
                                                                                                                        

 

REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

          

KOM.DH.SHK.II.nr.762/2022 

 

GJYKATA KOMERCIALE E KOSOVËS – DHOMA E SHKALLËS SË DYTË, e 

përbërë nga gjyqtari individual Faton Bajrami, në çështjen juridike përmbarimore të kreditorit T... 

SH.A, me seli ne Prishtinë rr. ”....” nr. ..., kundër debitorëve  1.NT “I...” me nr. Biznesi .... nga 

fshati K... Komuna e Drenasit përfaqësuar nga B.I, 2. V.I nga fshati K... Komuna e Drenasit, 3. 

NSHN “L...” me nr. Biznesit ....  me adresë lagjia “....” ne Prishtinë e përfaqësuar nga Rr.I,  në 

çështjen juridike përmbarimore, duke vendosur lidhur me ankesën e debitorit te parë  e parashtruar 

përmes përfaqësuesit te autorizuar avokat Gazmend Halilaj, e paraqitur kundër Urdhrit për Shitje 

P.nr.863/16 të datës 19.05.2021,  me datën 12.12.2022, mori këtë: 

 

A K T V E N D I M 

 

Aprovohet e themeltë ankesa e debitorit NT “I...” me nr. Biznesi .... nga fshati K... Komuna 

e Drenasit, e ushtruar përmes përfaqësuesit te autorizuar  avokat Gazmend Halilaj, anulohet Urdhri 

për Shitje P.nr.863/16 të datës 19.05.2021, i nxjerr nga përmbaruesi privat Afet Mjeku  ne Prishtinë 

dhe çështja i kthehet te njëjtit ne procedim te serishëm.   

 

A r s y e t i m 

 

Përmbaruesi Privat Afet Mjeku  me urdhrin e atakuar P.nr.863/16 të datës 19.05.2021, në 

piken I. të dispozitivit ka vendosur qe ti dorëzohen blerëses  dhe ofertueses se vetme kreditores se 

përmbarimit T... SH.A, paluajtshmëria  dhe atë kultura shtëpi me oborr me sipërfaqe prej 010.00 

ha Zona Kadastrale K..., ne vlerë prej 210,000.00 euro, me nr. te certifikatës UL-70314032-01068 

dhe nr. te parcelës P-70314035-00004-48 e cila paluajtshmëri evidentohet ne emër te Besnik Fazli 

Istogut, ku konsiderohet se është përmbushur obligimi ne tërësi. Këto paluajtshmëri do ti 

dorëzohen kreditores se përmbarimit T... SH.A , me seli ne Prishtinë  rr. “....” nr./... si ofertuese e 

vetme për çmimin përkatës te ofruar në ankandin e dytë publik verbal për dorëzimin dhe kalimin 

ne pronësi te paluajtshmërive te lartcekura dhe atë ne përmbushjen e obligimit ne tërësi ne shumen 

prej 32,843.87 euro. Ne piken II- shënimi-regjistrimi i te drejtës se pronës ne zyrën Komunale 

Kadastrale ne Gllogoc, Urdhërohet kjo zyre qe paluajtshmërinë me përshkrimin e  dhënë si ne 
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piken I te dispozitivit te këtij urdhri, ti regjistroj ne dobi te blerëses dhe ofertueses –kreditores T... 

SH.A me seli ne Prishtinë rr.....”nr.15, pas plotfuqishmërisë se këtij urdhri.   

 

Kundër këtij urdhri në afatin ligjor, ka ushtruar ankesë debitori i parë NT “I....” me nr. 

Biznesi ...., përmes përfaqësuesit te autorizuar avokat Gazmend Halilaj, për shkak te shkeljeve 

esenciale te dispozitave te procedurës përmbarimore dhe zbatimit te gabuar te se drejtës materiale, 

me propozim qe gjykata e shkalles se dytë pas shqyrtimit te ankesave ta aprovoj ankesën si te 

bazuar  dhe urdhrin P.NR.863/16 te anuloj si te pabazuar. 

 

Përgjigje në ankesë ka ushtruar kreditori, duke i kundërshtuar si te pabazuara  pretendimet 

ankimore të debitorit te parë, me propozim që gjykata ta hedh poshtë si te palejuar ankesën e 

debitorit te parë te ushtruar përmes avokat Gazmen Halilaj, ta refuzoj ne tërësi si te pabazuar 

ankesën e debitorit  dhe ta vërtetoj urdhrin përmbarimor P.nr.863/16 dt.19.05.2021.  

 

Gjyqtari individual i Gjykatës së Apelit, i shqyrtoi shkresat e lëndës, urdhrin 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 të LPK-së, gjeti se:  

 

- Ankesa e debitorit  te parë është e themeltë 

 

Nga shkresat e lëndës rrjedh se kreditori T... SH.A me seli ne Prishtinë rr. “...” p.n “ ....” 

me seli ne Prishtinë, me datën 25.08.2016, ndaj debitorëve ne bazë te dokumentit përmbarimor – 

Marrëveshjes mbi kredinë nr.12033 dt.25.03.2011, Marrëveshjes mbi Mbitërheqjen e mundësuar 

nr.12033 dt.25.03.2011, shtojcë  nr.2 e marrëveshjes  mbi Mbitërheqjen e mundësuar nr.12033 

dt.28.03.2011, Marrëveshjes mbi Hipotekën nr.12033 dt.28.03.2011, Aktvendimi mbi regjistrim 

te Hipotekës nr. prot. 58/2011 dt.04.04.2011, lëshuar nga Zyra Komunale Kadastrale ne Gllogoc, 

Marrëveshja mbi Pengun dt.25.03.2011 dhe konfirmimit te regjistrimit te pengut R-20160811-77 

dt.11.08.2016. Përmbaruesi Privat Afet Mjeku, për territorin e Gjykatës Themelore ne Prishtine e 

ka lejuar përmbarimin me urdhrin përmbarimor P.nr.863/16 dt.25.08.2016. 

 

Nga shkresat ne lende del se debitorët e përmbarimit e kanë pranuar propozimin për 

përmbarim  dhe urdhrin për lejimin e përmbarimit  me datën 26.08.2016 dhe ndaj te njëjtit nuk 

kanë parashtruar prapësim, andaj organi përmbarues ka vazhduar me procedurën e përmbarimit 

për shitjen publike  te pauajtshmërisë deri ne nxjerrjen e urdhrit te atakuar me ankesë.  

 

Gjykata Komerciale -Dhoma e shkalles se Dytë, qëndrimin dhe përfundimin juridik të 

gjykatës së shkallës së parë nuk mund ta përkrah si të rregullt dhe të ligjshëm, për arsye se 

aktvendimi i atakuar është përfshirë ne shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës 

përmbarimore dhe kontestimore nga neni 182 paragrafi 1 te LPK-së,  nenin 247 par.1 dhe 2 te LPP 
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lidhur me nenin 22 te Ligjit  nr.05/L-118 për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit për Procedurën 

Përmbarimore.  

 

Kjo gjykate vlerëson se Organi Përmbarues ka bërë shkelje te dispozitave përmbarimore 

kur i ka dorëzuar ne pronësi paluajtshmerinë e debitorit  duke  e konsideruar këtu te përmbushur 

ne tërësi kërkesën ndaj debitorit. Përmbaruesi Privat referuar këtu dispozitave ligjore te nenit  22 

Ligjit nr.05/L-118 për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit te Procedurës Përmbarimore  me te cilin 

është riformuluar neni 234, ku ne  par.3 te këtij neni është përcaktuar se “Ne qoftë se 

paluajtshmëria nuk ka mundur te shitet as ne ankandin e dytë, atëherë me propozim te kreditorit, 

organi përmbarues merr vendim qe paluajtshmëria ti dorëzohet kreditorit duke kaluar ne pronësi 

te tij me ç’rast edhe kërkesa ndaj debitorit konsiderohet e përmbushur  ne tërësi”. Fakti se ne 

seancën e ankandit te dytë te datës 19.05.2021 ka deklaruar se pasi nuk ka ofertues tjerë ne këtë 

ankand  nuk do ta shfrytëzoj te drejtën e ofertës por propozon qe ne bazë te dispozitave te LPP  t’i 

dorëzohet paluajtshmeria duke konsideruar te përmbushur obligimin e debitorëve ne tërësi ne 

shumën prej 32,843.87 euro,  organi përmbarues me urdhër ka bërë  kalimin e pronësisë  se 

paluajtshmërisë se debitorit ne kreditorin ne shumen e propozuar nga kreditori.  

 

Gjykata e shkalles se dytë vlerëson se  ne këtë rast organi përmbarues është dashur ti 

referohet nenit 247 par.2 te LPP, i cili përcakton se, “Ne rastin nga paragrafi 1 i këtij neni, 

konsiderohet se kredia e kreditorit është përmbushur deri ne shumen e cila i përgjigjet dy te tretave 

te vlerës se përcaktuar te paluajtshmërisë”,  e kjo shiquar  nga urdhri i atakuar, ku organi 

përmbarues ka theksuar se paluajtshmëria i dorëzohet kreditores se përmbarimit për lejimin 

përkatës te ofruar ne ankandin e dytë verbal për dorëzimin ne pronësi te paluajtshmerive te cekura 

me lart për përmbushjen  e obligimit ne tërësi ne shumen prej 32,843.87 euro, rezulton se organi 

përmbarues ka bërë shkelje te dispozitave ligjore, e kjo  sepse marrë parasysh vlerën e 

paluajtshmërisë se përcaktuar nga te dy palët ne procedurë prej  210,000.00 (dyqindedhjetëmijë) 

euro, ndërsa organi përmbarues  ka dorëzuar dhe kaluar ne pronësi kreditorit paluajtshmerinë  për 

përmbushjen e detyrimit ne tërësi ne shumen prej 32,843.87 euro, rezulton se kemi te bëjmë me 

disproporcion te prestimeve ne dëm te debitorit,  sepse vlera prej 32,843.87 euro nuk i përgjigjet  

dy te tretave të vlerës se përcaktuar te paluajtshmërisë, andaj marrë parasysh te gjitha këto Gjykata 

Komerciale –Dhoma e Shkalles e dytë vlerëson se urdhri i atakuar anulohet dhe kthehet serish tek 

organi përmbarues.  

 

Në ri procedurë Organi Përmbarues duhet te marrë parasysh te gjeturat e gjykatës se 

shkalles se dytë, te evitoj parregullsitë e gjetura dhe pastaj te marrë vendim te drejtë dhe te ligjshëm 

konform dispozitave ligjore ne fuqi.  

 

Nga sa u tha me lartë u vendos si në dispozitiv të këtij aktvendimi në kuptim të nenit 77 

dhe 17 të LPP-së, lidhur me nenin 208 dhe 209, pika d), të LPK-së. 
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GJYKATA KOMERCIALE E KOSOVËS       

DHOMA E SHKALLES SE DYTË 

                                                  K.DH.SH.II nr.762/22, me datë 12.12.2022 

 

                                                                                                  Gjyqtari, 

                                                                                                   Faton Bajrami 

 

 

 

 


