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Kom.Dh.Shk.II.nr.777/22 

 

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

çështjen juridike përmbarimore të kreditorit Banka për Biznes, me seli në Prishtinë, të cilën 

sipas autorizimit e përfaqëson D...L..R...SHPK, kundër kreditorëve të përmbarimit NPT “B....” 

me seli në Mitrvoicë, Rr. “....”, NRB .... përfaqësuar nga pronari F.S., debitorit të dytë Sh.S. 

nga Mitrovica, me nr. personal ...., rr. “....”, debitorit të tretë NPT “A...J...”, me seli në 

Mitrovicë, Rr. “....”, NRB ...., përfaqësuar nga pronarja G.S.dhe debitorit të katërt D.SH. “K..”, 

me seli në Mitrovicë, rr. “....”, NRB ...., përfaqësuar nga pronari Xh.B., për shkak të borxhit 

sipas dokumentit përmbarimor  - kontratës mbi kredinë me marrëveshje hipotekare, në shumë 

prej 55,335.00 €, duke vendosur lidhur me ankesën e debitorit të dytë NPT “B....”, me seli në 

Mitrovicë, të ushtruar kundër aktvendimit të Gjykatës Themelore në Mitrovicë 

PPP.nr.271/2018, të datës 18.11.2020, me datën 26.01.2023, mori këtë: 

 

A K T V E N D I M 

 

REFUZOHET si e pathemeltë ankesa e debitorit të parë NPT “B....” me seli në Mitrvoicë, Rr. 

“....”, NRB .... përfaqësuar nga pronari F.S., ndërsa aktvendimi i Gjykatës Themelore në 

Mitrovicë PPP.nr.271/2018, të datës 18.11.2020 VËRTETOHET.   

 

A r s y e t i m 

 

Gjykatës Themelore në Mitrovicë me aktvendimin e ankimuar PPP.nr.271/2018, të datës 

18.11.2020, e ka hedh poshtë si të pasafatshëm prapësimin e debitorit NPT “B....” me seli në 

Mitrvoicë, Rr. “....”, NRB .... përfaqësuar nga pronari F.S. të datës 04.12.2018 ndaj urdhrit për 

përmbarim P.nr.399/2018 të datës 18.10.2018 të përmbaruiesit privat Driton Govori. 

 

Kundër aktvendimit të lartcekur, brenda afatit ligjor, ankesë ka parashtruar përfaqësuesi ligjor i 

debitorit F.S., për shkak të shkeljeve esenciale të dispozitave të procedurës, për shkak të 

vërtetimit të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike, për shkak të zbatimit të gabuar të drejtës 

materiale dhe të mohimit të të drejtës ligjore për një shqyrtim gjyqësor të drejtë, me 

propozimin që të aprovohet ankesa e debitorit në tersi si e bazuar  

 

Kreditori nuk ka parashtruar përgjigje në ankesë. 

 

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: 
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Ankesa e debitorit, është e pathemeltë.  

  

Nga shkresat e lëndës rrjedh se kreditori me datën 18.10.2018, ka paraqitur propozim për 

përmbarim ndaj debitorëve në bazë të dokumentit përmbarimor – kredisë hipotekare.  

 

Nga shkresat e lëndës rezulton se debitori në adresën e selisë së personit juridik – ndërmarrjes 

NPT “B....”, e ka pranuar propozimin për lejimin e përmbarimit me datë 26.10.2018. Kundër 

urdhrit mbi lejimin e përmbarimit debitori ka paraqitur prapësim me datë 04.12.2018 me të 

cilën ka kërkuar që të anulohet urdhri për përmbarim.  

 

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

ankimuar PPP.nr.271/2018, të datës 18.11.2020, me të cilin e ka hedh poshtë si të pasafatshëm 

prapësimin e debitorit. 

 

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 marr aktvendimin e saj të 

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

shkallës së parë se prapësimi ka qenë i pasafatshëm e pranon edhe Gjykata Komerciale – 

Dhomat e Shkallës së Dytë, duke vlerësuar se nga fletëkthesa evidentohet se debitori, 

respektivisht personi të cilin debitori e ka lënë në këtë adresë, e ka pranuar propozimin për 

përmbarim me datë 18.10.2018 gjë që evidentohet në fletëkthesën për dorëzim personal. Kjo 

Gjykatë vlerëson se përmbaruesi privat ka vazhduar procedurën e përmbarimit duke marr një 

sërë veprimesh, ndër të cilat edhe bllokimin e llogarive bankare. Përfaqësuesi ligjor – pronari i 

debitorit prapësimin ndaj urdhrit të përmbaruesit privat e ka parashtruar me datë 04.12.2021- 

që nënkupton se debitori e ka atakuar urdhrin për përmbarim të përmbaruesit privat jashtë çdo 

afati ligjor. Andaj, Dhomat e Shkallës së Dytë të kësaj gjykate vlerësojnë 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 parë, duke 

vlerësuar drejtë faktet e çështjes dhe shkresat e lëndës të cilat i ka pasur në dispozicion, ka 

vendosur drejtë kur e ka hedh si të pasafatshëm prapësimin e debitorit. Kjo për faktin se 

debitori as me prapësim nuk ka qenë në gjendje dhe as nuk ka bërë përpjekje të sqarojë se kur 

ka qenë koha e pranimit të propozimit për përmbarim, respektivisht kur ka kuptuar për inicimin 

e procedurës përmbarimore. Për më tepër përfaqësuesi ligjor – pronari i personit juridik nuk ka 

bashkangjitur prova për mungesën e tij siç ka pretenduar në ankesë. Në një gjendje të tillë të 

fakteve kjo Gjykatë vlerëson se gjykata e shkallës së parë me faktin se me prapësim nuk është 

kërkuar kthimi në gjendje të mëparshme si institut për kthimin e afatit të lëshuar, nuk ka 

mundur t’i jep afat të ri debitorit.  

 

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 sa i përket mënyrës së dorëzimit të propozimit për përmbarim. Mirëpo, Gjykata 

vlerëson se nuk i takon gjykatave të bëjnë vlerësime individuale të nënshkrimit të pranuesit të 

shkresave, respektivisht i takon secilit person juridik siç është këtu debitori NTP “B....”, që 

individualisht të bëj rregullimin e brendshëm të mënyrës së pranimit të shkresave zyrtare dhe të 
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caktojë rregullat dhe përgjegjësitë për personat përgjegjës për pranimin e shkresave. Andaj, në 

një gjendje të këtillë, kjo gjykatë gjen se gjykata e shkallës së parë drejtë dhe në mënyrë të 

ligjshme e ka hedh si të pasafatshëm prapësimin e palës duke u nisur nga fakti se koha e 

pranimit të propozimit për përmbarim në adresën e debitorit si person juridik. Në këtë drejtim 

Dhoma e Shkallës së Dytë çmon se si gjykatë e shkallës së dytë ka tagër për të shqyrtuar vetëm 

shkaqet ankimore me ankesë – gjë që pretendimi se propozimi për përmbarim nuk është 

pranuar nga pronari i personit juridik nuk mund të jetë shkak ankimor, përderisa i njëjti ka marr 

përsipër pranimin e shkresave në emër dhe llogari të personit juridik.  

 

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 hedh si të pasafatshëm prapësimin e debitorit 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.777/22, me datë 26.01.2023 

 

 

Gjyqtari 

 Dren Rogova 


