarim publik, gjyqtaret duhet të përpiqen ta ruajnë dukjen e pavarësisë dhe paanshmërisë siç 

kërkohet në piken III. Rregullat Specifike të Sjelljes Profesionale për Gjyqtar. Krejt kjo duke pasur 

parasysh baraspeshimin midis lirisë së shprehjes dhe të drejtave të të tjerëve. 

 

    Komisioni Disiplinor konstaton se sjellja e kryetarit xxxxxxxx përbën një shkelje sipas nenit 34 

paragrafi 1 pika 1.4 të Ligjit për Këshillin Gjyqësor të Kosovës dhe shkelje të Kodit të Etikës për Sjellje 



 

 

 

Faqe5nga6 

 

Profesionale për Gjyqtar, I Parimet e Përgjithshme, (I)-gjyqtari vepron në çdo kohë në atë mënyrë që të 

nxit publikun në dinjitet, integritet dhe pavarësinë e pushtetit gjyqësor, pika 1.2 (a)-respekton standardet 

e larta të sjelljes profesionale dhe personale,(c)-kryen detyrat e funksionit të tij/saj në mënyrë të pa 

anshme dhe të kujdesshme dhe (d)-shmang çdo sjellje apo situatë qe do ta vinte në pikëpyetje 

intergritetitn, paanshmërinë apo pavarësinë e tij/saj, Rregullat Specifike të Sjelljes Profesionale, [III], A. 

Përgjegjësit Gjykuese, pika 6-Kur është e zbatueshme, gjyqtari respekton fshehtësinë e informatave që i 

janë besuar dhe/ose konfidencialitetin e procedurave.  Kjo do të thotë që kur shqyrtimi ka mbetur pezull 

nga cilado gjykatë, gjyqtari nuk bën asnjë koment publik që në mënyrë të arsyeshme mund të pritet të 

ndikojë në rezultat, të dëmtojë drejtësinë apo të rrënojë besueshmërinë e gjyqësorit dhe kërkon abstenim 

të ngjashëm edhe nga personeli tjetër i gjykatës që është nën drejtimin dhe kontrollin e gjyqtarit, 9-

,Gjyqtari tregon gatishmëri dhe respekt ndaj individëve, është i durueshëm, dinjitoz dhe i sjellshëm me 

palët ndërgjygjëse, të pandehurit, dëshmitarët, avokatët, prokurorët, gjyqtarët e tjerë, gjyqtarët porotë 

dhe personat e tretë me të cilët e lidh puna në funksionin e tij/saj zyrtar dhe do duhet kërkojë të njëjtën 

gjë nga avokatët, nëpunësit, punonjësit e gjykatës si dhe të tjerët me të cilët mund të jetë në kontakt 

gjatë procedurës gjyqësore apo që i nënshtrohen drejtimit dhe kontrollit të tij/të saj, 10 [c] Kur ka të bëjë 

me median dhe me publikun: Në çdo deklaratë publike gjyqtarët duhet të jenë profesionalë dhe të 

përpiqen të ruajnë dukjen e pavarësisë dhe paanshmërisë. 

 

   Për te gjitha problemet, vështirësitë në pune me Prokurorin Themelore të xxxxx, kryetari xxxxxxxx 

është dashur qe ti drejtohet Këshillit Gjyqësor të Kosovës, si organ kompetent, nga fakti sepse 

përgjegjësit e kryetari të Gjykatës janë të përkufizuara shprehimisht me nenin 24 të Ligjit për Këshillin 

Gjyqësor të Kosovës. 

     

   Për këtë sjellje të pahijshme të vërtetuar, Komisioni vendosi njëzëri për kryetarin Xxxxx xxxxxxxx 

masën disiplinore të Qortimit, duke menduar se ajo është në përputhje me gjetjet e mësipërme.  

 

       Në bazë të nenit 37 paragrafi 1 nën pikën 1.1 dhe paragrafit 2 të Ligjit për Këshillin Gjyqësor të 

Kosovës u vendos si ne disipozitiv të këtij vendimi. 

 

                               KOMISIONI  DISIPLINOR 

                              KD.nr.04/2016, date 31.03. 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. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Faqe6nga6 

 

Vendimi u dërgohet;  

 

  Nehat Idrizi, kryesues i KGJK-ës; 

 Albert Avdiu , drejtor i SKGJK-ës; 

 Zef Prendrecaj, drejtor, Zyra e Prokurorit Disiplinor; 

 Xxxxx xxxxxxxx, kryetar i Gjykatës Themelore në xxxxxx; 

 Administratës se Personelit në Sekretariatin e SKGJK-së; 


