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ADGJTHFR.2/23       

 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ, kryetari i gjykatës Mustaf Tahiri, duke vendosur në 

çështjen disiplinore, sipas ankesës për inicimin e procedurës disiplinore të parashtruar nga pala 

ankuese A.Z., nga Ferizaj, Rr. “...” nr. .., me pretendimin për shkelje disiplinore nga gjyqtari i 

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

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

Rregullores nr.05/19 për Procedurën Disiplinore të Gjyqtarëve, më 28.02.2023, mori këtë: 

 

V  E  N  D  I  M 

 

REFUZOHET si e pabazuar kërkesa për inicimin e procedurës disiplinore ndaj gjyqtarit të 

Gjykatës Themelore në Ferizaj, F.A., e paraqitur nga pala ankuese A.Z., nga Ferizaj, Rr. “...” nr..., 

për shkak se nuk ka bazë të arsyeshme për shkelje disiplinore. 

 

A r s y e t i m i 

 

Gjykata Themelore në Ferizaj përkatësisht autoriteti kompetent i kësaj gjykate - kryetari i gjykatës 

M.T., (në tekstin e mëtejmë autoriteti kompetent), më 3 shkurt 2023 ka pranuar ankesën e ushtruar 

nga ankuesi A.Z., kundër gjyqtarit të Gjykatës Themelore në Ferizaj F.A. 

 

Ankuesi A.Z., në ankesën e ushtruar thekson faktin se që nga viti 2004 aktvendimi për Ekzekutim 

i evidentuar si: E.nr.1233/04, e datës 6 gusht 2004 sipas Propozim për Ekzekutimin në sendet e 

luajtshme të debitorit – Kompania e Sigurimeve B.P., në Prizren, përfaqësia në Ferizaj nuk është 

ekzekutuar, me arsyetimin se nuk është gjetur adresa e kreditorit- ankuesit, duke theksuar se kjo 
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nuk qëndron për arsyeje se ankuesi është instruktor në Auto Shkollë dhe shumë nga postierët e 

gjykatës e njohin atë edhe për faktin se ka pasur lëndë tjera civile në gjykatë, duke shtuar se lidhur 

me këtë lëndë e ka përfaqësuar av. Halil Ilazi (i ndjeri nga viti 2022). 

 

Në ankesë i njëjti ka theksuar se afërsisht në vitin 2021 ka shkuar të takoj gjyqtarin F..., i cili i ka 

thënë se:  “kjo lëndë ka vdek se ka kaluar shumë kohë”. Pas gjithë kësaj për arsye të punës i njëjti 

ka takuar gjyqtarë nga të cilët ka kërkuar mendim lidhur me procedurën e tij të cilën e ka, gjithashtu 

ka takuar dhe profesionistë të ligjit – miq të cilët i njeh të cilët i kanë dhënë opinionin e tyre lidhur 

me procedurën të cilën i njëjti ka me B.P. Ankuesi në fjalë thekson se sërish ka shkuar të takoj 

gjyqtarin F.A. dhe ka insistuar që lënda e tij të konsiderohet pasi që nuk vjetërsohet, duke marrë 

përgjigje nga gjyqtari se: “në rregull, nuk vjetërsohet, do ta kemi parasysh dhe do ta hulumtojmë 

rastin”. Duke shtuar se për këtë çështje disa herë ka shkuar në gjykatë dhe ka takuar zyrtaren A.., 

(punon në përmbarim), e cila fillimisht i kishte premtuar se do ta kryej këtë punë, mirëpo më nuk 

e ka pranuar në zyre, mirëpo në fund i njëjti është takuar me kryetarin e gjykatë i cili i ka thënë që 

do ta shikojmë lëndën. 

 

Më datë 23 maj 2022, gjyqtari nxjerrë konkluzion me të cilën ka pezulluar përmbarimin e kërkesës 

së kreditorit ndaj debitorit, në të cilën ka potencuar që kjo procedurë mund të vazhdoj nëse 

kreditori në afat prej gjashtë (6) muaj paraqet informata të reja lidhur me çështjen e pezulluar në 

të kundërtën e konsideron procedurën e përfunduar. Nga kjo ankuesi ka siguruar të dhënat për 

debitorin të cilat i ka siguruar përmes hulumtimit në ARBK dhe me datë 30 gusht 2022 i ka 

dorëzuar në gjykatë së bashku me kërkesën për takim, për të cilën gjyqtari nuk e ka pranuar në 

takim, mirëpo dëshmitë janë dorëzuar në gjykatë. Ankuesi ka theksuar se kjo zvarritje e lëndës dhe 

mënyra se si janë sjellë me të i`a kanë humbur besimin se gjykata nuk po e zgjedh drejtë çështjen 

e tij dhe i njëjti ka shprehur zhgënjim nga puna e gjykatës. Andaj, ka kërkuar nga Këshilli 

Gjyqësorë i Kosovës që të ndërmerr veprime me qëllim që lënda e tij të përfundohet ashtu siç edhe 

është vendosur më herët për ekzekutim dhe ai të marrë borxhin e tij. 

 

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

palës ankuese, ka theksuar se: lënda në fjalë nuk është e regjistruar në emrin e tij si gjyqtar dhe 

nuk është i ngarkuar me këtë lëndë, sepse kjo lëndë është regjistruar si lëndë në zyrën e 

përmbarimeve në Gjykatën Themelore në Ferizaj, me të cilën nuk është i ngarkuar me regjistër 
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por si gjyqtarë i mbikëqyrë punët e referenteve ekzekutiv dhe atë vetëm sa i përket kontrollimit të 

vendimeve dhe konkluzioneve të ndryshme të cilat përpilohen nga referentët në zyrën 

përmbarimore të gjykatës. Gjyqtari F.A., në deklaratën e tij të dhënë me shkrim ka theksuar se 

pretendimet e debitorit në ankesë e konsideron tërësisht të pabazuar dhe të pambështetura në prova 

dhe fakte, ngase nga shikimi i shkresave të lëndës E.nr.1233/04, vërtetohet se në këtë lëndë janë 

ndërmarrë një sërë veprimesh përmbarimore në pajtim të plotë me dispozitat e Ligjit për 

Procedurën Përmbarimore. Në deklarata gjyqtari i ka potencuar të gjitha veprimet e ndërmarra një 

nga një dhe atë:  

 

Më datë 11 gusht 2004 është caktuar përmbarimi i propozuar nga kreditori kundër debitorit, më 

datë 7 mars 2005 nga shënimi zyrtar të përpiluar nga referentët përmbarimor të gjykatës është 

shënuar se palët janë pajtuar që debitori për çdo muaj t’ia paguaj nga 200 euro kreditorit deri në 

pagesën e plotë të borxhit. Në bazë të vërtetimit të datës 9 mars 2005, në zyrën përmbarimore të 

gjykatës kreditorit i janë dorëzuar njëqind e pesëdhjetë (150) € të paguara nga debitori “B.P.”, më 

datë 21 prill 2005, në bazë të vërtetimit me shkrim, konstatohet se kreditorit i janë dorëzuar nga 

referentët e përmbarimeve shuma e mjeteve prej njëqind e njëzet e pesë (125) € kreditorit A.Z., 

më datë 28 tetor 2011, nga referentët e gjykatës është bërë dalja në teren përkatësisht në rrugën 

“...” dhe është konstatuar se kompania “B.P.,” është e mbyllur dhe pronari i saj jeton në rrugën ..., 

më datë 7 gusht 2020, nga gjykata, përmes sistemit RLLB, është tentuar që të gjendet llogari 

bankare për debitorin sipas numrit të biznesit, mirëpo ka rezultuar se debitori nuk ka llogari 

bankare, më datë 28 qershor 2022, nga gjykata, përkatësisht nga referenti i gjykatës, është bërë 

kërkimi nga Agjencia e Regjistrimit Civil për të dhënat personale të debitorit dhe nga kjo është 

siguruar numri i regjistrimit të biznesit të debitorit; Me aktvendimin E.nr.1233/04, të datës 23 

korrik 2020, janë urdhëruar të gjitha bankat afariste të licencuara nga BQK-ja, që të bllokohen të 

gjitha llogaritë bankare të debitorit “B.P.,”, për shumën e mjeteve prej tremijë e njëqind e njëzet e 

pesë (3,125) €; Më datë 20 korrik 2020, është bërë sërish kërkimi nga RLLB për llogari bankare 

për debitorin dhe nga kërkimi ka rezultuar se të gjitha llogaritë bankare të debitorit janë të 

bllokuara; Me aktvendimin e datës 23 maj 2022, në bazë të nenit 65 të Ligjit për Procedurën 

Përmbarimore, pas ndërmarrjes së më shumë se dy tentimeve në drejtim të ekzekutimit të pajtimit 

gjyqësor C.nr.31/05, të datës 18.06.2004, është pezulluar procedura përmbarimore për një afat prej 

gjashtë muajsh.  
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Gjyqtari F.A., në deklaratë ka theksuar se pas pezullimit të procedurës me aktvendimin e cekur, 

gjykata përmes referentit kompetent sërish ka vazhduar të ndërmarr veprime përmbarimore në këtë 

çështje përmbarimore, përkatësisht më datë 7 shtator 2022, ka kërkuar për llogari bankare të 

debitorit dhe nga kërkimi në bazë të numrit të biznesit ka rezultuar se bëhet fjalë për një person 

tjetër e jo për debitorin, përkatësisht bëhet fjalë për personin juridik DPT L... Po ashtu, më datë 7 

shtator 2022, edhe për pronarin e debitorit Sh.S., është kërkuar nga RLLB për llogari bankare 

mirëpo ka rezultuar se i njëjti i ka të bllokuara të gjitha llogaritë bankare, duke shtuar se gjykata 

ka tentuar të ndërmarr edhe veprime tjera përmbarimore, mirëpo nga kërkimi ka rezultuar se bëhet 

fjalë për person tjetër nga debitori. Gjithashtu, gjykata i ka shqyrtuar edhe provat e propozuara nga 

kreditori në shkresën e datës 30 gusht 2022, mirëpo pas verifikimit të tyre gjykata ka konstatuar 

se bëhet fjalë për person tjetër dhe jo për debitorin dhe gjykata në pajtim me rregullat e procedurës 

përmbarimore nuk ka kompetencë të ndërmarr veprime përmbarimore kundër një personi i cili nuk 

është palë në këtë çështje përmbarimore por vetëm kundër debitorit.    

   

Gjyqtari në fund rithekson se të gjitha veprimet procedurale të ndërmarra në lëndën E.nr.1233/04, 

janë veprime që janë ndërmarr brenda fushëveprimit të detyrave dhe përgjegjësive si gjyqtar, së 

pari në pajtim të plotë me Kushtetutën e Republikës së Kosovës, nenit 107 paragrafi 1 me 

dispozitat e nenit 65 të Ligjit Nr.04/L-139, për Procedurën Përmbarimore si dhe Ligjit për Gjykatat 

në Republikën e Kosovës me dispozitat e Ligjit për Procedurën Përmbarimore si dhe me të gjitha 

ligjet tjera në fuqi.  

 

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. 

 

Kryetari i Gjykatës vlerëson se pretendimi i palës ankuese në rastin konkret se aktvendimi i 

evidentuar si E.nr.1233/04 nuk është ekzekutuar për shkak se gjyqtari i çështjes nuk ka ndërmarr 

veprime lidhur me ekzekutimin e vendimit nuk qëndrojnë, nga faktet të cilat gjenden në shkresa 

të lëndës vërtetohet saktë se gjyqtari F.A., përkatësisht, zyra e përmbarimeve kanë ndërmarrë të 

gjitha veprimet lidhur me procedimin apo përfundimin e kësaj çështje, gjyqtari i çështjes ka 
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potencuar të gjitha veprimet e ndërmarra (të cilat janë të shënuar më lart, tek përshkrimi i 

deklaratës së gjyqtarit).  

 

Në anën tjetër, pretendimi i ankuesit se gjyqtari i rastit i ka thënë se kjo lëndë “ka vdekur se ka 

kaluar shumë kohë”, Kryetari i Gjykatës si autoritet kompetent ka gjetur se është pretendim i 

pabazuar  dhe i pambështetur në ndonjë provë që do ta bënte të besueshëm këtë fakt. 

 

Sipas vlerësimit të Autoritetit kompetent theksimet e palës ankuese ne ankesën e tij me shkrim, 

më tepër janë të aluduara në atë drejtim se gjykata nuk ka ndërmarrë veprime për ta përfunduar 

çështjen e tij, fakt i cili edhe sipas autoritetit kompetent është i pamohueshëm, dhe kërkesa e palës 

ankuese është që të ndërmerren veprime me qëllim që lënda e tij të përfundohet ashtu siç është 

vendosur me herët për ekzekutimin e  tij dhe i njëjti ta merr borxhin e tij. Mirëpo Autoriteti 

Kompetent vlerëson se gjyqtari i rastit por edhe gjykata kanë ndërmarrë në sërë veprimesh në 

drejtim të përfundimit të kësaj çështje, në pajtim me Ligjin për Procedurën Përmbarimore, mirëpo 

për shkak të pengesave dhe mos mundësive ligjore nuk ka mundur të ekzekutohet kjo çështje deri 

me tani, andaj edhe nuk mund të themi se ka pasur neglizhencë sa i përket mënyrës së trajtimit të 

kësaj lënde, gjegjësisht në trajtimin e procedurës së ekzekutimit përmbarimor nga ana e gjyqtarit 

të çështjes, sepse të gjitha veprimet janë ndërmarrë brenda fushëveprimit të detyrave dhe 

përgjegjësive si gjyqtar në pajtim të plotë me ligj. 

 

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 

Disiplinore të Gjyqtarëve, si dhe bazuar në të dhënat e përshkruara si më lartë Autoriteti 

Kompetent vlerëson se nuk ka bazë të arsyeshme të besoj se gjyqtari ka kryer shkelje disiplinore, 

për ti parashtruar Këshillit Gjyqësor të Kosovës kërkesë për fillim të hetimeve disiplinore.  

 

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

 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ, ADGJTHFR.2/23 

28 shkurt 2023 
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  Mustaf TAHIRI 

__________________ 

            Kryetar i Gjykatës            

 

 

Iu dërgohet: 

A.Z. nga Ferizaj, Rr. “...” nr...  - Parashtrues i ankesës  

F.A. - Gjyqtar 

Këshillit Gjyqësor të Kosovës  


