
                                                                                                                        

 

REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

          

Kom.Dh.Shk.II.nr.1239/2022 

 

 

GJYKATA KOMERCIALE – DHOMA E SHKALLËS SË DYTË, e përbërë nga 

gjyqtari individual Faton Bajrami, në çështjen juridike përmbarimore të kreditorit B... Sh.a,  me 

seli ne Prishtinë, rruga “....”, kundër debitorëve “L...” shpk me  pronarë B.S dhe A.S nga fshati 

B..., Komuna Shtërpcë dhe N.P.N “L...” me seli ne fshatin B..., Komuna Shtërpcë me pronar B. H, 

në çështjen juridike përmbarimore, duke vendosur lidhur me ankesën e debitorit, B.S pronar i 

firmës “L.” shpk, e  paraqitur kundër Urdhrit për Shitje të Përmbaruesit Privat Ilir Mulhaxha 

P.nr.077/14 të datës 24.03.2022, me date 08.12.2022 mori këtë: 

 

A K T V E N D I M 

 

REFUZOHET e pathemeltë ankesa e debitorit “L...” shpk nga fshati B... Komuna 

Shtërpcë me pronar B.S, ndërsa Urdhri për Shitje i nxjerr nga Përmbaruesi Privat Ilir Mulhaxha 

P.nr.077/14 i datës 24.03.2022 Vërtetohet. 

 

A r s y e t i m 

 

Përmbaruesi Privat Ilir Mulhaxha, me urdhrin e atakuar P.nr.077/14, të datës 24.03.2022, 

në pjesën e parë të dispozitivit ka konstatuar se, blerës është kreditori B... sh.a me numër te 

regjistrimit te biznesit .... dhe i është shitur si ofertues me i favorshëm i cili ka ofruar shumen prej 

21,200.00 euro, për paluajtshmerinë e evidentuar si ne ngastrat kadastrale nr.48/1, lloji i pronës 

private, shfrytëzimi aktual arë, vendi i quajtur “D...” me sipërfaqe 1.822 m2, ZK Shtërpce dhe 

ngastra kadastrale nr.52/1 lloji i pronës private, shfrytëzimi aktual arë, vendi i quajtur “D...” me 

sipërfaqe prej 288 m2, ZK Shtërpcë, te cilat ngastra evidentohen ne emër te “L...” shpk me numër 

te rexhistrimit te biznesit ...., këto paluajtshmri janë vlerësuar ne vlerën e përgjithshme prej 

63,300.00 sipas Aktvendimit te Zyrës Komunale te Kadastrit ne Shtërpcë, nr.prot. .... 

dt.31.03.2014. Ne pjesën dytë te dispozitivit konstaton se paluajtshmëritë janë shitur për 

përmbushjen e pjësërishme te borxhit te debitorit ndaj kreditorit ne shumen prej 21,000.00 euro, e 

cila ka ofruar këtë çmim, e qe është shuma e 1/3 e vlerësimit sipas konkluzionit te datës 24.01.2021 

http://sq.wikipedia.org/wiki/Skeda:Coat_of_arms_of_Kosovo.svg


 

 

2 

 

dhe dokumentacionit tjetër e për pagesën e obligimeve te arritura te debitorit ndaj kreditorit ne 

shumen prej 38,250.04 euro.    

 

Ne pjesën e tretë te dispozitivit urdhëron debitorin dhe te gjithë mbajtësit tjerë qe  

paluajtshmerinë e shënuar ne piken I te këtij dispozitivi ta lirojnë nga njerëzit dhe sendet  tyre qe 

ndodhen ne to dhe t’ia dorëzojnë atë kreditorit ne posedim dhe shfrytëzim ne afat prej 7 ditësh nga 

dita e plotfuqishmërisë se këtij urdhri. Ne pjesën e  katërt te dispozitivit urdhëron Drejtorinë për 

Gjeodezi dhe Kadastër ne Komunën e Shtërpcës, qe pas plotfuqishmërisë se këtij urdhri ta bëjë 

fshirjen e te drejtave te pronësisë sipas nenit 242 par.2 te LPP si dhe te gjitha barrat tatimore sipas 

nenit 269 par.1 te LPP nga debitori “L...” shpk me nr. regjistrimit te biznesit .... me adresë ne 

fshatin B... Komuna Shtërpcë dhe palujtshmëria e shënuar si  piken I  te këtij urdhri ta regjistroj 

ne emër te blerësit B... sh.a me nr. biznesit 70177683 me seli ne sheshin “....” p.n ne Prishtinë. Ne 

piken V te dispozitivit konstaton se me blerjen e kësaj paluajtshmërie nga kreditori konstatohet se 

është paguar pjesërisht borxhi, kurse ndaj borxhit të mbetur dhe shpenzimeve të krijuara të 

procedurës përmbarimore te Përmbaruesit e sipas listës së shpenzimeve dhe tarifës së Përmbaruesit 

sipas Udhëzimit Administrativ MD-NR.06/2014-Kreditori do ti kërkojë me mjetet e tjera si ne 

propozim për përmbarim.  

 

Kundër këtij urdhri në afatin ligjor debitori B.S ka ushtruar prapësim përkatësisht  ankesë 

duke pretenduar se si pasojë e një rasti te montuar është dëmtuar ne mënyrë drastike ne aspektin 

ekonomik, pasi ka qenë person kyç i firmës ‘L...”, ku ne momentin e marrjes se kredisë ka pasur 

te punësuar 140 punëtor dhe mjete te punës ne vlerë prej 1 milion euro, e si pasoje  përballje me 

drejtësinë i ka humbur mjetet, është futur ne borxhe. Shton se do te jem ne gjendje qe ketë obligim 

ta përmbush por me mundësi qe te lidhin marrëveshje me kreditorin për përmbushjen e detyrimit 

ndaj bankës, propozon qe Gjykata ta aprovoj këtë ankesë, ta anuloj urdhrin për përmbarim dhe 

lënda te kthehet ne rishqyrtim dhe vendosje. 

 

Përgjigje në ankesë ka ushtruar kreditori duke i kundërshtuar pretendimet ankimore të 

debitorit “L...” shpk, me pronar B.S, me propozim që te refuzohet ne tërësi si e pabazuar ankesa 

dhe te vërtetohet urdhri përmbarimor P.nr.077/14 dt.24.03.2022 dhe i njëjti te mbetët ne fuqi 

 

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 është e pathemeltë 
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Nga shkresat e lëndës rrjedh se kreditori B... sh.a sheshi “....” me seli ne Prishtinë, me datën 

01.12.2014, ka paraqitur propozim për përmbarim ndaj debitorëve B.S dhe A.S pronar te firmës 

“L...” shpk, nga fshati B... Komuna, Shtërpcë dhe N.P.N “L...” me seli ne fshatin B... Komuna 

Shtërpcë, në bazë të dokumentit përmbarues - kontratës për hipotekën LRP nr.429/2014 nr. 

ref.90/14 dt.28.03.2014, marrëveshjes kreditore nr.86095/Fe dt.27.03.2014 dhe Aktvendimit mbi 

regjistrimin e hipotekës nr. prot.07-951-2239 dt.31.03.2014, për shumën e detyrimit në vlerë totale 

prej 29.475.40Euro. 

 

Përmbaruesi privat Ilir Muhaxha me seli në Prishtinë duke vepruar sipas propozimit për 

përmbarim të kreditorit, me urdhrin përmbarimor P.nr.077/14 te datës 02.12.2014, e ka lejuar 

përmbarimin në bazë të dokumentit përmbarimor. Ndaj urdhrit përmbarimor, prapësim ka 

parashtruar debitori B.S, me datë 17.12.2014. Përgjigje në prapësimin e  ushtruar,  ka parashtruar  

kreditori, për te cilin ka vendosur Gjykata Themelore ne Ferizaj - Dega ne Shtërpcë, e cila e ka 

refuzuar e tërësi prapësimin e debitorit dhe ka lënë ne fuqi urdhrin për përmbarim P.nr.077/14 

dt.02.012.2014. Ndaj vendimit te gjykatës se shkalles se pare, ka ushtruar ankese debitori N.P.N 

“L...” e përfaqësuar nga B.H dhe debitori B.S, e ku gjykata e shkalles se dyte duke vendosur sipas 

ankesës me aktvendimin Ac.nr.904/2015 te dates 24.02.2017 te njëjtën e ka refuzuar dhe ka 

vërtetuar vendimin e gjykatës se shkalles se pare PPP.nr.04/2014, te dates 20.01.2015. 

Përmbaruesi privat ka vazhduar procedurën përmbarimore dhe pas mbajtjes së seancave të shitjes 

publike, ne seancën e dytë ka nxjerrë urdhrin e atakuar P.nr.077/14, të datës 24.03.2022, me të 

cilin ka vendosur si në dispozitiv të të njëjtit. 

 

Dhoma e Shkallës se Dytë vlerëson se organi përmbarues, në bazë të provave të cilat 

gjinden në shkresat e lëndës, ka marr urdhër të drejtë dhe të bazuar në dispozita konkrete ligjore, i 

njëjti është i kuptueshëm dhe i qartë, prandaj vendimin e organit përmbarues, lidhur me këtë 

çështje e pranon edhe Gjykata e shkallës se dytë, duke vlerësuar se urdhri 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 1 dhe 2 të LPK-së, drejtë është vërtetuar gjendja 

faktike dhe është zbatuar e drejta materiale, kështu që mund të hetohet dhe vlerësohet ligjshmëria 

e këtij urdhri, shkelje të cilat gjykata e shkallës së dytë i heton sipas detyrës zyrtare në bazë të nenit 

194 të LPK-së. 

 

Çmimin për shitjen e paluajtshmërisë, organi përmbarues, e cakton në seancën e parë të 

ankandit të shitjes së paluajtshmërisë, e cila shumë nuk mund të jetë nën 50% e vlerës së 

përcaktuar, nëse paluajtshmëria nuk ka mundur të shitet në seancën e parë, caktohet seanca e dytë 

ku paluajtshmëria nuk mund të shitet me çmim më të vogël se 1/3 e vlerës së përcaktuar të 

paluajtshmërisë, në rastin konkret shitja e paluajtshmërisë në shumën prej 21,100.00 Euro, është 
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në kuadër të vlerës prej 1/3, sipas konkluzionit te datës 24.01.2021 për pagesën e borxhit te 

debitorit ndaj kreditorit ne shumen prej 63,300.00 euro.   

 

Sipas vlerësimit të Gjykatës së Komerciale – Dhoma e Shkalles se Dyte, Urdhri për shitjen 

është i drejtë konform dispozitës së nenit 222 të LPP-së, ngase pasi të kryhet procedura për 

përcaktimin e vlerës së paluajtshmërisë, organi përmbarues jep konkluzion për shitjen e 

paluajtshmërisë me të cilin e cakton vlerën e paluajtshmërisë, mënyrën dhe kushtet e shitjes, si dhe 

kohën dhe vendin e shitjes, po që se shitja bëhet me ankand publik. Organi përmbarues konform 

nenit 223 të LPP-së, konkluzionin për shitjen e palujtshmërisë e shpall në tabelën e organit 

përmbarues me vendimin e organit përmbarues dhe në mënyrë tjetër përkatëse. Mënyra e shitjes 

së paluajtshmërisë është rregulluar me nenin 227 të LPP-së, ku përcaktohet se shitja e 

paluajtshmërisë bëhet me anë të ankandit publik verbal, seanca për shitjen e paluajtshmërisë 

mbahet në ndërtesën e organit përmbarues, në qoftë se organi përmbarues nuk ka caktuar vend 

tjetër të shitjes seanca për shitje mbahet para organit përmbarues. 

 

Gjykata e shkalles e dytë nuk i ka pranuar pretendimet ankimore të debitorit B.S lidhur me 

atë se i janë montuar akuza me te cilat është përballur dhe se te njëjtat i kanë shkaktuar dëme ne 

aspektin ekonomik dhe financiar dhe se duke u marrë me drejtësinë te gjitha mjetet  iu kanë marrë 

nga persona dhe grupe te nëntokës qe te njëjtit e kanë sjellë ne gjendje te rëndë financiare,  duke 

qene se nuk ndikojnë ne një vendim tjetër te gjykatës, pasi që debitori me marrëveshjen e hipotekës 

e ka lënë hipotekë paluajtshmërinë e lartcekur pronar i se cilës ka qenë dhe rrjedhimisht një 

pretendim i tillë rezulton të jetë i pathemeltë. 

 

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 b) të LPK-së.  

 

 

GJYKATA KOMERCIALE NË PRISHTINË, 

DHOMA E SHKALLES SE DYTË 

                                                  K.DH.SH.II nr.1239/22, me datë 08.12.2022 

 

                                                                                                  Gjyqtari, 

                                                                                                   Faton Bajrami 

 

 

 

 


