
 

REPUBLIKA E KOSOVËS 
REPUBLIKA KOSOVA – REPUBLIC OF KOSOVO 

GJYKATA KOMERCIALE  
DHOMAT E SHKALLËS SË DYTË 

 
 

1 (2) 

 

Kom.Dh.Shk.II.nr.1311/22 

 

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

çështjen juridike përmbarimore të kreditorit Kompania Rajonale e Mbeturinave “Pastrimi”. 

Sh.A., me seli në Prishtinë, kundër debitorit DPH “M....”, me seli në Prishtinë, Rr. “....”, p.nr., 

të cilën e përfaqëson i autorizuari Isa Salihi, avokat në Prishtinë, për shkak të borxhit sipas 

dokumentit të besueshëm  - ekstraktit të verifikuar nga librat afarist, duke vendosur lidhur me 

ankesën e debitorit të ushtruar kundër aktvendimit të Gjykatës Themelore në Prishtinë, 

Departamenti i Përgjithshëm Cp.nr.272/16, të datës 15.09.2020, me datën 30.01.2023, mori 

këtë: 

 

A K T V E N D I M 

 

 

REFUZOHET si e pathemeltë ankesa e debitorit DPH “M....”, me seli në Prishtinë, ndërsa 

aktvendimi i Gjykatës Themelore në Prishtinë, Departamenti i Përgjithshëm, Cp.nr.2726/16, i 

datës 15.09.2020 VËRTETOHET. 

 

A r s y e t i m 

 

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

Cp.nr.2726/16, të datës 15.09.2020., në pikën I. të dispozitivt e ka aprovuar pjesërisht 

prapësimin e debitorit DPH “M....” në Prishtinë, sa i përket pjesës së detyrimit në shumë prej 

484.64€ ashtu që për këtë pjesë e ka shfuqizuar aktvendimin mbi caktimin e përmbarimit 

E.nr.1287/13 dt. 10.12.2013, ndërsa në pikën II. të dispozitivit e ka refuzuar si të pabazuar 

prapësimin për shumën e borxhit prej 380,48€, duke e lënë në fuqi aktvendimin për caktimin e 

përmbarimit.  

 

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

autorizuar i debitorit, Av. Isa Salihi 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 debitorit në 

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

 

Kreditori nuk ka ushtruar përgjigje në ankesën e debitorit. 

 

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: 
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Ankesa e debitorit është e pathemeltë. 

Nga shkresat e lëndës rrjedh se kreditori me datën 04.11.2013, ka paraqitur propozim për 

përmbarim ndaj debitorit në bazë të dokumentit të besueshëm – ekstraktit të verifikuar të 

librave afarist për periudhën e përmbushjes nga data 01.05.2002 deri me datë 30.09.2013 për 

shumën e borxhit prej 865.09 €.  

 

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 Cp.nr.272/16, të datës 15.09.2020, me të 

cilin në pikën I. të dispozitivt e ka aprovuar pjesërisht prapësimin e debitorit DPH “M....” në 

Prishtinë, sa i përket pjesës së detyrimit në shumë prej 484.64€ ashtu që për këtë pjesë e ka 

shfuqizuar aktvendimin mbi caktimin e përmbarimit E.nr.1287/13 dt. 10.12.2013, ndërsa në 

pikën II. të dispozitivit  e ka refuzuar si të pabazuar prapësimin për shumën e borxhit prej 

380,48€, duke e lënë në fuqi aktvendimin për caktimin e përmbarimit.  

  

Gjykata Komerciale - Dhoma e Shkallës së Dytë, vlerëson se gjykata e shkallës së parë në bazë 

të provave të cilat i ka pasur në dispozicion në shkresat e lëndës, ka marr aktvendimin e saj të 

drejtë dhe të bazuar në dispozitat e procedurës përmbarimore. Gjykata e shkallës së parë me të 

drejtë ka konstatuar se prapësimi për shumën prej 484,64€ në emër të kësteve të arritura për 

pagesë janë kërkesa para datës 04.11.2010 dhe të cilat janë parashkruar në kuptim të 

dispozitave të Nenit 374 të LMD-së së vitit 1975, si ligj i aplikueshëm para datës 20.12.2012. 

Andaj, është vlerësim i kësaj gjykate se aktvendimi i atakuar nuk është përfshirë me shkelje 

ligjore dhe drejtë janë zbatuar dispozitat materiale të Nenit 374 të LMD-së për parashkrimin e 

kërkesave për dhëniet periodike që rrjedhin vit pas viti.  

 

Së këndejmi, Dhoma e Shkallës së Dytë e Gjykatës Komerciale vlerëson se gjykata e shkallës 

së parë drejtë ka vlerësuar edhe pjesën tjetër të borxhit në shumë prej 380,48 € për të cilën ka 

vlerësuar se nuk është parashkruar dhe rrjedhimisht ka vendosur si në pikën II të dispozitivit të 

atakuar, duke e lënë në fuqi urdhrin për përmbarim. Kjo për faktin se gjykata e shkallës së parë 

drejtë ka aplikuar dispozitat materiale të Nenit 374 të LMD-së kur e ka llogaritur afatin tre 

vjeçar të parashkrimit për kërkesat periodike të cilat rrjedhin vit pas viti, e cila dispozitë gjen 

zbatim te subjektet juridike. 

 

Gjykata ka vlerësuar pretendimet ankimore të debitorit për afatin e parashkrimit një vjeçar të 

paraparë me dispozitat e Nenit 360 të LMD-së (të vitit 2012), mirëpo gjeti se kjo dispozitë 

ligjore gjen zbatim vetëm te kërkesat për shërbimet komunale sic është pastrimi, vetëm sa i 

takon shërbimeve për nevojat shtëpiake.  

 

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.1311/22, me datë 30.01.2023 

 

 

Gjyqtari 

 Dren Rogova 


