
1 
 

AD.GJTH.GJL.nr.02/2022 

 

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN, përmes kryetarit të gjykatës Ramiz Azizi, duke 

vepruar sipas ankesës së personit juridik “.... SH.P.K.” me seli në Gjilan, të datës 28.01.2022, 

përfaqësuar nga pronari I. S. nga fshati ....., Komuna e Gjilanit, për inicimin e procedurës 

disiplinore konform nenit 9 të Ligjit për Përgjegjësinë Disiplinore të Gjyqtarëve dhe 

Prokurorëve, të paraqitur ndaj gjyqtarit G. A.-gjyqtar në Divizionin Civil të Gjykatës Themelore 

në Gjilan,  për shkak të të shkeljeve disiplinore, me datë 08.02.2022, morri këtë: 

 

AKTVENDIM 

REFUZOHET si e pabazuar ankesa e personit juridik “...... SH.P.K.” me seli në Gjilan, e datës 

28.01.2022, për inicimin e procedurës disiplinore konform nenit 9 të Ligjit për Përgjegjësinë 

Disiplinore të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve, të paraqitur ndaj gjyqtarit G. A.-gjyqtar në 

Divizionin Civil të Gjykatës Themelore në Gjilan. 

 

ARSYETIM 

 

Me datë 28.01.2022, ankuesi “....... SH.P.K.” me seli në Gjilan, përmes përfaqësuesit të saj-

pronarit I. S. nga fshati Cërnicë, Komuna e Gjilanit, pranë kësaj gjykate ka paraqitur ankesë për 

inicimin e procedurës disiplinore konform nenit 9 të Ligjit për Përgjegjësinë Disiplinore të 

Gjyqtarëve dhe Prokurorëve, ndaj gjyqtarit G. A.-gjyqtar në Divizionin Civil të Gjykatës 

Themelore në Gjilan, nën arsyetimin se është përfshirë në shkejle të ligjit dhe shkelje të detyrave 

si gjyqtar dhe atë në lëndën përmabrimore me numër CPK.129/2018, të palëve ndërgjyqëse 

kreditorit “B...... SH.P.K.” me seli në fshatin V....., Fushë Kosovë me pronar Sh. N. dhe “M...... 

S.A” dhe debitorit “V...... SH.P.K.” me seli në Gjilan me pronar I. S., në atë mënyrë që gjyqtari 

G. A. nuk kishte marr për bazë prapësimin dhe parashtresat e debitorit në këtë procedurë, duke 

mos caktuar fare seancë publike për të kuptuar plotësisht validitetin e prapsimit edhe përkundër 

faktit se lënda ishte e ndjeshme dhe në fakt nuk ekzistonte borxhi i teksuar në faturë, ku me 

atkvendimin CPK.nr.128/2018 të datës 18.09.2020 kishte refuzuar prapësimin e debitorit “V.... 

SH.P.K” dhe kishte lënë në fuqi urdhërin përmbarimor P.nr.835/2018, e me të cilin urdhër do të 

dëmtohej debitori në shumën prej 246,015.25 euro, së bashku me kamatë ligjore dhe shpenzimet 

e procedurës. Më pas debitori “V...... SH.P.K.” kishte paraqitur ankesë kundër këtij vendimi në 

Gjykatën e Apelit të Kosovës, e cila me aktvendimin numër AC.nr.5075/20 të datës 28.04.2021, 

kishte aprovuar ankesën e debitorit dhe lëndën e kishte kthyer për rigjykim dhe rivendosje duke e 

udhëzuar që të hapet seanca dëgjimore për validitetin e prapësimit dhe të merret për bazë të 

gjitha rrethanat e theksuara nga debitori në procedurë, e me theks të veçantë të verifikoj 

autenticitetin e faturave si dokumente të besueshme të paraqitura nga kreditori. Gjyqtari i 



2 
 

çështjes G. A. nuk kishte zbatuar nenin 199 të LPK-së lidhur me nenin 17 të LPP-së, duke mos 

caktuar fare seancë dëgjimore dhe nuk kishte vepruar ashtu siç ishte udhëzuar nga Gjykata e 

Apelit, por që kishte nxjerrë aktvendim me numër CPK.nr.102/2021 të datës 04.10.2021 me të 

cilin përsëri kishte refuzuar prapësimin e debitorit dhe e kishte lënë në fuqi urdhërin 

përmbarimor të lëshuar nga përmbaruesi privat, me çrast gjyqtari i kësaj çështje ka bërë shkelje 

disiplinore të gjyqtarëve nga neni 5 paragrafi 1 pika 1.2, 1.3 dhe paragrafi 2, pika 2.2 dhe 2.7 të 

ligjit për Përgjegjësisnë Disiplinore të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve, për arsyse se nuk i ka trajtuar 

sipas ligjit palët në procedurë, andaj ka kërkuar nga kryetari i gjykatës si organ kompetent që të 

inicoj procedurën disiplinore ndaj gjyqtarit G. A.. 

 

Gjyqtari G. A., në deklaratën e tij të dhënë me shkrim, ka deklaruar se procedura përmbarimore 

lidhur ne këtë çëshjte është filluar me propozimin e kreditorit dhe më pas është lejuar nga ana e 

organit përmbarues - përmbaruesit Privat I. Sh. nga Prishina, me urdhërin përmbarimor 

P.nr.835/2018 të datës 26.09.2018, ndërsa Gjykata Themelore në Gjilan ka vendoru lidhur me 

prapësimin e ushtruar nga ana e debitorit të datës 01.10.2018, ndërsa ai si gjyqtar i çështjes pas 

kthimit të kësaj lënde nga Gjykata e Apelit, kishte nxjerrë Aktvendim me të cilin kishte refuzuar 

prapësimin si të pabazuar dhe kishte lënë në fuqi urdhërin përmbarimor të përmbaruesit Privat I. 

Sh. me numërP.nr.835/2018, e të cilin aktvendim e kishte bazuar në faturat të cilat janë lëshuar 

nga kreditori “B...... SH.P.K.” e të cilat kishin qenë të pranuara në mënyrë të rregullt nga debitori 

“V..... SH.P.K.” dhe se kiste vepruar konform nenit 73 të LPP-së në të cilin shprehimisht 

parashihet se gjykata vendos lidhur me prapësimin jashtë seancës gjyqësore ndërsa caktimi i 

seancës gjyqësore bëhet vetëm atëherë kur është e domosdoshme për ta kuptuar validitetin e 

prapësimit, e që në rastin konkret kishte konsideruar se nuk duhej që të caktohej seancë pasi që 

Urdhëri për Përmbarim ishte bazuar në fatuart e rregullta sipas nenit 29 paragrafi 1 nën parg. 1 

pika 1.3, duke shtuar faktin se procedura përmabrimore është prcedurë e veçantë dhe nuk 

ndërlidhet me procedura të tjera të zhvilluara në mes të palëve dhe se kjo çështje tani gjendet në 

Gjykatën e Apelit sipas ankesës së debitorit, andaj përfundimisht ka deklaruar se ai në këtë 

çëshjte ka vendosur në mënyrë të drejtë në përputhje me gjendjen faktike duke u bazuar në 

shkresat e lëndës dhe se nuk ka bërë asnjë shkelje të paraparë sipas Ligjit për Përgjegjësinë 

Disiplinore të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve. 

Kryetari i gjykatës, pas analizimit të pretendimeve të palës ankuese, shkresave të lëndës si dhe 

deklarimit të gjyqtarit G. A., ka gjetur se ankesa e personit juridik “V...... SH.P.K.” me seli në 

Gjilan, të datës 28.01.2022, përfaqësuar nga pronari I. S. nga fshati ......, Komuna e Gjilanit është 

e pabazuar dhe se nuk plotësohen kushtet për inicimin e procedurës disiplinore ndaj gjyqtarit në 

fjalë. 

 

Deri tek një përfundim i tillë kyetari i gjykatës erdhi duke u bazuar në pretendimet e palës 

ankuese, pretendime këto që nuk u mbështetën me asnjë fakt dhe është i pa qëndrueshëm 
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konstatimi se gjyqtari i çështjes me veprimet e tija kishte shkelur parimin e barazisë së palëve në 

procedurë duke mos i trajtuar sipas ligjit, ngase gjyqtari i çështjes ka vepruar konform 

dispozitave ligjore të cilat të njëjtin e autorizojnë që në procedurë përmabrimore mund të vendos 

jashtë seance dhe se në këtë rast ka vepruar në bazë të nenit 73 paragrafi 1 të LPP-së në të cilin 

është paraparë se “Gjykata mund të vendosë lidhur me prapësimin jashtë seancës gjyqësore. 

Përjashtimisht Gjykata mund të caktojë seancë publike nëse vlerëson se kjo është e 

domosdoshme për të kuptuar plotësisht validitetin e prapësimit. Gjykata do të njoftojë të gjitha 

palët për dëgjimin publik. Nëse Gjykata vendos të mbajë seancë dëgjimore publike, seanca 

dëgjimore do të mbahet brenda pes (5) ditëve, kur kërkohet që përgjigjet ndaj prapësimit të 

pranohet nga Gjykata”. Në paragrafin 1 të nenit 40 të Ligjit Nr. 06/L - 054 për Gjykatat është 

parparë se “Gjyqtarët veprojnë në mënyrë objektive, të paanshme dhe të pavarur në pajtim me 

parimet e përcaktuara në Kodin e Etikës Profesionale të Gjyqtarëve” e që në rastin konkret 

gjyqtari i çështjes ka vepruar në përputhshmëri me këtë dispozitë ligjore sipas vlerësimit të tij të 

lirë e profesional brenda kompetencave të tija ligjore, duke shtuar këtu faktin sipas aktvendimit 

me numër CPK.102/2021, të datës 04.10.2020, të nxjerrur jashtë seance nga gjyqtari i çështjes G. 

A., palët janë udhëzuar se kundër këtij aktvendimi mund të paraqitet ankesë në Gjykatën e Apelit 

në Prishtinë dhe tani kjo lëndë gjendet pranë gjykatës së ankimit.  

Përfundimisht, kryetari i gjykatës ka gjetur se nuk është përmbushur asnjëra nga pikat e parapara 

në nenin 5 paragrafi të Ligjit për Përgjegjësinë Disiplinore për Prokurorë dhe Gjyqtar, andaj 

konform nenit 9 paragrafi 6 të po të njëjtit ligj pasi që ka gjetur se ankesa është dukshëm 

joserioze dhe e pabazuar, ka vendosur në në dispozitiv të këtij aktvendimi. 

 

Kryetari i gjykatës 

Ramiz Azizi 

 

Këshillë Juridike:Kundër këtij aktvendimi nuk është e lejuar ankesa. 

 

Vendimi duhet i dorëzohet: 

1. Gjyqtarit G. A.,  

2. Parashtruesit të kërkesës, 

3. KGJK-së 

4. Dosjës së lëndës. 

 


