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Kom.Dh.Shk.II.nr.1381/22 

 

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

çështjen juridike përmbarimore të kreditorit U...R.... Sh.P.K., me seli në Prishtinë, Rr. “....”, me 

NRB:...., të cilën me autorizim e përfaqëson Blerim Syla, avokat në Prishtinë, kundër debitorit 

A.... D.P.T, me seli në Prishtinë, lagjja ... ...., me NRB:...., për shkak të borxhit sipas 

dokumentit të besueshëm, duke vendosur lidhur me ankesën e debitorit të ushtruar kundër 

aktvendimit të Gjykatës Themelore në Prishtinë, Departamenti i Përgjithshëm PPP.nr.926/19, 

të datës 19.02.2020, me datën 12.01.2023, mori këtë: 

 

A K T V E N D I M 

 

HEDHET poshtë si e palejuar ankesa e debitorit A.... D.P.T, me seli në Prishtinë, e parashtruar 

ndaj aktvendimit të Gjykatës Themelore në Prishtinë, Departamenti i Përgjithshëm, 

PPP.nr.926/19, të datës 19.02.2020. 

 

A r s y e t i m 

 

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

PPP.nr.926/19, të datës 19.02.2020, e ka hedhur poshtë si të pasafatshëm prapësimin e debitorit 

A.... D.P.T, me seli në Prishtinë, të ushtruar kundër urdhri përmbarimor P.nr.777/2019, të datës 

29.03.2019, të lëshuar nga përmbaruesi privat  Flamur Bogaj në Prishtinë. 

 

Kundër këtij aktvendimi në me datë 13.03.2020 ka ushtruar ankesë debitorime pretendimin se 

debitori nuk ka pranuar vërejtje me shkrim nga debitori dhe se nuk e ka pranuar asnjëherë 

urdhrin për përmbarim nga Përmbaruesi Privat, duke pretenduar se prapësimi është ushtruar 

brenda afatit ligjor me datë 26.04.2019. Andaj, i ka propozuar Gjykatës që ta aprovojë ankesën 

e debitorit dhe aktvendimi i atakuar të prishet dhe çështja t’i kthehet gjykatës së shkallës së 

parë në rigjykim dhe rivendosje. 

 

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: 

 

Ankesa e debitorit është e palejuar. 
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Pas shqyrtimit të shkresave të lëndës, përkatësisht nga fletë kthesën për dorëzim personal, 

Gjykata vërtetoi faktin se debitori aktvendimin e atakuar të Gjykatës Themelore në Prishtinë, 

Departamenti i Përgjithshëm, PPP.nr.926/19, të datës 19.02.2020, e ka pranuar me datë 

05.03.2020. Sipas vlerësimit të Dhomës së Shkallës së dytë të kësaj Gjykate, pasi që në këtë 

çështje përmbarimore, sipas Nenit 77 par.2 të LPP afati për ankesë është 7 ditë nga dita e 

pranimit të aktvendimit të shkallës së parë me të cilin është vendosur lidhur me prapësimin, 

atëherë rezulton që ankesa është dorëzuar pas skadimit të afatit ligjor prej 7 ditësh. Meqenëse 

debitori e ka pranuar aktvendimin e gjykatës së shkallës së parë me datë 05.03.2020, ndërsa 

ankesën e ka paraqitur pas skadimit të afatit me datë 13.03.2020 – gjë që vërtetohet nga vula e 

pranimit të ankesës në. Në këtë drejtim rrjedh se ankesa në gjykatë është parashtruar pas 

skadimit të afatit ligjor prej 7 ditësh.  

 

Në bazë të nenit 186.1 të LPK-së parashihet se ankesa e paraqitur pas afatit të parashikuar me 

ligj, ankesën jo të plotë, apo ankesën e palejueshme e hedh poshtë me aktvendim gjykata e 

shkallës së parë pa caktuar fare seancë gjyqësore. Ndërsa në bazë të nenit 186.2 të LPK 

parashihet se ankesa është e pasafatshme po që se është paraqitur pas skadimit të afatit ligjor.  

 

Meqë gjykata e shkallës së parë nuk e ka hedh poshtë si të pasafatshme ankesën e debitorit, 

Dhoma e Shkallës së Dytë e Gjykatës Komerciale, në bazë të nenit 196 të LPK-së e ka hedhë 

poshtë ankesën si të palejueshme 

 

Nga të cekurat më lartë, gjykata vendosi si në dispozitiv të aktvendimit dhe atë në bazë të nenit 

195.1 pika a), lidhur me nenin 196 të LPK-së. 

 

GJYKATA KOMERCIALE 

Dhomat e shkallës së dytë 

Kom.Dh.shk.II.nr.1381/22, me datë 12.01.2023 

 

 

Gjyqtari 

 Dren Rogova 


