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K.Dh.Sh.II.nr.1705/2022 

 

GJYKATA KOMERCIALE – Dhomat e Shkallës së Dytë, në kolegjin e përbërë nga 

gjyqtarët Dren Rogova, kryetar i kolegjit, Franciska Zhitija - Ymeri dhe Krenar Berisha, 

anëtarë, në çështjen juridike të propozuesit të masës së sigurimit “G....” – Dega në Kosovë, me 

seli në Prishtinë, NRB: ...., të cilën me autorizim e përfaqëson shoqëria e avokatëve “Sh..&I...”, 

me seli në Prishtinë, kundër kundërshtarit të sigurimit Ndërmarrja Hidroekonomike “Ibër 

Lepenci” Sh.A., me seli në Prishtinë, të cilën sipas autorizimit e përfaqëson Mehmet Berisha, 

avokat në Prishtinë Naxhie Sadiku dhe Vigan Syla, për shkak të propozimit  për caktimin e 

masës së përkohshme të sigurimit, duke vendosur lidhur me ankesën e  kundërshtarit të masës 

së sigurimit, të parashtruar kundër aktvendimit të Gjykatës Komerciale – Dhomat e Shkallës së 

Parë KE.nr.2319/22 të datës 09.12.2022, në seancën e kolegjit të mbajtur me dt. 19.01.2023, 

mori këtë: 

 

A K T V E N D I M  

 

APROVOHET ankesa e  propozuesit të masës së sigurimit N.H. Ibër Lepenci, me seli në 

Prishtinë, ndërsa PRISHET Aktvendimi i Gjykatës Komerciale – Dhomat e Shkallës së Parë 

K.E.nr.2319/22 të datës 09.12.2022, dhe lënda i kthehet të njëjtës gjykatë në rishqyrtim dhe 

rivendosje.  

 A r s y e t i m  

 

Gjykata e shkallës së parë me aktvendimin e atakuar KE.nr.2319/22, të datës 09.12.2022, e ka 

aprovuar si të bazuar propozimin e palës propozues “G....” – Dega në Kosovë, me seli në 

Prishtinë, ashtu që e ka caktuar masën e sigurimit dhe i ka ndaluar kundërshtarit të sigurimit 

Ndërmarrja Hidroekonomike “Ibër Lepenci” Sh.A., me seli në Prishtinë, ekzekutimin e 

sigurimit të performancës Nr..... të datës 20.05.2020 dhe garancisë për parapagim nr. .... të 

datës 30.06.2020 të lëshuar nga K.S. “S....”, me seli në Prishtinë dhe e ka obliguar K.S. S.... që 

ta zbatoj këtë vendim deri në një vendim tjetër. 

 

Kundër këtij aktvendimit në afatin ligjor ka paraqitur ankesë kundërshtari i masës së sigurimit, 

me anë të së cilës ka kundërshtuar në tërësi aktvendimin e Gjykatës Komerciale - Dhomat e 

Shkallës së Parë KE.nr.2319/22 të datës 09.12.2022, për shkak të  shkeljeve thelbësore  të 

dispozitave të procedurës kontestimore, për shkak të vërtetimit të gabuar dhe jo të plotë të 

gjendjes faktike, dhe aplikimit të gabuar të së drejtës materiale, me propozim që Dhoma e 

Shkallës së Dytë e gjykatës Komerciale ta aprovojë ankesën e kundërshtarit të sigurimit për 

caktimin e masës së përkohshme të sigurisë, të vlerësojë se a është e rregullt përfshirja e një 

Gjykate të rregullt vendore në rastin konkret, dhe në bazë të saj të vendos aprovimin e ankesës 

së kundërshtarit të masës. 

 

Pala paditëse ka paraqitur përgjigje në ankesë me propozim që Dhoma e Shkallës së Dytë e 

Gjykatës së Komerciale ta refuzoje si të pabazuar ankesën e të paditurës dhe të vërtetohet 

aktvendimi i dhomës së shkallës së parë.  
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Dhomat e Shkallës së Dytë, pas vlerësimit të pretendimeve ankimore lidhur me aktgjykimin e 

atakuar, në mbështetje të dispozitës së nenit 194, 195 dhe 208 të Ligjit për Procedurën 

Kontestimore (LPK), ka gjetur se:  

 

Ankesa është e bazuar. 

 

Nga shkresat e lëndës rezulton se propozuesi i masës së sigurimit “G....” – Dega në Kosovë, 

me seli në Prishtinë, me datën 20.01.2023, ka paraqitur në gjykatën e shkallës së parë propozim 

për caktimin e masës së përkohshme të sigurisë kundër kundërshtarit të sigurimit Ndërmarrja 

Hidroekonomike “Ibër Lepenci” Sh.A., me seli në Prishtinë. 

 

Dhoma e Shkallës së Parë, Departamenti Ekonomik, i Gjykatës Komerciale me aktvendimin e 

atakuar KE.nr.2319/2022, të datës 09.12.2022, e ka caktuar masën e sigurimit dhe i ka ndaluar 

kundërshtarit të sigurimit Ndërmarrja Hidroekonomike “Ibër Lepenci” Sh.A., me seli në 

Prishtinë, ekzekutimin e sigurimit të performancës Nr..... të datës 20.05.2020 dhe garancisë për 

parapagim nr. .... të datës 30.06.2020 të lëshuar nga K.S. “S....”, me seli në Prishtinë dhe e ka 

obliguar K.S. S.... që ta zbatoj këtë vendim deri në një vendim tjetër. 

 

Në këtë gjendje të çështjes juridike, Gjykata Komerciale – Dhoma e Shkallës së Dytë ka gjetur 

se aktvendimi i atakuar përmban shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore 

nga neni 182.2, pika n), e që përbejnë arsye për prishjen e këtij aktvendimi. 

 

Shkeljet thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore qëndrojnë në atë se nuk janë 

treguar fare arsyet për faktet vendimtare me rastin e vendosjes si në aktvendimin e ankimuar. 

 

Nga faktet e çështjes rrjedh se pranë Dhomave të Shkallës së Parë – Departamenti Ekonomik të 

kësaj Gjykate është parashtruar çështje mes dy subjekteve juridike për sigurimin e 

kërkesëpadisë përmes masës së përkohshme, në një çështje juridike për të cilën palët kanë 

kontraktuar arbitrazhin si mekanizëm për zgjidhjen e kontesteve. Kërkesa e propozuesit për 

caktimin e masës ka ardhur si pasojë e ndërprerjes së njëanshme të kontratës nga ana e 

kundërshtarit të sigurimit dhe kërkesës për ekzekutimin e garancioneve të avansit dhe të 

performancës. Fillimisht kërkesa nga ana e propozueses ka qenë t’i ndalohet kundërshtarit të 

sigurimit, ekzekutimi i sigurimit të garancioneve – atij të performancës dhe të avansit, si dhe të 

obligohet K.S. S.... që ta zbatoj këtë vendim deri në nxjerrjen e vendimit meritor nga tribunali i 

arbitrazhit, e po ashtu ka kërkuar që të urdhërohet propozuesi për ta vazhduar validitetin e 

garancioneve deri me datë 30.09.2024. Gjatë shqyrtimit të masës së sigurimit propozuesi ka 

hequr dorë nga pika III e kërkesës për zgjatjen e garncionit. Ndërkaq, kundërshtari i masës së 

sigurimit e ka kontestuar kompetencën e gjykatës për të vendosur në këtë çështje, me 

pretendimin se palët kanë një klauzolë kontraktuese për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve në 

arbitrazh. 

 

Kolegji i Dhomës së Shkallës së Dytë, vlerëson se gjykata e shkallës së parë në aktvendimin e 

ankimuar fare nuk ka dhënë arsye për kompetencën e saj me rastin e vendosjes sipas 

propozimit për masën e përkohshme të sigurimit, në një çështje juridike ku është kontraktuar 

klauzola për zgjidhjen e mosmarrëveshjes nga arbitrazhi. Sipas vlerësimit të kolegjit, Gjykata e 

shkallës së parë drejtë ka vepruar kur ka kërkuar kontratën si provë për ta shqyrtuar me rastin e 

vlerësimit të fakteve të çështjes, mirëpo nuk ka dhënë fare arsye për kompetencën dhe rolin e 

Gjykatës në këtë fazë të procedurës, duke ditur kompetencën ekskluzive të arbitrazhit. Po 

ashtu, aktvendimi nuk përmban arsye për faktet që kanë të bëjnë me besueshmërinë e kërkesës 

– që sipas propozuesit ishte rreziku i falimentimit, por gjykata e shkallës së parë si shkaqe të 
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bazueshmërisë së kërkesës ka marrë rrethanat e shkëputjes së kontratës. Është evident fakti se 

pa ekzistimin e padisë, gjykata e shkallës së parë e ka të vështirë të përcaktojë të drejtën 

subjektive të palës, megjithatë është vlerësim i kolegjit se me rastin e vendosjes, dhomat e 

shkallës së parë nuk i kanë trajtuar shkaqet e kërkesës së propozuesit që janë mundësia e 

falimentimit, por kanë marrë si rrethanë vetëm ndërprerjen e njëanshme të kontratës. Në këtë 

fazë të procedurës arsyet e vendosjes se masës nuk mund të trajtohen në kuptim të meritave të 

rastit dhe as te prejudikojnë shkaqet apo arsyet e ndërprerjes se marrëdhënies kontraktuale ne 

mes palëve, ne një çështje ku zgjidhja e mosmarrëveshjes i takon ekskluzivisht arbitrazhit.  

 

Shkeljet e tilla përfaqësojnë shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore që 

kanë pasur apo kanë mundur të kenë ndikim në marrjen e aktvendimit të ligjshëm dhe të drejtë 

andaj aktvendimi i atakuar është dashur të prishet. 

 

Gjykata e shkallës së parë në ri-procedurë duhet t`i evitoj mangësitë procedurale, ashtu që t’i 

vërtetojë faktet relevante që kanë të bëjnë me kompetencën gjyqësore me rastin e trajtimit të 

masës së përkohshme, t`i vlerësojë dhe analizojë të gjitha provat e nevojshme për të vlerësuar 

nëse janë plotësuar kushtet nga Neni 297 par.1 të LPK-së, ashtu që më pas të vendos drejtë dhe 

sipas ligjit.  

 

Nisur nga fakti se palët me kontrate kanë përcaktuar klauzolën për zgjidhjen e çështjes në 

arbitrazh, dhomat e shkalles se parë në ri procedurë fillimisht duhet te vlerësojnë kompetencën 

e Gjykatës, konform nenit 8 te Ligjit për Arbitrazhin. Nëse gjykata e shkalles se pare vlerëson 

se ka tagër për te vendosur rreth propozimit për masën e përkohshme, konform Nenit 8 të Ligjit 

për Arbitrazhin, me rastin e vendosjes duhet të jep arsye për përfshirjen e gjykatës në këtë 

procedurë si instancë gjyqësore para fillimit të procedurës së arbitrazhit. Po ashtu, në ri 

procedurë gjykata e shkallës së parë ka për detyre qe të shqyrtojë vetëm shkaqet që e bëjnë të 

besueshme kërkesën e propozuesit të cilat ndërlidhen me rrezikun e likuiditetit të saj dhe të jep 

arsyet vetëm brenda kushteve të Nenit 297 të LPK-së.     

 

Nga të cekurat u vendos sikurse në dispozitiv të aktgjykimit në bazë të nenit 195.1 nën pikën d) 

e lidhur me nenin 209 par.1 nën pikën b) të LPK-së. 

 

GJYKATA KOMERCIALE 

Dhomat e shkallës së dytë 

Kom.Dh.shk.II.nr.1705/22, me datë 19.01.2023 

 

 

Kryetari i Kolegjit 

 Dren Rogova 

 


