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ADGJTHFR.nr.10/22       

 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ, Kryetari i Gjykatës Mustaf Tahiri, duke vendosur 

sipas ankesës së parashtruar më 16 shtator 2022 nga “L.C.” Sh.P.K me seli në fshatin ...., 

komuna Ferizaj, me pretendimin për shkelje ligjore dhe shkelje disiplinore nga gjyqtari i 

Gjykatës Themelore në Ferizaj F.A., në bazë të nenit 3, 9 paragrafi 6 të Ligjit nr. 06/L-057 për 

Përgjegjësinë Disiplinore të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve, si dhe  nenit 6, 7 paragrafi 1 dhe 3 pika 

3.2 të Rregullores nr.05/19 për Procedurën Disiplinore të Gjyqtarëve, më 13 tetor 2022, mori 

këtë: 

 

V E N D I M 

 

REFUZOHET si e pabazuar ankesa e datës 16 shtator 2022 ushtruar nga “L.C.” Sh.P.K me seli 

në fshatin ...., komuna Ferizaj, kundër F.A., Gjyqtar në Gjykatën Themelore në Ferizaj-

Departamenti i Përgjithshëm, Divizioni Civil, me pretendimin për shkelje ligjore dhe shkelje 

disiplinore në çështjen përmbarimore të evidentuar në gjykatë si PPP.nr.326/21, për shkak se nuk 

konstatohet se kemi të bëjmë me ndonjë shkelje disiplinore. 

 

A r s y e t i m i 

 

Kryetari i Gjykatës Themelore në Ferizaj si autoritet kompetent, më 23 shtator 2022 nga Këshilli 

Gjyqësor i Kosovës, ka pranuar ankesën e parashtruar nga “L.C.” Sh.P.K të datës 16 shtator 

2022, ankesë kjo e paraqitur kundër gjyqtarit të Gjykatës Themelore në Ferizaj-Departamenti i 

Përgjithshëm, Divizioni Civil, F.A., me pretendimin për shkelje ligjore dhe shkelje disiplinore. 

 

Parashtruesi i ankesës “L.C.” Sh.P.K në ankesë ka theksuar se ankesa ka të bëj me çështjen 

përmbarimore sipas prapsimit të evidentuar si PPP.nr.326/21 dhe se kjo çështje gjegjësisht 

prapsimi në këtë lëndë ë shkallë të parë është refuzuar nga ana e gjykatës për çka edhe kanë 

ushtruar ankesë, mirëpo gjykata e shkallës së parë para se të refuzoj prapsimin e parashtruar 

konsiderojnë se ka bërë shkelje tjera procedurale dhe këto shkelje kanë pas ndikim të 

drejtpërdrejtë në vendosje pasi seanca gjyqësor në këtë rast është mbajtë edhe pse ata si debitor 

nuk e kanë pranuar asnjëherë ftesën për këtë seancë dhe për këtë arsye konsiderojnë se këtu do të 

mundë të ketë shkelje të karakterit disiplinor. 
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Në vazhdim në ankesë është potencuar se pasi kanë pranuar aktvendimin me të cilin i është 

refuzuar prapsimi, kanë ushtruar ankesë e po ashtu kanë kërkuar që ët lirohen tërësisht prej 

garancionit apo që garancioni të ulet përshkak të vështërsive financiare, mirëpo gjykata edhe 

kërkesën për ta liruar prej garancionit ua ka refuzuar dhe ankesën e ushtruar kundër aktvendimit 

për përmbarim e ka hedhë poshtë edhe pse nuk ka pas bazë për një gjë të tillë, dhe urdhërin 

përmbarimor të kreditorit e ka aprovuar edhe pse një pjesë të parave e kishte pranuar kesh 

kreditori dhe në faturat që ishin në shkresat e lëndës janë të shënuara se sa para ka pranuar. 

Andaj nga të gjitha këto me anë të kësaj ankese ka kërkuar që nëse vërtetohen shkelje nga ane e 

këtij gjyqtari të merren masa ndaj tij.   

 

Kryetari i Gjykatës pas pranimit të ankesës duke u mbështetur në nenin 9 paragrafi 5 i Ligjit për 

Përgjegjësi Disiplinore të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve Nr. 05/L-057 përmes shkesës 

AD.nr.10/22 të datës 23 shtator 2022 ka njoftuar Kryesuesin e Këshillit Gjyqësorë të Kosovës 

lidhur me regjistrimin e ankesës së parashtruar nga “L.C.” Sh.P.K. 

 

Duke u mbështetur në nenin 6 paragrafi 4 të Rregullores (05/2019) për Procedurën Disiplinore të 

Gjyqtarëve, kryetari i gjykatës si autoriteti kompetentë po me datë  23 shtator 2022 ka kërkuar 

deklaratë nga gjyqtari ndaj të cilit është parashtruar ankesa, deklaratë të cilën më pas gjyqtari në 

formë të shkruar e ka bërë me datë 3 tetor 2022.  

 

Gjyqtari i ngarkuar me këtë çështje përmbarimore F.A. në deklaratën e tij me shkrim lidhur me 

pretendimet e paraqitura në ankesën e “L.C.” Sh.P.K,  ka theksuar se përmbaruesi privat 

Mubarak Shamolli përmes aktit përcjellës P.nr.316/2021 ka dorëzuar në gjykatë lëndën 

P.nr.316/2021 për të vendosur lidhur me prapsimin e debitorit “L.C.” Sh.P.K, prapsim i ushtruar 

kundër urdhërit për pëarmbarim P.nr.316/2021 të datës 12.10.2021. 

 

Me qëllim të sqarimit të pretendimeve të paraqitura në prapsim, konform nenit 20 dhe 73 

paragrafi 1 të LPP-së ka caktuar seancë dëgjmore për çka me ftesa të rregullta ka ftuar palët, 

ndërsa është paraqitur vetëm i autorizuari i kreditorit, ndërsa debitori edhe pse e ka pranuar 

ftesën në mënyrë të rregullt dhe mosardhjen nuk e ka arsyetuar. 
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Gjykata me aktvendimin e datës 3 qershor 2022 ka refuzuar prapsimin e debitorit të ushtruar 

kundër urdhrit për lejimin e përmbarimit P.nr.316/2021 të datës 12.10.2021 i lëshuar nga 

Përmbaruesi Privat Mubarak Shumolli dhe ka lënë në fuqi urdhrin për përmbarim, ndërsa në 

pikën II të po këtij aktvendimi, gjykata në bazë të nenit 78 paragrafi 1 dhe 2 të LPP-së ka 

detyruar debitorin “L.C.” Sh.P.K  që të deponoj në llogarinë e kësaj gjykate shumën e garanconit 

prej 109,316.25 €uro nëse i njëjti do të ushtroj ankesë kundër aktvendimit të gjykatës.  

 

Me datë 15 qershor 2022, i autorizuari i debitorit ka parashtruar kërkesë për lirim nga pagesa e 

garancionit, mirëpo gjykata pas shqyrtimit të kësaj kërkese ka konstatuar se e njëjta është e pa 

bazuar dhe e pa arsyeshme pasi në këtë kërkesë nuk është potencuar ndonjë provë e cila do të 

arsyetonte lirimin nga pagesa e garancionit, ashtu që gjykata ka konstatuar se e njëjta nuk i 

plotëson kushtet e parapara në nenin 78 paragrafi 3 të LPP-së dhe me konkluzionin e datës 21 

qershor 2022 ka refuzuar si të pa bazuar kërkesën e të autorizuarit të debitorit dhe ka detyruar 

debitorin që në emër të garancionit të deponoj në llogarinë e gjykatës shumën e cekur më lartë e 

që kjo nuk nënkupton që ato mjete dërgohen në llogarinë e kreditorit por si garancion mbeten në 

llogarinë e gjykatës deri sa të vendos gjykata e shkallës së dytë lidhur me ankesën e debitorit dhe 

nuk e prejudikon apo paragjykon vendosjen sipas ankesës së debitorit dhe për më tepër ankesa e 

parashtruar nga debitori kundër aktvendimit të datës 03.06.2022 në pajtim me nenin 78 paragrafi 

4 të LPP-së nuk ëstë dërguar në Gjykatën e Apelit të Kosovës, këtë për shkak të mospagesës së 

garancionit nga debitori.  

 

Ndërsa sa i përket pretendimeve të debitorit se gjykata e shkallës së parëka bërë shkelje tjera 

procedurale para se të refuzoj prapsimin dhe seanca dëgjimore është mbajtur edhe pse debitori 

nuk e ka pranuar asnjëherë ftesën, këto pretendime janë të pabazuara dhe të pa mbështetura në 

prova dhe fakte pasi gjykata ftesat ua ka dërgar palëve në mënyrë të rregullt në pajtim me nenin 

103 të LPK-së lidhur me nenin 17 të LPP-së dhe nga fletkthesa e kthyer është konstatuar se 

debitori ftesën e ka prauar në mënyrë të rregullt, nuk ëstë paraqitur në seancën dëgjimore dhe 

mungesën nuk e ka arsyetuar, për çka janë plotësuar të gjitha kushtet ligjore nga neni 20 të LPP-

së për mbajtjen e seancës dëgjimore.  

 

Krejt në fund gjyqtari i çështjes ka theksuar se edhe në bazë të kushtetutës, gjyqtarët në punën e 

tyre janë të pavarur dhe vendosin sipas provave dhe fakteve të cilat gjenden në shkresat e lëndës 
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dhe sipas ligjeve në fuqi, rrjedhimisht gjykata, përkatësisht gjyqtari i çështjes në këtë rast por 

edhe në të gjitha rastet tjera ka vendosur në bazë të nenit 17 të LPP-së lidhur me nenin 8.1 të 

LPK-së ku shprehimisht është theksuar: “se cilat fakte do ti konsideroj të provuara e cilat jo, 

vendos gjykata në bazë të çmuarjes me ndërgjegje e të kujdesshme të provave por edhe në bazë 

të rezultatit të gjith procedimit” dhe se pretendimi i debitorit se kinse kemi të bëjmë me shkelje 

të karakterit disiplinor edhe pse në ankesë nuk i ka potencuar se çfarë shkeljesh janë bërë, është 

tërësisht i pa bazuar dhe i paqëndrueshëm pasi gjykata në rastin konkret ka vendosur në pajtim të 

plotë me me dispozitat ligjore të nenit 29 paragrafi 1 nënparagrafi 1.3, nenit 73 paragrafi 1,2 dhe 

3 si dhe nenit 78 paragrafi 1, 2 dhe 4 të LPP-së. 

 

Kryetari i Gjykatës Themelore në Ferizaj, si autoritet kompetent pas shqyrtimit dhe vlerësimit të 

pretendimeve të palës ankuese, vlerësimit të deklaratës së gjyqtarit të rastit si dhe shkresave tjera 

që ka bashkangjitur pala ankuese, dhe shkresave të lëndës ka ardhur në përfundim se nuk ka bazë 

të arsyeshme për shkelje disiplinore nga gjyqtari F.A. 

 

Gjykata Themelore në Ferizaj përkatësisht gjyqtari i Departamentit Civil F.A. me aktvendimin 

PPP.nr.326/21 të datës 3 qershor 2022 ka refuzuar në tërësi si të pa bazuar prapësimin e të 

autorizuarit të debitorit “L.C.” Sh.PK, kundërshtim ky i ushtruar kundër urdhrit për lejimin e 

përmbarimit P.nr.316/2021 të datës 12 tetor 2022 dhënë nga përmbaruesi privat Mubarak 

Shumolli nga Ferizaj dhe urdhërin në fjalë e ka lënë në fuqi, ndërsa po me këtë aktvendim ka 

detyruar debitorin “L.C.” Sh.P.K që nëse parashtron ankesë kundër këtij aktvendimi, në bazë të 

nenit 78 paragrafi 1 dhe 2 të LPP-së të deponoj në llogarinë e gjykatës shumën e garanconit prej 

109,316.25 €, edhe për kundër që gjyqtari ka detyruar debitorin që nëse parashtron ankesë 

kundër këtij aktvendimi obligohet të deponoj shumën e lartcekur, debitori nuk ka vepruar sipas 

aktvendimit të gjyqtarit të çështjes, mirëpo ka parashtruar kërkesë për lirimin nga pagesa e 

garancionit, kërkesë kjo e cila në bazë të konkluzionit PPP.nr.326/21 të datës 21 qershor 2022 

është refuzuar si e pa bazuar dhe po në këtë konkluzion është detyruar që të paguaj garancionin 

sipas aktvendimit PPP.nr.326/21 të datës 3 qershor 2022 dhe atë në afat prej 7 ditësh në të 

kundërtën ankesa do ti konsiderohet sikurse të mos ishte ushtruar fare.  
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Pretendimi i palës ankuese se në rastin konkret do të mund të ketë edhe shkelje të tjera të 

karakterit disiplinor nga gjyqtari i çështjes, për faktin se gjyqtari i çështjes ka bërë shkelje tjera 

procedurale para se të refuzoj prapsimin pasi ka mbajtë seancë gjyqësore edhe pse si debitorë 

nuk kanë pranuar asjëherë ftesë për atë seancë, janë pretendime të pa bazuara për arsye se në 

bazë të shkresave të lëndës vërtetohet se ftesa për seancë dëgjimore nga ana e debitorit është 

pranuar me datë 28.04.2022 për çka edhe është nënshkruar fletkthesa.  

 

Për më tepër ankesa e pranuar me shkrim për shkelje disiplinore të gjyqtarit, nuk është 

parashtruar konform nenit 5 paragrafi 1 pika 1.3 e Rregullores 05/2019 për Procedurën 

Disiplinore të Gjyqtarëve, e cila përcakton se ankesat pranohen me shkrim, në kopje fizike apo 

elektronike dhe duhet të përmbajë: 

“një përshkrim konciz të aspekteve faktike dhe juridike mbi të cilat është ngritur ankesa 

për shkelje disiplinore”...  

Në rastin konkret pala ankuese-debitori nuk ka specifikuar qartë ndonjë shkelje apo sjellje 

konkrete të karakterit disiplinor nga ana e gjyqtarit, por vetëm ka theksuar se konsideron se në 

rastin në fjalë mund të ketë edhe shkelje tjera të karakterit disiplinor, pra vetëm në mënyrë 

gjenerale pa u specifikuar ndonjë shkelje e tillë. 

 

Sipas vlerësimit të Autoritetit kompetent theksimet e palës ankuese në ankesën e parashtruar 

pran Këshillit Gjyqësor të Kosovës, e cila është pranuar nga gjykata me datë 23 shtator 2022, 

janë të njëjtat arsyetime si me ato të paraqitura në ankesën e parashtruar kundër aktvendimit 

PPP.nr.326/21 të datës 3 qershor 2022, andaj për këto pretendime të ankuesit për shkelje të 

dispozitave të procedurale,  konstatimit të gabuar apo jo të plotë të gjendjes faktike apo zbatimit 

të gabuar të së drejtës materiale nga ana e gjyqtarit gjatë punës së tij, mund të jenë shkak apo 

arsye për ushtrimin e mjeteve të rregullta juridike në gjykatat me të larta nga pala e pakënaqur, 

por nuk mund të konsiderohen shkelje disiplinore. Po ashtu lidhur me Aktvendimet dhe 

konkluzionet qe merr gjyqtari,  autoriteti kompetent i kësaj gjykate, vlerëson se nuk ka të drejtën 

e komentimit apo ndryshimit të vendimit të marrë nga gjyqtari, sepse të drejtën e vlerësimit të 

ligjshmërisë së një vendimi gjyqësor e kanë gjykatat e instancave më të larta. 

 

Andaj, bazuar në nenin 9 paragrafi 6 të Ligjit për Përgjegjësinë Disiplinore të Gjyqtarëve dhe 

Prokurorëve, si dhe  nenit 6, 7 paragrafi 1 dhe 3 pika 3.2 të Rregullores nr.05/19 për Procedurën 
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Disiplinore të Gjyqtarëve, kërkesa për inicimin e procedurës disiplinore, nuk mbështetet në fakte  

dhe prova mbi të cilat do të ngritët eventualisht dyshimi mbi shkelje të supozuar disiplinore, 

andaj si e tillë refuzohet si e pa bazuar . 

 

 

 

Nga arsyet e shpjeguara më lartë është vendosur si në dispozitiv të këtij vendimi. 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ 

ADGJTHFR.nr.10/22, datë 13 tetor 2022 

 

Kryetari i Gjykatës,    

            Mustaf Tahiri  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                            

Iu dërgohet: 

”L.C.” Sh.P.K 

F.A., gjyqtar  

Këshillit Gjyqësor i Kosovës 


