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                                                                                                                                             KD.nr.6/2016 

 

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

dhe Manushe Karaqi, anëtarë, duke vendosur për  rastin e Xxxxx xxxxxx, gjyqtar në Gjykatën Themelore 

në xxxxxx-Dega në xxxxx, kundër të cilit është duke u zhvilluar procedurë penale sipas aktakuzës së 

Prokurorisë Themelorë në Prizren-Departamenti i Përgjithshëm me numër PP.nr.450/13, lidhur me 

dyshimin se me veprimin e tij ka kryer vepër penale, lidhja e paautorizuar në shërbime, nga neni 321 të 

Kodit Penal, si dhe rekomandimit te Zyrës së Prokurorit Disiplinor  ZPD-2015-364 më të cilin 

pretendohet se gjyqtari xxxxx ka bërë sjellje të pahijshme siç parashihet me Ligjin për Këshillin Gjyqësor 

të Kosovës neni 34 paragrafi 1 pika 1.1-Dënim përfundimtar për një vepër penale përpos kundërvajtjeve 

siç përkufizohet me ligj dhe 1.4-shkelje të kodeve të zbatueshme të etikës, në seancën e mbajtur me date 

14.04.2016 nxori: 

 

V  E  N  D  I  M 

 

 
1. Xxxxx xxxxxx, gjyqtar në Gjykatën Themelore në Prizren-Dega në xxxxx, SUSPENDOHET 

përkohësisht nga funksioni i gjyqtarit deri në përfundimin të procedurës penale dhe disiplinore 

ndaj tij . 

 

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

 

3. Ky vendim hynë në fuqi menjëherë. 

 

 

A  r  s  y  e  t  i  m 

 
     Prokuroria Themelore në Prizren-Departamenti i Përgjithshëm në xxxxx ka ngritur aktakuzë në 

bazë të nenit 321 të Kodit Penal të Kosovës, kundër Xxxxx xxxxxx, gjyqtar i Gjykatës Themelore në 

Prizren-Dega në xxxxx. Rrjedhimisht në bazë të kësaj aktakuze, gjyqtari xxxx dyshohet se me datë 

22.02.2013, në kohë të papërcaktuar, në Prizren në rr.”Martin Camaj” nr.51, pikërisht në shtëpinë e tij 

të banimit, i pandehuri lidhet apo rilidhet në përçues të rrymës apo në rrjetin për përçim ose 

shpërndarje të çfarëdo shërbimi komunal të çfarëdo mënyre, drejtpërdrejt apo tërthorazi, pa autorizim 

të furnizuesit të autorizuar, në atë mënyrë i pandehuri edhe pse është ç’kyçur nga punëtoret e 

autorizuar të KEK-ut distrikti në Prizren, për shkak të borxhit prej 3.874.10 euro, i njëjti pasi ka bërë 

dëmtimin e pllombave distributive ka bërë lidhjen ilegale pa autorizimin e organit kompetent 

respektivisht KEK-Distrikti në Prizren, dhe me këto veprime ka kryer vepër penale, lidhja e 

paautorizuar në shërbime, nga neni 321 të Kodit Penal. 



 

 

 

Faqe2nga2 

 

 

 

 

     Komisioni Disiplinor i Këshillit Gjyqësor të Kosovës, ka pranuar rekomandimin nga Zyra e Prokurorit 

Disiplinor ZPD-2015-364, më të cilin është kërkuar qe të vlerësohet dhe vendoset nëse duhet të bëhet 

suspendimi i gjyqtarit Xxxxx xxxxxx. ZPD në bazë të shkesave të lëndës ka gjet se me datë 30 gusht 

2013, Prokuroria Themelore në Prizren, ka ngritur aktakuzë ndaj gjyqtarit Xxxxx xxxxxx [lënda 

PP.nr.450/13], në drejtim të veprës penale lidhja e paautorizuar në shërbime nga neni 321 të Kodit Penal 

të Kosovës. 

 

     Komisioni Disiplinor në bazë të Ligjit për Këshillin Gjyqësor të Kosovës neni 34 pika 2, në seancën e 

mbajtur me datë 14.04.2016, shqyrtoj me kujdes Aktakuzën e Prokurorisë Themelore në xxxxx 

PP.nr.450/13, mori parasysh edhe rekomandimin e ZPD-së, dhe duke marr parasysh faktin se pretendimet 

janë mjaft serioze, mori vendim për shqiptimin e masës disiplinore SUSPENDIM të përkohshëm nga 

ushtrimi i detyrës së gjyqtarit deri në përfundimin të plotë procedurës penale ndaj tij. 

 

     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.06/2016, date 14.04.2016 

     

 

                                                                                                    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 u dërgohet;  

 

  Nehat Idrizi, kryesues i KGJK-ës; 

 Albert Avdiu, drejtor i SKGJK-ës; 

 Zef Prendrecaj, drejtor, Zyra e Prokurorit Disiplinor; 

 Xxxxx xxx, kryetar i Gjykatës Themelore në xxxxx; 

 Xxxxx xxxxxx, gjyqtar e Gjykatës Themelore në Prizren-Dega në xxxxx; 

 Administratës se Personelit në Sekretariatin e SKGJK-së; 

 


