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                KD.nr.12/2016 

 

     KOMISIONI DISIPLINOR, në përbërje nga gjyqtarët: Nenad Lazić, kryetar, Manushe Karaqi 

dhe Gjimshit Galushi, anëtarë, duke e shqyrtuar rekomandimin e Zyrës se Prokurorit Disiplinor ZPD-

2016-428-A, i njëjti te Komisioni Disiplinor ka marrë numrin KGJK/KD/10/2016 lidhur me 

suspendimin e Xxx xxxxxx, Gjyqtar Mbikëqyrës në Gjykatën Themelore në xxxxxx-Dega në 

xxxxxxxxe, për sjellje të pahijshme siç parashihet në Ligjin për Këshillin Gjyqësor të Kosovës neni 34 

paragrafi 1 pika 1.2-neglizhencë në kryerjen e detyrave, dështim për të kryer, apo keqpërdorimi i 

funksioneve gjyqësore, 1.3 dështim për të kryer funksionet e gjyqësorit në mënyrë të pa varur dhe te 

paanshme dhe 1.4-shkelje e kodeve të zbatueshme të etikës, pas seancës disiplinore të mbajtur me datë 

03.11.2016,  mori këtë: 

 

 

V  E  N  D  I  M 

 
 

1. SHTYHET rekomandimi i Zyrës së Prokurorit Disiplinor për suspendim të Xxx xxxxxx, gjyqtar 

në Gjykatën Themelore në xxxxx-Dega në xxxxxx. 

 

2. Obligohet Zyra e Prokurorit Disiplinor që  ta kompletoj raportin përfundimtar në një afat prej 30 

ditëve, prej ditës së marrjes se këtij vendimi. 

 

3. Komisioni Disiplinor Gjyqësor, po sa ta marrë raportin përfundimtar nga Zyra e Prokurorit 

Disiplinor do të cakton një seancë tjetër disiplinore. 

 

 

A  r  s  y  e  t  i  m 

 
     Zyra e Prokurorit Disiplinor me datë me datë 1.11.2016, i’a ka paraqitur Komisionit Disiplinor 

Rekomandimin ZPD-2016-428-A, lidhur me pretendimet për sjellje të pahijshme të Xxx xxxxxx, 

Gjyqtar Mbikëqyrës në Gjykatën Themelore në xxxxxx-Dega në xxxxxx. Më këtë rast ZPD  i ka 

rekomanduar Komisionit Disiplinor qe duke marrë parasysh interesin publik të sistemit Gjyqësor të 

Kosovës, të vlerësohet dhe të vendoset nëse duhet të urdhërohet suspendimi i menjëhershëm i 

gjyqtarit Xxx xxxxxx në përputhje me rrethanat, nivelin e përgjegjësisë si dhe pasojat e sjelljes së 

pahijshme deri në pritje të përfundimit të hetimit dhe procedurës disiplinore. 

 

 

 



 

 

 

Faqe2nga2 

 

    Sipas detyrës zyrtare dhe informacioneve  të siguruara nga emisioni “Drejtësia në Kosovë” dhe 

Gjykata Themelore nëxxxxx, ZPD ka hapur hetimin disiplinore lidhur me pretendimet për sjellje te 

pahijshme të kryera nga Gjyqtari xxxxx xxxxx, lidhur me drekën misterioze të gjyqtari xxxxxx dhe 

prokurorit xxxxx xxxxx me të akuzuarin xxxxx xxxx, 24 orë pasi ishte zhvilluar procesi gjyqësor në 

lëndën p.nr.331/16 në Gjykatën Themelore nëxxxxxx. 

 

     Komisioni Disiplinor në seancën për këshillim dhe votim, analizoj me vëmendje rekomandimin e 

ZPD-së, dhe në mënyrë unanime vendosi qe t’a shtyj marrjen e një vendimi për gjyqtarin xxxxxxx, 

duke e obliguar Zyrën e Prokurorit Disiplinor që në afat prej 30 ditëve ta kompletoj raportin 

përfundimtar, në mënyrë qe pastaj Komisioni të marrë një vendim  meritor. 

 

 Nga se u tha si me lartë u vendos si në dispozitiv të këtij vendimi. 

 

 

KOMISIONI  DISIPLINOR 

  KD-nr.12/2016, date 03.11.2016  

 

 

 

Kryetar i Komisionit Disiplinor 

                                                                                                                Nenad Lazić  

 

 

 

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 xxxxx, kryetar në Gjykatën Themelore në xxxxx; 

 Xxx xxxxxx, gjyqtar në Gjykatën Themelore në xxxxx-Dega në xxxxx; 

 Departamentit të Administratës dhe Personelit në SKGJK; 


