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REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

GJYKATA KOMERCIALE E KOSOVËS 

   

 

                                                                                                               Kom.Dh.Shk.II.nr.730/22                                      

 

GJYKATA KOMERCIALE E KOSOVËS, Dhoma e shkallës së dytë, me gjyqtarin 

individual Faton Bajrami,  në çështjen përmbarimore të kreditorit D.P.H “B...” me seli në Prishtinë, 

me pronarë B.U nga Prishtina të cilën e përfaqëson avokat Bahtir Troshupa nga Prishtina, kundër 

debitorit D.P.Z “M...” me pronar A.G B.I me seli në Prizren, të cilin e përfaqëson av.Ali Ajro nga 

Prizreni, në çështjen përmbarimit sipas dokumentit noterial LRP.nr.1488/2020 Ref nr.442/2020 i 

datës 17.06.2020, për shkak të detyrimit në të holla në shumën prej 1.500.00euro, i lejuar me 

Urdhrin për përmbarim, P.nr.117/2020 të dt.17.07.2020 të Përmbaruesit Privat, Fadil I. Hoxha nga 

Prishtina, duke vendosur lidhur me ankesën e debitorit, të ushtruar kundër aktvendimit të Gjykatës 

Themelore në Prizren- Departamenti i Përgjithshëm PPP.nr.239/2020 të dt. 09.12.2020, më datën 

15.12.2022, mori këtë: 

 

 

                 A K T V E N D I M 

 

  REFUZOHET si e pabazuar ankesa e debitorit D.P.Z “M...”, me seli në Prizren, ndërsa 

aktvendimi i Gjykatës Themelore në Prizren- Departamenti i Përgjithshëm PPP.nr.239/2020 të dt. 

09.12.2020, VËRTETOHET. 

 

                   A r s y e t i m 

 

Gjykata e shkallës së parë, me aktvendimin e atakuar, PPP.nr.239 të dt. 09.12.2020, ka 

vendosur si në vijim në pikën I të dispozitivit ka refuzuar si të pa bazuar kërkesën për kthimin në 

gjendje të mëparshme e debitorit D.P.Z “M...”, me pronar A.G B.I me seli në Prizren, e të cilin e 

përfaqëson av.Ali Ajro nga Prizreni, dhe në pikën II të dizpozitivit ka hedhur poshtë si të pa 

afatshëm prapësimi i palës debitorë, D.P.Z “M...”, me pronar A.G B.I me seli në Prizren, të cilin e 

përfaqëson av.Ali Ajro nga Prizreni, i ushtruar kundër Urdhrit përmbarimor, P.nr.117/200 të datës 

17.07.2020 të Përmbaruesit privat, Fadil I. Hoxha nga Prishtina.  

 

Ankesë ka paraqitur në afat ligjor debitori dhe atë për shkak të shkeljes së dispozitave të 

procedurës kontestimore dhe konstatimit të gabuar apo jo të plotë të gjendjes faktike, aplikimin e 
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gabuar të së drejtës materiale  me propozim që gjykata e shkallës së dytë ankesën e debitorit  ta 

aprovoj si të bazuar dhe çështjen ta kthej ne procedim të serishëm Gjykatës së shkallës së parë. 

 

Përgjigje në ankesë ka paraqitur kreditori në afatin ligjor, me të cilën ka theksuar se Zyra 

e Përmbarimit Privat , Fadil I. Hoxha, Prishtinë, ka vepruar drejtë me rastin e lëshimit të Urdhrit 

për Përmbarim P.nr.117/2020 të lëshuar me datë 17.07.2020, e rrjedhimisht drejtë ka vepruar edhe 

Gjykata Themelore në Prizren, me rastin e vendimmarrjes me datë 09.12.2020, lënda 

PPP.nr.239/2020, duke i propozuar gjykatës që bazuar në Ligjin e procedurës Kontestimore dhe 

Ligjin e Përmbarimorë, ta refuzoj ankesën e debitorit D.P.Z M..., dhe ta vërtetoj aktvendimin e 

datës PPP.nr.239/2020 të datës 09.12.2020 

 

Gjyqtari individual i Gjykatës Komerciale – Dhoma e shkallës së dytë, i shqyrtoi shkresat 

e lëndës, aktvendimin e atakuar dhe pretendimet ankimore, në kuptim të nenit 3 par.2 të Ligjit 

nr.04/L-139 për procedurën përmbarimore  si dhe në kuptim të nenit 194 të LPK-së,  gjeti se:  

 

Ankesa e debitorit është e pabazuar. 

 

Nga shkresat e lëndës rezulton se kreditori D.P.H “B...” me seli në Prishtinë me pronarë 

B.U nga Prishtina të cilën e përfaqëson av.Bahtir Troshupa nga Prishtina, ka paraqitur propozim 

për përmbarim ndaj debitorit D.P.Z “M...” me pronar A.G B.I me seli në Prizren, të cilin e 

përfaqëson av.Ali Ajro nga Prizreni në bazë të “Marrëveshja për kthimin e Avansit”, dokumentit 

noterial i përmbarueshëm në pajtim me ligjin për noterinë,  akti noterial LPR:nr.1488/2020 të datës 

17.06.2020, i lidhur pranë noteres Sh.S.T me seli në Shtime, për shumën e detyrimit në vlerë prej 

1.500.00 euro, me kamatë vonesë në lartësi prej 8 % nga 04 korrik 2020 e deri në përmbarimin e 

tërësishëm, si dhe të gjitha shpenzimet e përmbarimit: Përpilimi i propozimit për përmbarim 

156.00euro, taksën për përmbarim 53.00 euro, si dhe shpenzimet tjera nëse do të krijohen deri në 

momentin e përmbarimit të tërësishëm. 

 

Përmbaruesi Privat Fadil Hoxha, me seli në Prishtinë, me Urdhrin Përmbarimor 

P.nr.117/2020 të dt.17.07.2020, ka caktuar përmbarimin, duke vlerësuar se dokumenti noterial, i 

plotëson kushtet për përmbarim.  

 

Ndaj këtij urdhri me dt. 06.08.2020, ka paraqitur prapësim debitori, me propozim që të 

aprovohet në tërësi prapësimi i debitorit, ndërsa urdhri i Përmbaruesit Privat P.nr.117/2020 të 

dt.17.07.2020 të shfuqizohet dhe të hudhet poshtë si i palejuar apo të refuzoj si të pabazuar, si dhe 

shpenzimet të bien barrë e kreditorit. 

 

Përgjigje në prapësim ka paraqitur kreditori me propozim që të nxjerrë aktvendim ashtu që 

të hudhet si e paafatshme prapësimi i datës 07 gusht 2020, i ushtruar nga debitorit D.P.Z M..., 

biznes individual B.I, pronar A.G me seli në Prizren, kundër urdhërit për Përmbarim P.nr.117/2020 
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të dt.17.07.2020, nga përmbaruesi privat Fadil Hoxha, dhe ashtu që nëse eventualisht gjykata, do 

të nxjerre tjetër konkludim që do ta konsideroj të afatshëm prapësimin, atëherë gjykatës i ka 

propozuar që të nxjerrë aktvendim që të refuzohet si e pathemelte prapësimi i datës 07 gusht 2020, 

i ushtruar nga debitori D.P.Z M..., B.I me pronar A.G me seli në Prizren, nr.fiskal ..., kundër urdhrit 

për përmbarim P.nr.117/2020, dhe po ky urdhër të mbetet në fuqi, ashtu që bazuar në gjendjen 

faktike, kreditori ka propozuar organit propozues, që te obligohet debitori që kreditorit ti paguaj 

shpenzimet procedurale, në lartësi 156.00 euro, sipas Tarifës së Avokatëve të Kosovës. 

 

Gjykata Themelore në Prizren, me aktvendimin e atakuar, PPP.nr.239/2020 të dt. 

09.12.2020, ka refuzuar në tërësi si të pa bazuar prapësimin e debitorit për kërkesën për kthimin 

në gjendje të mëparshme e debitorit D.P.Z “M...”, për shkak të afatit të humbur për të ushtruar 

prapësim, dhe ka hudhur poshtë si të pa afatshme prapësimin e palës debitorë, D.P.Z “M...”, me 

pronar A.G B.I me seli në Prizren, i ushtruar kundër Urdhrit për përmbarim, P.nr.117/2020 të datës 

17.07.2020 të përmbaruesit privat Fadil Hoxha nga Prishtina.  

 

Në arsyetim të aktvendimit të atakuar ka theksuar se pasi analizoj prapësimin e debitorit 

dhe thëniet e cekura në të gjeti se i njëjti përmbarues privat kompetent, ka vepruar më tej në këtë 

çështje juridike të përmbarimit dhe se palës debitori ia ka dërguar Urdhrin e tij për përmbarim, të 

cilin pala debitorë e ka pranuar me dt.28.07.2020, derisa pala debitorë ndërkohë tek me 

dt.11.08.2020, te përmbaruesi privat, ka paraqitur propozim për kthim në gjendje të mëparshme. 

Gjykata e shkallës së parë tek vendimi i atakuar ka ardhur duke analizuar dispozitën ligjore të 

LPK-së, më konkretisht nenin 129 par,1 në të cilën thuhet se “Në qoftë se pala nuk shkon në seancë 

fare apo e humbë afatin për kryerjen e ndonjë veprimi procedural dhe për ketë shkak e humbë të 

drejtës që më vonë të kryejë veprimin procedural lidhur me afat, gjykata do t’i lejoje kësaj pale, 

me propozimin e saj, ta kryejë më vonë këtë veprim, po që se e konstaton se ekzistojnë shkaqe të 

arsyeshëm të cilat nuk kanë mundur të parashikohen e as të evidentohen”. Dhe nga kërkesa e palës 

debitori gjykata e shkallës së parë nuk ka mundur ta vërtetoj se kane ekzistuar shkaqe të arsyeshme 

të cilin nuk kanë mundur të parashihen e as të evitohen e për të cilat ka humbur afati për paraqitje 

e veprimit procedural-prapësimi i debitorit të përmbarimit. 

 

Vlerësimin dhe qëndrimin juridik të gjykatës së shkallës së parë, Dhoma e Shkallës së Dytë 

e Gjykatës Komerciale, e aprovon si të rregullt dhe të ligjshëm, për arsye se aktvendimi i atakuar 

nuk është përfshirë me shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore nga neni 182 

paragrafi 2, pika b), g), j), k) dhe m), të LPK-së, dhe se drejtë është zbatuar e drejta materiale, e të 

cilat shkaqe ankimore gjykata e shkallës së dytë, në bazë të nenit 194 të LPK-së, i vlerëson edhe 

sipas detyrës zyrtare. 

Gjykata Komerciale – Dhoma e shkallës së dytë nuk i ka pranuar pretendimet ankimore për shkelje 

të dispozitave të ligjit të procedurës përmbarimore, pasi që gjykata e shkallës së parë duke 

vlerësuar drejtë provat të cilat i ka pasur në dispozicion në shkresat e lëndës të ofruara nga 

ndërgjyqësit, ka vendosur drejtë në dispozitiv të aktvendimit, duke dhënë arsye përkatëse në pjesën 
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arsyetuese të aktvendimit të atakuar dhe drejtë ka aplikuar edhe Ligjin e Procedurës Kontestimore 

përkatësisht nenin 129 dhe nenin 104 par.1 “Dërgimi organeve shtetërore dhe personave juridik 

u bëhet duke iu dorëzuar shkresat personit të autorizuar për pranimin e tyre apo të punësuarit që 

gjendet në zyrën gjegjësisht në lokalin e punës”. Me të cilin interpretim është pajtuar edhe gjykata 

e shkallës së parë se në gjendjen faktike ka konstatuar  se pranimi është bëre nga punëtori me të 

cilën është legjitime, që parashihet me nenin 104 dhe si e tillë nuk paraqet shkak për kthimin në 

gjendje të mëparshmë, me të cilën dhomat e shkalles së dytë pajtohen në tërësi.  Po ashtu me nenin 

129 par,1 në të cilën thuhet se “Në qoftë se pala nuk shkon në seancë fare apo e humbë afatin për 

kryerjen e ndonjë veprimi procedural dhe për ketë shkak e humbë të drejtës që më vonë të kryejë 

veprimin procedural lidhur me afat, gjykata do t’i lejoje kësaj pale, me propozimin e saj, ta kryejë 

më vonë këtë veprim, po që se e konstaton se ekzistojnë shkaqe të arsyeshëm të cilat nuk kanë 

mundur të parashikohen e as të evidentohen”. Dhe nga kërkesa e palës debitori gjykata e shkallës 

së parë nuk ka mundur ta vërtetoj se kanë ekzistuar shkaqe të arsyeshme të cilën nuk kanë mundur 

të parashihen e as të evitohen e për të cilat ka humbur afati për paraqitje e veprimit procedural-

prapësimi i debitorit të përmbarimit.   

 

Kjo gjykatë po ashtu vlerëson se gjykata e shkallës së parë drejte ka vepruar edhe kur ka 

vendosur lidhur me prapësimin e palës debitorë të paraqitur kundër urdhrit për përmbarim të 

përmbaruesit privat P.nr.117/2020 të datës 17.07.2020 ku nga shkresat e lëndë rezulton se pala 

debitorë urdhrin për përmbarim e ka pranuar me datën 28.07.2020 ndërsa prapësimin e ka paraqitur 

përmes dorëzimit me postë me datën 07.08.2020 ku është evidentuar përmes vulës së pranimit të 

organit dorëzues Postës së Kosovës. Prandaj me këtë rast kjo gjykatë vlerëson se debitori i 

përmbarimit ka rënë në vonese në paraqitjen e veprimit procedural prapësimit në këtë çështje 

përmbarimore.  

 

Dhoma e shkallës së dytë e Gjykatës Komerciale, i vlerësoi të gjitha pretendimet ankimore 

por të njëjtat nuk ishin me ndikim për një vendim ndryshe, për çka vendosi si në dispozitiv të këtij 

aktvendimi. Nëse pala debitorë për çfarëdo rrethane apo arsye pretendon se pala kreditore kërkon 

përmbarimin e detyrimit pa bazë ligjore, si shkak i të cilave palës debitorë eventualisht ka mundur 

ti shkaktohet apo mund ti shkaktohet çfarëdo lloji dëmi më rastin e kryerjes së përmbarimit sipas 

kësaj lënde, nuk ka pengesa ligjore që lidhur më këtë të drejtën e tij ta realizoj në kontest të rregullt 

pranë gjykatës kompetente, ngase një pretendim i tillë, nuk paraqet bazë ligjore për ndaljen, 

pezullimin apo përfundimin e përmbarimit në këtë rast. 

Andaj, duke marr parasysh pretendimet ankimore, të cilat konsistojnë ndaj aktvendimit të 

ankimuar, gjykata e shkallës se dytë konsideron se këto pretendimet ankimore janë të pabazuara, 

ngase nuk kemi të bëjmë me shkelje thelbësore të dispozitave të Ligjit të Procedurës Kontestimore, 

të cilat shkelje kjo gjykatë i vështron sipas detyrës zyrtare në kuptim të nenit 194 të LPK-së, dhe 

as të  Ligjit të Procedurës Përmbarimore. Andaj me të drejtë gjykata e shkallës se parë ka refuzuar 

si të pa bazuar prapësimin e debitorit dhe e ka lejuar urdhrin për caktimin e përmbarimit të 

Përmbaruesit Privat, P.nr.117/2020 të datës 17.07.2020. 
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Nga të gjitha arsyet e paraqitura e në pajtim me dispozitat e nenit 208 dhe 209 paragrafi 1 

pika b) të LPK-së lidhur me nenin 17 të LPP-së, u vendos si në dispozitiv të këtij aktvendimi. 

 

               GJYKATA KOMERCIALE E KOSOVËS,  

                             Dhomat e shkallës së dytë 

                                             Kom.Dh.Shk.II.nr.730/22 dt.15.12.2022                                    

 

                                                                                               

                                                                                                                                 Gj y q t a r i,                                             

                                                                                                                       Faton Bajrami,   

  


