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Kom.Dh.Shk.II.nr.1269/22 

 

GJYKATA KOMERCIALE – Dhomat e Shkallës së Dytë, gjyqtari Dren Rogova, në 

çështjen juridike përmbarimore të kreditorit V...E...:..., me seli në Sofie, Bulgari, të cilën me 

autorizim e përfaqëson Agim Demiri, avokat nga Ferizaj, kundër debitorit T...I...Sh.P.K, me 

seli në Prishtinë, NRB ...., Rr. “....”, nr....  të cilën e përfaqëson i autorizuari Fanol Krasniqi, 

avokat në Prishtinë, për shkak të borxhit sipas dokumentit të besueshëm - faturave, duke 

vendosur lidhur me ankesën e kreditorit të ushtruar kundër aktvendimit të Gjykatës Themelore 

në Prishtinë, Departamenti i Përgjithshëm PPP.nr.859/18, të datës 09.10.2020, me datën 

30.01.2023, mori këtë: 

 

A K T V E N D I M 

 

REFUZOHET si e pathemeltë ankesa e kreditorit V...E...:..., me seli në Sofie, Bulgari, ndërsa 

aktvendimi i Gjykatës Themelore në Prishtinë, Departamenti i Përgjithshëm, PPP.nr.859/18, të 

datës 09.10.2020 VËRTETOHET. 

 

A r s y e t i m 

 

Gjykata Themelore në Prishtinë, Departamenti i Përgjithshëm me aktvendimin e atakuar 

PPP.nr.859/18, të datës 09.10.2020, e ka pranuar prapësimin e debitorit N.T. “T...I... Group”, 

ShPK, me seli në Prishtinë, ndërsa e ka shfuqizuar urdhrin për lejimin e përmbarimit 

P.nr.1066/18 të datës 09.07.2018 të lejuar nga Përmbaruesi Privat Besnik H. Aliu, me seli në 

Ferizaj. 

 

Kundër aktvendimit të lartcekur, brenda afatit ligjor, ankesë ka parashtruar përfaqësuesi i 

autorizuar i kreditorit Avokat Agim Demiri për shkak të shkeljeve esenciale të dispozitave të 

procedurës, për shkak të vërtetimit të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike dhe për shkak të 

zbatimit të gabuar të drejtës materiale, me propozimin që të aprovohet ankesa e kreditorit në 

tersi si e bazuar dhe të hedhet aktvendimi si i palejuar. 

 

Debitori ka parashtruar përgjigje në ankesë, me të cilën ka propozuar që të refuzohet ankesa e 

kreditorit dhe aktvendimi i atakuar të vërtetohet. 

 

Gjyqtari individual i Gjykatës Komerciale - Dhomat e shkallës së Dytë, i shqyrtoi shkresat e 

lëndës, aktvendimin e atakuar dhe pretendimet ankimore, në kuptim të nenit 3, paragrafi 2, të 

Ligjit nr.04/L-139 për Procedurën Përmbarimore si dhe në kuptim të nenit 194 dhe 208 të 

Ligjit për Procedurën Kontestimore (LPK) dhe gjeti se: 

 

Ankesa e kreditorit është e pathemeltë. 
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Nga shkresat e lëndës rrjedh se kreditori me datën 09.07.2018, ka paraqitur propozim për 

përmbarim ndaj debitorit në bazë të dokumentit të besueshëm – faturave për shumën e borxhit 

prej 120.900,06$, respektivisht 107.396,44 €.  

 

Kundër urdhrit mbi lejimin e përmbarimit debitori ka paraqitur prapësim me të cilën ka kërkuar 

që të anulohet urdhri për përmbarim. Duke vendosur mbi prapësimin e debitorit, gjykata e 

shkallës së parë ka nxjerr aktvendimin e ankimuar PPP.nr.859/18, të datës 09.10.2020, me të 

cilin e ka pranuar prapësimin e debitorit N.T. “T...I... Group”, ShPK, me seli në Prishtinë, 

ndërsa e ka shfuqizuar urdhrin për lejimin e përmbarimit P.nr.1066/18 të datës 09.07.2018 të 

lejuar nga Përmbaruesi Privat Besnik H. Aliu, me seli në Ferizaj.  

  

Gjykata Komerciale - Dhoma e Shkallës së Dytë, vlerëson se aktvendimi i ankimuar nuk është 

përfshirë me shkelje qenësore të dispozitave të procedurës kontestimore të parapara me nenin 

182 par.2 të LPK, për arsye se i njëjti është i  kuptueshëm, i qartë dhe përmban arsye bindëse 

faktike dhe juridike mbi faktet vendimtare kështu që mund të vlerësohet ligjshmëria e tij, e të 

cilat shkelje gjykata e shkallës së dytë i heton sipas detyrës zyrtare në bazë të nenit 194 të LPK. 

 

Sa i përket pretendimeve për zbatimin e gabuar të dispozitave të procedurës përmbarimore dhe 

për shkak të vërtetimit të rregullt dhe të plotë të gjendjes faktike, Dhomat e Shkallës së Dytë 

vlerësojnë se gjykata e shkallës së parë drejtë ka vendosur kur e ka pranuar prapësimin e 

debitorit  dhe e ka shfuqizuar urdhrin për përmbarim. Gjykata e shkallës së parë, me vendosjen 

si në dispozitiv të aktvendimit të ankimuar, ka konstatuar drejtë faktin se dokumenti i 

besueshëm-fatura, në bazë të cilit organi përmbarues ka caktuar përmbarimin, nuk i plotëson 

tiparet e përmbarueshëmërisë. 

 

Me Nenin 29 par.3 të Ligjit për Procedurën Përmbarimore (LPP) është paraparë që për 

përmbarimin në bazë të dokumentit të besueshëm “është i përshtatshëm për përmbarim po qe 

se në të është treguar kreditori dhe debitori, si dhe objekti, lloji, shuma dhe koha e 

përmbushjes së detyrimit monetar.” Ndërsa me Nenin 30 të LPP-së parashihet se “kur nga 

dokumenti i besueshëm nuk shihet se a është bërë e kërkueshme kredia, atëherë përmbarimi 

caktohet vetëm në qoftë se kreditori paraqet deklaratë me shkrim se kredia e tij është bërë e 

kërkueshme duke u treguar edhe dita për një gjë të tillë”.   

 

Bazuar në dispozitat e lartcekura, Dhomat e Shkallës së Dytë vlerësojnë se gjykata e shkallës 

së parë në çështjen konkrete juridike në mënyrë të plotë dhe të drejtë ka vërtetuar gjendjen 

faktike, kur ka pranuar prapësimin me arsyet se urdhri për përmabrim është lejuar mbi bazën e 

faturave të cilat jo vetëm se nuk janë pranuar në mënyrë të rregullt nga debitori, por janë në 

gjuhë të huaj dhe në to nuk është treguar nëse është bërë e kërkueshme kredia e as nuk janë 

nënshkruar nga debitori. Kjo gjykatë vlerëson se gjykata e shkallës së parë drejtë ka zbatuar 

dispozitat e Nenit 11 të LPP-së sipas të cilit “Përmbarimi i dokumentit të huaj përmbarimor do 

të caktohet dhe zbatohet sipas këtij ligji, nëse dokumenti përmbarimor i huaj i plotëson kushtet 

e parapara me ligj apo marrveshje ndërkombëtare për pranim dhe përmbarim.” 

 

Gjykata vlerëson se në bazë të shkresave të lëndës, shihet se borxhi i kërkuar nga ana e 

kreditores mbështetet në fatura të lëshuara në gjuhë dhe nga subjekti juridik i shtetit të huaj, të 

cilat me faktin se nuk janë pranuar me rregull nga debitori nuk mund të trajtohen si dokumente 

të besueshme sipas dispozitave të LPP-së 
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Gjykata e Apelit me rastin e vendosjes i vlerësoi edhe pretendimet e tjera ankimore, mirëpo 

gjeti se të njëjtat nuk ishin me ndikim për një vendim ndryshe për çka edhe vendosi si në 

dispozitiv të këtij aktvendimi.   

 

Nga arsyet e paraqitura me lartë, gjykata e shkallës së dytë vendosi si në dispozitiv të këtij 

aktvendimi në pajtim me nenin 208 dhe 209 pika b) të LPK-së, e lidhur me nenin 17 dhe 77 të 

LPP-së. 

 

GJYKATA KOMERCIALE 

Dhomat e shkallës së dytë 

Kom.Dh.shk.II.nr.1269/22, me datë 30.01.2023 

 

 

Gjyqtari 

 Dren Rogova 

 


