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AD/GJTHGJA. nr. 014-2021 

 

 

GJYKATA THEMELORE GJAKOVË – Kryetari i Gjykatës Nikollë Komani, në çështjen e 

hetimit disiplinor ndaj gjyqtarit B. B., duke vepruar sipas ankesës së parashtruar nga ankuesi R. Zh. 

nga Gjakova, në Gjykatën Themelore në Gjakovë, me datë 28.09.2021, pas shikimit të shkresave të 

lëndës dhe vlerësimit të ankesës, me datë 25.10.2021  mori këtë: 

 

                                                            A K T V E N D I M 

 

Refuzohet ankesa disiplinore e parashtruar nga R. Zh. me datë 28.09.2021, ndaj gjyqtarit B. B., 

si e pabazuar. 

 

                                                               A r s y e t i m  

 

Parashtruesi i ankesës R. Zh. nga Gjakova, me datë 28.09.2021 në Gjykatën Themelore në 

Gjakovë, ka dorëzuar dy ankesa kundër gjyqtarit B. B., njëra ankesë për Gjykatën Themelore në 

Gjakovë, si dhe ankesa tjetër është drejtuar për Këshillin Gjyqësor të Kosovës, e cila ankesë me 

shkresën e datës 01.10.2021 është dorëzuar në Këshillin Gjyqësor të Kosovës.   

 

Pas pranimit të kësaj ankese dhe analizimit të përmbajtjes së saj, e njëjta është regjistruar në 

librin e ankesave disiplinore me nr. AD/GJTHGJA.nr. 14/2021, datë 28.09.2021 dhe janë ndërmarrë të 

gjitha veprimet ligjore që janë në kompetencë të kryetarit të gjykatës, sipas Ligjit për “Përgjegjësinë 

Disiplinore për Gjyqtarë dhe Prokurorë”. 

 Me shkresën AD/GJTHGJA. nr. 014-2021, të datës 01.10.2021, e pranuar në Këshillin Gjyqësor 

të Kosovës, me datë 06.10.2021, është njoftuar Këshilli Gjyqësor i Kosovës, se janë ndërmarrë veprimet 

lidhur me ankesën e parashtruar nga ana e ankuesit. 

 

 Ankuesi R. Zh., ka parashtruar ankesë disiplinore me arsyetimin se gjyqtari B. B. në dy rastet e 

vendosjes në çështjen E. nr. 1029/10, me datë 06.06.2019 ka marr aktvendimin PPP. nr.  177/2019, si 

dhe me datë 11.07.2018 ka marr aktvendimin PPP. nr. 63/2018, edhe pse i ka munguar juridiksioni i 

kompetencës lëndëre dhe territoriale për vendosje. Pas marrëveshjes së kredisë në mes kreditorit 

Raiffesen Bank dhe N.T. “R.-I.”, kompetencë të vetme lëndore dhe territoriale për vendosje lidhur me 

konfliktin afarist ndërmjet dy subjekteve juridike ka Gjykata Themelore në Prishtinë-Departamenti për 

Çështje Ekonomike. Puna e vetme e gjyqtarit B. B. ka qenë vendosja për moskompetencë në këtë 

çështje dhe delegimi i çështjes te gjykata kompetente, andaj të gjitha veprimet e mëtutjeshme të këtij 

gjyqtari janë kundërligjore, kundërkushtetuese, në kundërshtim me kompetencën e tij si gjyqtar. Ka 

theksuar se kërkon nga K. Gj. i Kosovës që përveq hetimit të shkeljes disiplinore të gjyqtarit B. B., 

sipas detyrës zyrtare ex-oficio, ta delegoi çështjen edhe te organet e prokurorisë dhe të zhvillohet 

procedura penale për arsye se përmban elemente të veprës penale keqëpërdorim i detyrës zyrtare dhe 

ushtrim i ndikimit. 



Faqe 2 nga 4 

 

 Gjyqtari B. B., në deklaratën e tij të dhënë me shkrim lidhur me pretendimet e ankuesit ka 

theksuar se veprimet e Gjykatës Themelore në Gjakovë dhe veprimet e tij si gjyqtar i çështjes janë të 

bazuara në ligj, pasi që kundër vendimit të tij si gjyqtar i çështjes, debitori i përmbarimit-këtu ankuesi 

ka parashtruar ankesë në Gjykatën e Apelit të Kosovës, të cilën ankesë kjo gjykatë e ka refuzuar si të 

pa bazuar dhe është vertetuar aktvendimi i shkallës së parë dhe lënda ka vazhduar në procedurë të 

mëtejme te përmbaruesi privat. 

  

Kryetari i gjykatës, lidhur me këtë çështje-ankesë ka siguruar shkresat e lëndës  PPP. nr. 177/19, 

nga të cilat fillimisht është konstatuar se kjo lëndë është dorëzuar në Gjykatën Komunale në Gjakovë 

me datë 20.07.2010, sipas propozimit për përmbarim E.nr. 1029/2010, të parashtruar nga ana e 

kreditorit R. B., Ndërsa më vonë sipas kërkesës së kreditorit, e njëjta lëndë ka kaluar në kompetencë të 

përmbaruesit privat. Nga shkresat e lëndës vërtetohet se duke vendosur sipas ankesë së debitorit, në 

këtë rast ankuesit, të parashtruar kundër parregullsive të përmbarimit nga ana e përmbaruesit privat, me 

aktvendimin e Gjykatës Themelore në Gjakovë PPP. nr. 63/2018 të datës 11.07.2018, është hedhur 

poshtë ankesa si e pas afatshme, e debitorëve “R. I.”, lidhur me parregullsitë e organit përmbarues. Po 

ashtu nga shkresat e lëndës është vërtetuar se duke vendosur sipas kërkesës së debitorit R. Zh. të datës 

24.04.2019, me aktvendimin e gjyqtarit përmbarues të Gjykatës Themelore në Gjakovë PPP. nr. 

177/2019, të datës 06.06.2019, është hedhur poshtë si e pa lejuar kërkesa për rishikimin e vendimit të 

gjykatës, konkluzionin e përmbaruesit privat, rishikimin e aktvendimit të plotfuqishëm C.nr. 495/16 të 

datës 02.07.2018, si dhe rishikimi i urdhrit P.nr. 634/11 të datës 27.10.2016, i ushtruar nga debitori R. 

Zh. me datë 24.04.2019. Gjykata e Apelit të Kosovës në Prishtinë, duke vendosur sipas ankesës së 

debitorit “R. I.”, me përfaqësues R. Zh. nga Gjakova, me aktvendimin Ac.nr. 3361/19 të datës 

08.01.2020, e ka refuzuar si të pa themeltë ankesën e debitorit “R. I.”, me përfaqësues R. Zh. nga 

Gjakova, ndërsa aktvendimi i Gjykatës Themelore-Departamenti i Përgjithshëm PPP. nr. 177/2019, i 

datës 06.06.2019 është vërtetuar. 

 Kryetari i Gjykatës pas shikimit të shkresave të lëndës PPP.nr. 177/19, analizimit të ankesës së 

ankuesit, si dhe deklaratës së gjyqtarit, gjeti se ankesa është e pabazuar. 

 Kryetari i gjykatës ka vlerësuar dhe analizuar pretendimet e ankuesit se gjyqtari me rastin e 

vendosjes në të dy rastet, gjegjësisht si me rastin e marrjes së aktvendimit PPP.nr. 177/2019 të datës 

06.06.2019 dhe aktvendimit PPP.nr. 63/2018 të datës 11.07.2018, i ka munguar juridiksioni i 

kompetencës lëndore dhe territoriale për vendosje, pasi kompetencë të vetme lëndore dhe territoriale 

për vendosje lidhur me konfliktin afarist ndërmjet dy subjekteve juridike, ka Gjykata Themelore në 

Prishtinë-Departamenti për Çështje Ekonomike dhe ka konstatuar se ky pretendim i ankuesit është i pa 

bazuar, pasi me Ligjin numër 04/L-139 për Procedurën Përmbarimore është e konstatuar se Gjykata 

Themelore në Gjakovë, me rastin e vendosjes në këtë procedurë përmbarimore ka kompetencë lëndore 

dhe territoriale. Konkretisht  me nenin 5 pika 5 të këtij ligji, në mënyrë të qartë është e përcaktuar 

çështja kompetencës, dhe atë saktësisht është e përcaktuar se për të vendosur çështjet që kanë të bëjnë 

me çdo prapësim, ankesë, parregullsi në procedurën përmbaruese sipas nenit 52 dhe 67 të këtij ligji, 

ose çfarëdo lloj procedure kundër veprimeve të ndërmarra nga Përmbaruesi privat, kompetencë ka 

Gjykata kompetente në territorin e së cilës debitori ka vendbanimin, apo nëse nuk ka vendbanim në 

Kosovë, atëherë në territorin në të cilin ka vendqëndrimin nëse është person fizik. Nëse debitori është 

person juridik, kompetencë territoriale ka Gjykata kompetente ku gjendet selia e debitorit. Nëse debitori 



Faqe 3 nga 4 

 

nuk ka vendbanim të përkohshëm ose seli në Kosovë, kompetencë ka Gjykata kompetente në territorin 

e se cilës gjinden sendet e luajtshme dhe të paluajtshme, e të cilat janë objekt përmbarimi. 

 

Nga shkresat e lëndës PPP.nr. 177/19, është e konstatuar se kjo lëndë gjendet te përmbaruesi 

privat, dhe se gjyqtari ka vendosur në procedurë përmbarimore sipas kërkesave të vetë debitorit, në 

këtë rast ankuesit dhe atë sipas ankesës së debitorit të datës 03.05.2018, lidhur me parregullsitë me 

rastin e përmbarimit nga ana e përmbaruesit privat, është marrë aktvendimi PPP. nr. 63/2018 i datës 

11.07.2018. Po ashtu duke vendosur sipas kërkesës së debitorit të datës 24.04.2019, për rishikimin e 

vendimit të gjykatës, konkluzionin e përmbaruesit privat, rishikimin e aktvendimit të plotfuqishëm         

C. nr. 495/16 të datës 02.07.2018, si dhe rishikimi i urdhrit P.nr. 634/11 të datës 27.10.2016, është marr 

aktvendimi PPP.nr. 177/2019 i datës 06.06.2019. Andaj bazuar në faktin se kundër vendimit të marrë 

nga ana e gjyqtarit, ka pasur ankesë në Gjykatën e Apelit të Kosovës në Prishtinë dhe se me aktvendimin  

Ac.nr. 3361/19 të datës 08.01.2020, është refuzuar si e pa themeltë ankesa e debitorit, si dhe bazuar në 

nenin 5 pika 5 të Ligjit për Procedurën Përmbarimore, me të cilin në mënyrë të qartë është e rregulluar 

çështja e kompetencës me rastin e vendosjes në këtë procedurë përmbarimore, si dhe bazuar në faktin 

se nga shkresat e lëndës konstatohet se debitori N.T. “R. I.” e ka selinë në Gjakovë, atëherë Gjykata 

Themelore në Gjakovë, e në këtë rast gjyqtari ka vepruar konform dispozitave ligjore që e rregullojnë 

çështjen e kompetencë në procedurë përmbarimore. 

Parashtruesi i ankesës me asnjë provë nuk e ka dëshmuar se në çfarë mënyre, apo me cilat 

veprime gjyqtari ka konsumuar elementet e veprës penale, keqpërdorim i detyrës zyrtare dhe ushtrim i 

ndikimit dhe se kryetari i Gjykatës bazuar në shkresat e lëndës, nuk ka gjetur se veprimet e gjyqtarit 

gjatë vendosjes lidhur me këtë çështje, janë marr në mënyrë të kundërligjshme, duke keqpërdor detyrën 

zyrtare apo duke ushtruar ndikim ashtu siç pretendon ankuesi në ankesë. Se veprimet e gjyqtarit nuk 

kanë qenë të kundërligjshme, është argumentuar edhe nga aktvendimi i Gjykatës së Apelit të Kosovës 

Ac.nr. 3361/19 i datës 08.01.2020, me të cilin është refuzuar ankesa e debitorit, e ku në pjesën e 

arsyetimit të këtij vendimi është e konstatuar se aktvendimi i atakuar i Gjykatës Themelore në Gjakovë, 

është i rregullt, i ligjshëm, i drejtë, i bazuar në dispozita konkrete ligjore dhe se i njëjti nuk është 

përfshirë në shkelje thelbësore të dispozitave të Ligjit të Procedurës Përmbarimore dhe as të Ligjit për 

Procedurën Kontestimore. 

 Andaj, mbi këto baza është konstatuar se në veprimet e gjyqtarit nuk ka shkelje të dispozitave 

ligjore të cilat do të konsideroheshin shkelje disiplinore, për këto arsye kryetari i gjykatës gjeti se 

pretendimet ankimore janë të pabazuara, pasi nga të lartcekurat nuk rezulton se veprimet e ndërmarra 

nga gjyqtari B. B., përbëjnë bazë për inicimin e procedurës disiplinore në Këshillit Gjyqësor të 

Kosovës.  

 

 



Faqe 4 nga 4 

 

 Nga të lartcekurat është vendosur si në dispozitiv të këtij aktvendimi në kuptim të dispozitës 

së neni 9 par. 6  të Ligjit nr.06/L-057 për Përgjegjësinë Disiplinore të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve dhe 

nenit 7 par. 3 pika 3.2 të Rregullores 05/19, për procedurën Disiplinore të Gjyqtarëve. 

 

 

 

GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË 

AD/GJTHGJA. nr.014-2021, datë 25.10.2021 

 

 

                                                                                                           Kryetari i Gjykatës  

                                                                                                             Nikollë Komani 

 

                                                                                                                                                                                                                                                  

Udhëzim juridik: Kundër këtij aktvendimi bazuar në Ligjin nr. 06/L-057 për Përgjegjësinë 

Disiplinore të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve nuk parashihet e drejta e ankesës. 

 

 

Vendimi t’i dorëzohet: 

 

1. Këshillit Gjyqësor të Kosovës, 

2. Parashtruesit të ankesës, 

3. Gjyqtarit/es, 

 

 

                 


