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ADGJTHFR.11/22       

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 “L.C.” SHPK me seli në fshatin ...., komuna Ferizaj, 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 17.10.2022, 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 “L.C.” SHPK me seli në fshatin 

...., komuna Ferizaj, 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 

Mustaf Tahiri, (në tekstin e mëtejmë autoriteti kompetent), më 6 tetor 2022 ka pranuar ankesën e 

ushtruar nga ankuesi “L.C.” SHPK me seli në fshatin ...., komuna Ferizaj, kundër gjyqtarit të 

Gjykatës Themelore në Ferizaj F.A. 

 

Ankuesi “L.C.” SHPK me seli në fshatin ....., komuna Ferizaj, në ankesën e ushtruar thekson faktin 

se kompania “L.C.” SHPK me seli në fshatin ...., komuna Ferizaj ka qenë debitorë në procedurën 

përmbarimore me numër PPP.nr.88/21 në Gjykatën Themelore në Ferizaj, të cilën lëndë në shkallë 

të parë e ka vendosur gjyqtari F.A., ku prapësimi në këtë lëndë në shkallë të parë është refuzuar 

nga gjykata, dhe për këtë kemi ushtruar ankesë, por gjykata e shkallës së parë konsiderojmë se ka 

bërë shkelje tjera procedurale para se ta refuzoj këtë prapësim dhe këto shkelje kanë pasur ndikim 
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të drejtëpërdrejtë në vendosje. Ankuesi po ashtu ka theksuar se seanca dëgjimore në këtë rast është 

mbajtur edhe pse ne si debitor nuk kemi pranuar asnjëherë ftesën për këtë seancë dhe për këtë 

shkak konsideroj se në rastin në fjalë do të mund të ketë edhe shkelje tjera të karakterit disiplinor 

nga gjyqtari i çështjes. Po ashtu ka theksuar se pasi kam pranuar aktvendimin ku është refuzuar 

prapësimi, kemi ushtruar ankesë po ashtu kemi kërkuar që të lirohemi tërësisht prej garancionit, 

ose që garancioni të ulët, për shkak të vështirësive financiare, por që kjo gjykatë përsëri e ka 

refuzuar kërkesën tonë për tu liruar nga garancioni, ndërsa ankesën që kemi ushtruar kundër 

prapësimit e ka hudhur poshtë edhe pse kishte bazë të fortë që në shkallë janë bërë shumë shkelje 

ku kreditorit i është aprovuar urdhri përmbarimor. I njëjti në ankesën e tij ka theksuar se në 

konsultim me jurist kemi kuptuar që as gjykata në Ferizaj e as gjyqtari nuk kanë pasur kompetencë 

për të vendosur, sepse procedurën përmbarimore mes dy kompanive shoqërive tregtare ka qenë në 

kompetencë të Gjykatës Themelore në Prishtinë –departamenti ekonomik, andaj ka kërkuar nga 

autoriteti kompetent që të shqyrtoj mundësinë e shkeljeve tjera përpos shkeljeve të përshkruara në 

ankesën dhe nëse evidentohen këto shkelje të merren masa tjera kundër këtij gjyqtari. 

 

Në ankesën lidhur me kërkesën për inicim të procedurës disiplinore kundër gjyqtarit F.A., 

parashtruesi i ankesës si provë ka bashkangjitur edhe: një komunikim me shkrim përmes telefonit, 

njëzet e një fletë me fotografi që në shikim të parë duket shtresa të asfaltit, si dhe katër fletë me 

komunikim siç duket përmes e-mail-it në mes të “L.C.” dhe personit F.S. të gjitha në kopje. 

 

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

palës ankuese, ka theksuar se në me datë 19.11.2021, përmes aktit përcjellës është dorëzuar lënda 

P.nr.392/20 nga Përmbaruesi Privat Mubarak Shumolli nga Ferizaj për vendosje lidhur me 

prapësimin e debitorit “L.C.” SHPK, të ushtruar kundër urdhrit për përmbarim P.nr.392/2020 të 

datës 12.12.2020 dhe gjykata me rastin e shqyrtimit të shkresave të lëndës P.nr.392/2020 ka 

konstatuar se prapësimi i të autorizuarit të debitorit të ushtruar kundër urdhrit për përmbarim është 

i pabazuar dhe aktvendimin PPP.nr.88/21 të datës 26.05.2020, e ka refuzuar si të pabazuar 

prapësimin e të autorizuarit të debitorit të ushtuar kundër urdhrit për lejimin e përmbarimit 

P.nr.392/2020 të datës 10.12.2020, i lëshuar Përmbaruesi Privat Mubarak Shumolli nga Ferizaj, 

dhe ka vendosur që të mbetet në fuqi urdhri për përmbarim i datës 10.12.2020. Po ashtu në pikë II 

të dispozitivit të aktvendimit të cekur gjykata në bazë të nenit 78 par.1 dhe 2 të LPP-së, e ka 

detyruar debitorin “L.C.” shpk, që ta deponoj në llogari të gjykatës shumën e garancionit prej 
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13.844.44 euro, nëse i njëjti ushtron ankesë kundër aktvendimit të përmendur më lartë. Gjyqtari 

ka theksuar se debitori me datë 20.06.2022, në gjykatë ka dorëzuar kërkesën për lirimin nga pagesa 

e garancionit dhe gjykata me rastin e shqyrtimit të kësaj kërkese ka konstatuar se e njëjta është e 

pabazuar konform nenit 78 par.3 të LPP-së dhe me konkluzionin e ka refuzuar kërkesën dhe ka 

obliguar debitorin që të deponoj në llogarinë e kësaj gjykate shumën e mjeteve të garancionit si 

më lartë.  

 

Gjyqtari ka theksuar se sa i përket pretendimeve të ankuesit se gjykata e shkallës së parë ka bërë 

shkelje tjera para se ta refuzoj prapësimin dhe seanca dëgjimore është mbajtur edhe pse ne si 

debitor nuk kemi pranuar asnjëherë ftesë, gjyqtari këto pretendime i konsideron tërësisht të 

pabazuara, për faktin se në rastin konkret gjykata nuk ka mbajtur fare seancë dëgjimore publike, 

respektivisht për prapësimin e të autorizuarit të debitorit ka vendosur jashtë seancës, sepse siç e 

përcakton neni 73 par.1,2 dhe 3 i LPP-së, mbajtja e seancës dëgjimore publike është përjashtim që 

nënkupton se nuk është obligative të mbahet seancë dëgjimore me rastin e vendosjes në prapësimin 

e debitorit. Po ashtu edhe pretendimi se ankesën kundër aktvendimit mbi refuzimin e prapësimit e 

ka hedh poshtë gjykata, është i paqëndrueshëm dhe i pabazuar sepse për ankesën e ushtruar kundër 

aktvendimit të shkallës së parë vendos Gjykata e Apelit të Kosovës, pasi që konform nenit 78 par.4 

të LPP-së, ankesa e debitorit është konsideruar se nuk është dorëzuar fare, duke shtuar në fund se 

si në rastin konkret por edhe në të gjitha rastet tjera që ngarkohet, ka vendosur bazuar në dispozita 

ligjore dhe të gjitha veprimet janë ndërmarrë brenda fushëveprimit të detyrave dhe përgjegjësive 

si gjyqtar.  

 

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, me datë 11.03.2021, nga Përmbaruesi Privat Mubarak Shumolli ka 

pranuar komplet shkresat e lëndës P.nr.392/2020, i cili e ka njoftuar gjykatën se tek Përmbaruesi 

Privat është iniciuar procedura e përmbarimit sipas propozimit për përmbarim të kreditorit “K.A.” 

SHPK ndaj debitorit “L.C.” SHPK, për shkak të borxhit lëndor në shumën prej 13,844.44 euro, 

pasi që kundër urdhrit të Përmbaruesit Privat P.nr.392/2020 të datës 10.12.2020 me të cilin është 
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lejuar përmbarimi sipas propozimit për përmbarim të kreditorit, debitori ka paraqitur prapësim, 

andaj bazuar në dispozitën e nenin 73 të LPP-së, i ka dërguar komplet shkresat e lëndës gjykatës 

për të vendosur sipas prapësimit. 

 

Gjykata Themelore në Ferizaj – Departamenti i Përgjithshëm, gjyqtari F.A. me Aktvendimin 

PPP.nr.88/21 të datës 26.05.2022, ka refuzuar në tërësi si të pabazuar prapësimin e të autorizuarit 

të debitorit “L.C.” SHPK, i ushtruar kundër urdhrit mbi lejimin e përmbarimit P.nr.392/2020 të 

datës 10.10.2020, i lëshuar nga përmbaruesi privat Mubarak Shumolli dhe ka lënë në fuqi urdhrin 

për lejimin e përmbarimit P.nr.392/2020 të datës 10.12.2020 si dhe ka detyruar debitorin “L.C.” 

SHPK, nëse parashtron ankesë kundër këtij vendimi, në bazë të nenit 78 par 1 dhe 2 të LPP-së, ta 

deponoj në llogarinë e kësaj gjykate shumën e garancionit prej 13,844.44 euro.  

 

Me datë 17.06.2022, i autorizuari i debitorit av.Jeton Berisha, konform nenit 77 të LPP-së, ka 

paraqitur ankesë kundër Aktvendimit PPP.nr.88/21 të datës 26.05.2022 të Gjykatës Themelore në 

Ferizaj, përkitazi me:  

a. shkeljes së dispozitave të procedurës përmbarimore dhe  kontestimore, dhe  

b. konstatimit të gabuar apo jo të plotë të gjendjes faktike, duke propozuar që ankesa  debitorit 

të miratohet si e bazuar dhe që aktvendimi ankimor të prishet dhe çështja të kthehet në 

rigjykim shkallës së parë. 

Me datë 20.06.2022 i autorizuari i debitorit av.Jeton Berisha, konform nenit 78 par.2 të LPP-së, 

ka paraqitur kërkesë Gjykatës Themelore në Ferizaj për lirimin nga pagesa e garancisë. 

 

Me konkluzionin PPP.nr.88/21 të datës 21.06.2022, gjyqtari i çështjes i ka refuzuar si të pabazuar 

kërkesën e të autorizuarit “L.C.” SHPK, av. Jeton Berisha, me të cilën ka kërkuar që të lirohet 

debitori nga pagesa e garancionit dhe të mundësohet përcjellja e ankesës në Gjykatën e Apelit 

kundër Aktvendimit PPP.nr.88/21 të datës 26.05.2022 dhe ka detyruar debitorin që të paguaj 

garancionin për ushtrimin e ankesës kundër aktvendimit në shumë prej 13,844.44 euro në afatin 

prej 7 ditësh, në të kundërtën do të konsiderohet se ankesa nuk është ushtruar fare. 

 

Me datë 27.06.2022 i autorizuari i debitorit av. Jeton Berisha, përsëri ka paraqitur kërkesë gjykatës 

që shumën e garancionit prej 13,844.44 euro, të cilën gjykata e obliguar ta deponoj në gjykatë ta 

zëvendësoj me automjete – kamion me të dhënat e përshkruara si në kërkesën e datës 27.06.2022. 
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Me konkluzionin PPP.nr.88/21 të datës 28.06.2022, gjyqtari i çështjes i ka refuzuar si të pabazuar 

kërkesën e të autorizuarit “L.C.” SHPK, av. Jeton Berisha, me të cilën ka kërkuar që të bëhët 

zëvendësimit i shumës së garancionit me sendet e luajtshme auotmjete-kamiona të specifikuar si 

në kërkesë,  dhe të mundësohet përcjellja e ankesës në Gjykatën e Apelit kundër Aktvendimit 

PPP.nr.88/21 të datës 26.05.2022 dhe ka detyruar debitorin që të paguaj garancionin për ushtrimin 

e ankesës kundër aktvendimit në shumë prej 13,844.44 euro në afatin prej 7 ditësh, në të kundërtën 

do të konsiderohet se ankesa nuk është ushtruar fare. 

 

Me datë 13.07.2022 Gjykata Themelore në Ferizaj, të gjitha shkresat e lëndës PPP.nr.88/21, numri 

i Përmbaruesit Privat 392/20, i janë kthyer Përmbaruesit Privat. 

 

Pretendimi i palës ankuese se në rastin konkret se prapësimi i bërë ndaj urdhrit të përmbaruesit 

privat mbi lejimin e përmbarimit është refuzuar nga ana e gjyqtarit, dhe se gjykata e shkallës së 

parë ka bërë shkelje tjera procedurale para se ta refuzoj prapësimin, po ashtu edhe refuzimi i 

kërkesës për lirim të tërësishëm prej garancionit ose që garancioni të ulët, nuk është në domenin e 

autoriteti kompetent që ta vlerësoj aspektin e shkeljeve procedurale, 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 paditëse nuk ka specifikuar qartë ndonjë shkelje apo sjellje konkrete të 

karakterit disiplinor nga ana e gjyqtarit, por vetëm ka theksuar që “Kryetari i Gjykatës Themelore 

në Ferizaj, që ta shqyrtoj mundësinë e shkeljeve tjera, përpos shkeljeve të përshkruara në ankesën 

e parashtruar në këtë procedurë dhe nëse evidentohen këto shkelje atëherë të mirren masa tjera 

kundër këtij gjyqtari”, pra vetëm në mënyrë gjenerale pa u specifikuar ndonjë shkelje e tillë. 

 

Sipas vlerësimit të Autoritetit kompetent theksimet e palës ankuese ne ankesën e datë 06.10.2022, 

më tepër janë theksuar pretendimet ankimore për shkelje procedurale gjatë vendosjes nga ana e 

gjyqtarit, siç edhe i ka theksuar se “gjykata e shkallës së parë konsiderojmë se ka bërë shkelje tjera 

procedurale para se ta refuzoj prapësimin...”, andaj për këto pretendime të ankuesit për shkelje të 
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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 Aktvendimin nga gjyqtari 

PPP.nr.88/21 të datës 26.05.2022 dhe konkluzionet PPP.nr.88/21 të datës 21.06.2022 dhe 

28.06.2022, 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 

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.11/22 

17 tetor 2022 

 

  Mustaf TAHIRI 

__________________ 

            Kryetar i Gjykatës            

 

 

Iu dërgohet: 

Kompania “L.C.” SHPK, me seli fshatin ....., komuna Ferizaj - Parashtrues i ankesës  

F.A.- Gjyqtar 

Këshillit Gjyqësor të Kosovës  


