
 

REPUBLIKA E KOSOVËS 
REPUBLIKA KOSOVA – REPUBLIC OF KOSOVO 

KËSHILLI GJYQËSOR I KOSOVËS 
SUDSKI SAVETKOSOVA - KOSOVO JUDICIAL COUNCIL 

KOMISIONI DISIPLINOR//DISCIPLINSKA KOMISIJA/ THE DISCIPLINARY COMMITTEE 

 

 

 

                                                                                                                                             KD.nr.1/2017 

 

       KOMISIONI DISIPLINOR, në përbërje nga gjyqtarët, Nenad Lazic, kryetar i Komisionit, 

Manushe Karaqi dhe Armend Berisha, anëtarë të Komisionit, duke shqyrtuar rastin e Xxxx xxxxx, 

Gjyqtare Mbikëqyrëse në Gjykatën Themelore në xxxx-dega në xxxxx, kundër të cilës është duke u 

zhvilluar procedurë penale dhe me aktvendimin DKR.PP.nr.2/17 të Gjykatës Themelore në xxxx-

Departamenti për Krime të Rënda i është caktuar masa e arrestit shtëpiak, me bazë dyshohet për veprën 

penale të keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar nga neni 422 par. I të KPRK-së, si dhe 

rekomandimit të Zyrës së Prokurorit Disiplinor  ZPD-2017-003 më të cilin pretendohet se gjyqtarja 

Mbikëqyrëse Xxxx xxxxx, ka kryer sjellje të pahijshme siç parashihet me Ligjin për KGJK-në, neni 34 

paragrafi 1, pika, 1.1-Denim përfundimtar për një vepër penale, përpos kundërvajtjes siç përkufizohet me 

ligj;1.2-Neglizhencë në kryerjen e detyrave, dështim për të kryer apo keqpërdorim i funksioneve 

gjyqësore, 1.3 Dështimi për të kryer funksionet gjyqësore në mënyrë të pa varur dhe të paanshme dhe 

1.4-shkelje e kodit të zbatueshëm të etikës, në seancën e mbajtur me date  26.01.2017 nxori: 

 

 

V  E  N  D  I  M 

 
1. Xxxx xxxxx, Gjyqtare-Mbikëqyrëse në Gjykatën Themelore në xxxx-dega në xxxxx, 

SUSPENDOHET nga funksioni i gjyqtarit deri në një vendim tjetër. 

 

2. Gjatë kësaj periudhe, gjyqtarja xxxxx nuk do të privohet nga e drejta e saj në pagë. 

 

3. Ky vendim hynë në fuqi menjëherë. 

 

 

A  r  s  y  e  t  i  m 

 

 
     Gjykata Themelore në xxxx-Departamenti për Krime të Rënda me aktvendimin me numër 

DKR.PP.nr.2/2017, ndaj Xxxx xxxxx gjyqtare-mbikëqyrëse në Gjykatën Themelore në xxxx-dega në 

xxxxx i ka caktuar masa e arrestit shtëpiak në kohëzgjatje deri në 1(një) muaj, nga data e arrestit datë 

13.01.2017 e deri me datë 13.02.2017.Gjyqtarja Xxxx xxxxx dyshohet për veprën penale të 

keqpërdorimit të pozitës apo autoritetit zyrtar nga neni 422 par.I të KPRK-së. 

 

Komisioni Disiplinor ka pranuar edhe rekomandimin e Zyrës së Prokurorit Disiplinor ZPD-2017-003, 

më të cilin është kërkuar nga Komisioni qe të vlerësohet dhe vendoset nëse duhet të bëhet suspendimi i 

gjyqtares Xxxx xxxxx. ZPD në bazë të shkresave të lëndës kishte gjet se Prokuroria Themelore në xxxx, 



 

 

 

Faqe2nga3 

 

me datë 14 janar 2017, ka marrë Aktvendim PP/I.nr.2/2017 për fillimin e hetimeve ndaj të pandehurve 

Fisnik dhe Xxxx xxxxx për veprën penale mashtrim, ushtrim i ndikimit dhe keqpërdorim i pozitës apo 

autoritetit zyrtar. Me marrjen e informacionit me datë 16 janar 2017 se gjyqtares Xxxx xxxxx i është 

caktuar masa e arrestit shtëpiak për veprën penale të keqpërdorimit të pozitës apo autoritetit zyrtar, ZPD 

nga ky moment e cilëson këtë veprim si sjellje të mundshme të pahijshme që mundet të dëmtoj 

reputacionin e gjyqtarit dhe besimin e qytetarëve në sistemin e drejtësisë, nëse nuk ndërmerren veprim 

disiplinor në rastin konkret. 

 

Këshilli Gjyqësor i Kosovës me vendim KGJK.nr.32/2017 të datës 23 janar 2017,  znj.Xxxx xxxxx, e 

ka pezulluar nga detyra si gjyqtare mbikëqyrëse në Gjykatën Themelore në xxxx-dega në xxxxx, deri në 

marrjen e vendimit përfundimtar.  

 

 Komisioni Disiplinor në seancën e mbajtur me datë 26 janar 2017, shqyrtoj me kujdes Aktvendimin 

e gjykatës Themelore në Pejë DKR.PP.nr.2/2017, duke marrë parasysh së gjyqtarja Xxxx xxxxx i është 

caktuar masa e arrestit shtëpiak prej një(1) muaji, me bazë për dyshimin për kryerjen e veprën penale të 

keqpërdorimit të pozitës apo autoritetit zyrtar nga neni 422 par.I të KPRK-së, shqyrtoj dhe analizoj edhe 

rekomandimin e ZPD-së, dhe pasi pretendimet janë mjaft serioze, në bazë të Ligjit për Këshillin Gjyqësor 

të Kosovës neni 34 pika 2, mori vendim për shqiptimin e masës disiplinore SUSPENDIM të përkohshëm 

nga ushtrimi i detyrës së gjyqtarit deri në një vendim tjeter. 

 

   Seanca dëgjimore lidhur me përgjegjësin disiplinore do të caktohet pasi qe të përfundojnë hetimet  

nga ana e ZPD-së për rastin konkret.               

 

    Në bazë të nenit 34 paragrafi 2 të Ligjit për Këshillin Gjyqësor të Kosovës u vendos si në 

      disipozitiv të këtij vendimi. 

 

                               KOMISIONI  DISIPLINOR 

                              KD.nr.01/2017, datë 26.01.2017 

     

 

                                                                                                    Kryetar i Komisionit Disiplinor  

 

                                                                                                         Gjyqtari, Nenad Lazic 

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 u dërgohet;  

 

  Nehat Idrizi, kryesues i KGJK-ës; 

 Albert Avdiu, drejtor i SKGJK-ës; 

 Zef Prendrecaj, drejtor, Zyra e Prokurorit Disiplinor; 

 Xxxxx xxcxxxx, kryetar i Gjykatës Themelore në xxxxx; 



 

 

 

Faqe3nga3 

 

 Xxxx xxxxx, gjyqtar e Gjykatës Themelore në xxxx-dega në xxxxx; 

 Administratës se Personelit në Sekretariatin e SKGJK-së; 


