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Kom.Dh.Shk.II.nr.693/22 

 

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

çështjen juridike përmbarimore të kreditorëve D.P. “Q...Sh...”, D.P.H. Kafiteria  “K....”, D.P.H 

“V....” dhe NTP “R....I....”, që të gjithë me seli në. Ferizaj, të cilët i përfaqëson sipas 

autorizimit Jakup Ramadani, avokat nga Ferizaj, kundër debitorit Kompania Kosovare për 

Furnizim me Energji Elektrike SH.A., (KEDS) me seli në Prishtinë, për shkak të borxhit sipas 

dokumentit përmbarimor në vlerë prej 82,527.11 €, duke vendosur lidhur me ankesën e 

debitorit ushtruar kundër aktvendimit të Gjykatës Themelore në Prishtinë, Departamenti i 

Përgjithshëm PPP.nr.2620/20, të datës 23.02.2021, me datën 16.01.2023, mori këtë: 

 

 

A K T V E N D I M 

 

REFUZOHET si e pathemeltë ankesa e debitorit Kompania Kosovare për Furnizim me Energji 

Elektrike SH.A., (KEDS) me seli në Prishtinë, ndërsa aktvendimi i Gjykatës Themelore në 

Prishtinë, Departamenti i Përgjithshëm, PPP.nr. 2620/2020 i datës 23.02.2022 VËRTETOHET.   

 

A r s y e t i m 

 

Gjykata Themelore në Prishtinë, me aktvendimin e ankimuar  PPP.nr.2620/20, të datës 

23.02.2021, e ka refuzuar si të pabazuar prapësimin e debitorit KEDS, të ushtruar kundër 

urdhrit për lejimin e përmbarimit P.nr.541/2020 të datës 16.09.2020 të lejuar nga Përmbaruesi 

Privat Besnik Aliu në Ferizaj.  

 

Kundër aktvendimit të lartcekur, brenda afatit ligjor, ankesë ka parashtruar debitori për shkak 

të shkeljeve të dispozitave materiale, për shkak të vërtetimit të gabuar të gjendjes faktike dhe 

për shkak të shkeljeve esenciale, me propozimin që të aprovohet ankesa e debitorit në tersi si e 

bazuar dhe aktvendimi i atakuar të prishet dhe çështja t’i kthehet gjykatës së shkallës së parë në 

rigjykim dhe rivendosje. 

 

Kreditorët nuk kanë parashtruar 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 pathemeltë.  
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Nga shkresat e lëndës rrjedh se kreditorët me datën 16.09.2020, kanë paraqitur propozim për 

përmbarim ndaj debitorit në bazë të dokumentit përmbarimore Aktgjykimit të Gjykatës 

Themelore në Prishtinë – Departamenti për Çështje Ekonomike I.Ek.nr.214/14 të datës 

03.05.2018 i plotfuqishëm më datë 07.07.2020 dhe i ekzekutueshëm nga data 02.09.2020. 

 

Kundër urdhrit mbi lejimin e përmbarimit debitori ka paraqitur prapësim me të cilën ka kërkuar 

që të anulohet urdhri për përmbarim P.nr.541/2020 të datës 16.09.2020 të lejuar nga 

Përmbaruesi Privat Besnik Aliu në Ferizaj. Ndërsa përgjigje në prapësim kanë parashtruar 

kreditorët duke i propozuar gjykatës që prapësimi i paraqitur nga debitori të refuzohet.  

 

Duke vendosur mbi prapësimin e debitorit, gjykata e shkallës së parë ka nxjerr aktvendimin e 

ankimuar PPP.nr. 2620/2020 i datës 23.02.2022, me të cilin e ka refuzuar si të pabazuar 

prapësimin e debitorit kundër urdhrit për lejimin e përmbarimit P.nr.541/2020 të datës 

16.09.2020 të përmbaruesit privat. 

 

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 dhënë aktvendimin e saj të 

drejtë dhe të bazuar në dispozitat e procedurës përmbarimore. Konkludimin e gjykatës së 

shkallës së parë, lidhur me këtë çështje e pranon edhe Gjykata Komerciale – Dhomat e 

Shkallës së Dytë, duke vlerësuar po ashtu se aktvendimi i atakuar është i rregullt dhe i 

ligjshëm, për arsye se i njëjti nuk është përfshirë në shkelje thelbësore të dispozitave të 

procedurës kontestimore nga neni 182 paragrafi 2 pika b), g), j) dhe m) të LPK, dhe se drejtë 

janë zbatuar dispozitat ligjore të procedurës përmbarimore, e të cilat shkaqe ankimore gjykata e 

shkallës së dytë i vlerëson edhe sipas detyrës zyrtare, në bazë të nenit 194 të LPK-së.  

 

Dhoma e Shkallës së Dytë të Gjykatës Komerciale, vlerëson se gjykata e shkallës së pare, duke 

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

palët ndërgjyqëse, ka vendosur drejtë kur e ka refuzuar si të pabazuar prapësimin e debitores 

duke dhënë arsye përkatëse në pjesën arsyetuese të aktvendimit të atakuar.   

 

Gjykata e shkallës së parë, me rastin e vendosjes si në dispozitiv të aktvendimit të atakuar, ka 

konstatuar drejtë faktin se urdhri për lejimin e përmbarimit të përmbaruesit privat bazohet në 

aktgjykimin e plotfuqishëm të Gjykatës Themelore në Prishtinë – Departamenti për Çështje 

Ekonomike I.Ek.nr.214/14 të datës 03.05.2018 i plotfuqishëm më datë 07.07.2020 dhe i 

ekzekutueshëm nga data 02.09.2020,  në bazë të cilit organi përmbarues ka caktuar 

përmbarimin. Po ashtu, gjykata e shkallës së parë drejtë i ka zbatuar dispozitat e të drejtës 

materiale, pasi që mënyra e tillë e vendosjes mbështetet në Nenin 22 par.1 pika 1.1 te LPP-ës 

sipas të cilës: “dokument përmbarues është edhe vendimi përmbarues i gjykatës dhe ujdia 

gjyqësore përmbaruese” dhe përbën bazën juridike për caktimin e përmbarimit sipas nenit 21 

duke i plotësuar kushtet nga neni 24 par.1 dhe 27 par.1 të po këtij ligji ku ceket se “dokumenti 

përmbarimor është i përshtatshëm për përmbarim në qoftë se në të është treguar kreditori dhe 

debitori, si dhe objekti, mjetet, shuma dhe koha e përmbushjes se detyrimit. 

 

Dhoma e Shkallës së Dytë e Gjykatës Komerciale, si gjykatë e shkallës së dytë me rastin e 

vlerësimit të ligjshmërisë së aktvendimit të atakuar, mori parasysh pretendimet ankimore të 

debitorit se i janë bllokuar xhirollogaritë nga ana e përmbaruesit privat, ende pa e pranuar 

aktvendimin e gjykatës së shkallës së parë, duke cenuar dispozitat e Nenit 77 par.1 të LPP-së 

me rastin e vazhdimit të përmbarimit pa pritur nëse debitori do të ushtrojë ankesë.    
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Sipas vlerësimit të kësaj Gjykate, pretendimet e debitorit për parregullsi procedurale nga ana e 

përmbaruesit privat me rastin e ekzekutimit pas marrjes së vendimit nga gjykata e shkallës së 

parë, nuk paraqesin shkelje të  gjykatës së shkallës së parë për të cilat është goditur aktvendimi 

i ankimiuar. Rrjedhimisht, pretendimet e tilla eventuale ndaj përmbaruesit privat, debitori ka 

pasur mundësi t’i paraqesë përmes mjeteve juridike të garantuara me Ligjin për Procedurën 

Përmbarimore të cilat i atribuohen parregullsive të përmbarimit, por të cilat nuk paraqesin 

shkaqe për prishjen e aktvendimit të gjykatës së shkallës së parë.  Andaj, është i 

paqëndrueshëm pretendimi i debitorit se aktvendimi i atakuar është marrë me shkelje esenciale 

të dispozitave të procedurës. 

 

Duke e shqyrtuar aktvendimin e ankimuar në raport me të gjitha pretendimet ankimore, gjykata 

Komerciale – Dhomat e Shkallës së Dytë gjejnë se të njëjtat janë të pa bazuara. Me nenin 71 të 

LPP-së, janë paraparë shkaqet të cilat prapësimin e paraqitur ndaj aktvendimit për lejimin e 

përmbarimit do ta bënin të bazuar, andaj duke pasur parasysh se në rastin konkret nuk ekziston 

asnjë nga arsyet e parapara në nenet e lartcekura, gjykata e shkallës së parë drejtë ka vendosur 

kur e ka refuzuar prapësimin e debitores si të pabazuar.  

 

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.693/22, me datë 16.01.2023 

 

 

Gjyqtari 

 Dren Rogova 


