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Numri i dokumentit:     03364554 

 

PPP.nr.119/22                      

                                                          

GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË - Departamenti i Përgjithshëm, Gjyqtari Durim 

BALAJ, me bashkëpunëtorin profesional Besim Rrahmani, në çështjen përmbarimore të 

kreditorit N-B Sh.A, me seli në Prishtinë, rruga “...”, numër ..., kundër debitorit “IE” Sh.A, me 

seli në Prishtinë, Zona Industriale, rruga “...”, të cilin sipas autorizimit e përfaqëson Murat 

Paçarada, avokat në Prishtinë, duke vendosur lidhur me kërkesën për përjashtimin e 

përmbaruesit privat Gj.R, të paraqitur nga debitori me datë17.08.2022, jashtë seancës, me 26 

gusht 2022, mori këtë: 

 

 

A K T V E N D I M 

 

HEDHET si e palejuar kërkesa e debitorit “IE” Sh.A, me seli në Prishtinë, e ushtruar me datën 

17.08.2022, për përjashtimin e përmbaruesit privat Gj.R, me seli në Gjakovë, nga lënda 

përmbarimore P.nr.1054/19. 

 

 

A r s y e t i m 

 

Debitori “IE” Sh.A, me seli në Prishtinë, përmes të autorizuarit të tij, me parashtresën e datës 

17.08.2022, ka parashtruar kërkesën e dytë për përjashtimin e Përmbaruesit Privat Gj.R nga 

lënda përmbarimore P.nr.1054/19. Ka parashtruar se përveç shkeljeve të cekura në kërkesën e 

parë, janë bërë edhe shkelje tjera shumë më të rënda nga përmbaruesi privat Gj.R. Ka theksuar 

se përmbaruesi privat Gj.R përmes një shkrese të emërtuar si Shënim zyrtar që në fillim e 

konteston të autorizuarin e debitorit falimentues, avokat Murat Paçarada, pasi që nuk paska 

marrë përgjigje nga administratori falimentues por nga avokati. Konsideron se përmbaruesi 

privat pa kompetencë i hyn komentimit të Ligjit mbi Falimentimin duke ja përkujtuar 

administratorit falimentues detyrat e veta, pastaj duke përcaktuar se cila masë e pasurisë së 

debitorit hyn në procedurën e falimentimit, e cila nuk hyn në këtë rast duke ja marrë 

kompetencat gjykatës, pastaj edhe duke e kritikuar gjykatën për vonesat dhe kalimin e kohës 
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së moratoriumit. Ka shtuar se përfaqësuesin e autorizuar të debitorit falimentues të cilin 

përmbaruesi privat nuk e njeh dhe nuk dëshiron as të komunikojë me të, ju ka përgjigjur 

shkresës të ashtuquajtur shënim zyrtar datë 27.01.2022. Përmbaruesi privat me datë 29.07.2022 

e nxjerrë konkluzionin me të cilin e obligon debitorin falimentues që deri me datën 18.08.2022 

ora 10.00 ta bën lirimin e paluajtshmërisë me sipërfaqe prej 21000 m/2, objektet e ndërtuara 

mbi të me P-71914059-01500-601234-0 me sipërfaqe prej 310 m2, ndërtesën “Afarizëm 

shfrytëzim aktual Restorant, ndërtesën afariste që i bie krejt pasurinë e cila bën pjesë në masën 

e pasurisë së falimentimit, e për të cilën Gjykata Themelore në Prishtinë-Departamenti 

Ekonomik e ka aprovuar kërkesën e debitorit falimentues për falimentim-riorganizim.  Tutje 

ka shtuar se përmbaruesi privat edhe pse është njoftuar se është hapur procedura e falimentimit 

dhe masën pasurore të debitorit mund ta lirojë për përmbarim vetëm gjykata me propozim të 

administratorit falimentues, është e habitshme se pse përmbaruesi vet bën interpretim ligjor 

dhe me nguti tenton të ndërmarrë këtë veprim edhe pse e din që vlera e këtyre pronave është 

shumë më e madhe se borxhi. Për fund ka theksuar se konsideron se përmbaruesi privat që nga 

fillimi i zhvillimit të kësaj procedure përmbaruese ka filluar me shkelje ligjore, ndërsa me 

veprimet e fundit e ka shkelë rëndë LPP-në, andaj konsideron se përmbaruesi që nga fillimi 

është jo real, i njëanshëm, mundohet me çdo kusht e sa më shpejtë pa pritur të përfundojnë të 

gjitha fazat e procedurës së falimentimit të bën ekzekutimin pa përfunduar procedura para 

gjykatës që për shkak të riorganizimit gjyqësor-formimit të Gjykatës Komerciale ka ngecur.  

 

Kreditori N-B, me parashtresën e datës 19.08.2022, e ka kundërshtuar kërkesën e debitorit për 

përjashtimin e Përmbaruesit Privat, me te cilën ka krkuar përjashtimin për herën e dytë të tij, e 

të cilën debitori nuk e ka argumentuar bazën e kërkesës për përjashtimin e përmbaruesit privat, 

ashtu sic parashihet me nenin 67 të LPK-së. me propozim për gjykatën që kërkesën për 

përjashtim ta hedhë si të palejuar. 

 

Përmbaruesi privat, me datë 18.08.2022, ka paraqitur deklaratë lidhur me kërkesën e debitorit 

për përjashtimin e tij, në të cilën ka parashtruar se lidhur me kërkesën për përjashtimin e tij, ia 

lë në vlerësim gjykatës. 

 

Gjykata pas vlerësimit të kërkesës se debitorit për përjashtimin e përmbaruesit privat, 

parashtresës se paraqitur nga kreditori, si dhe deklaratës se Përmbaruesit Privat Gj.R, si dhe 

duke u bazuar në dispozitën ligjore të nenit 69 të Ligjit për Procedurën Kontestimore (në tekstin 

e mëtejmë LPK), erdhi në përfundim se kërkesa për përjashtim të përmbaruesit privat është e 

pa lejuar.  

 

Me dispozitën ligjore të nenit 691 paragrafi 1 pika b) të LPK-së, e lidhur me nenin 3252 

paragrafi 1 të LPP-së, është e përcaktuar se nuk është e lejuar kërkesa për përjashtimin e 

gjyqtarit në rastin tonë tani përmbaruesit privat, për kërkesën për të cilën është vendosur një 

                                                 
1 Nuk është e lejuar kërkesa për përjashtimin e gjyqtarit:... b) për kërkesën për të cilën është vendosur njëherë. 
2 Paragrafi 1 “Dispozitat e ligjit të procedurës kontestimore për përjashtimin e gjyqtarëve vlejnë përshtatshmërish 

edhe për përjashtimin e përmbaruesve privat”. 

Paragrafi 2 “Gjyqtari i Gjykatës themelore brenda territorit të cilit është emëruar përmbaruesi privat, vendos për 

kërkesën për përjashtim”. 
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herë. Për këtë arsye, duke pasur parasysh se nga shkresat e lëndës rezulton se gjykata ka 

vendosur një herë lidhur me kërkesën për përjashtim të përmbaruesit privat Gj.R, ku me 

aktvendimin PPP.nr.25/22 të datës 25.02.2022 ka refuzuar si të pa bazuar kërkesën për 

përjashtimin e përmbaruesit privat Gj.R.  

 

Andaj, pasur parasysh dispozitat ligjore të lartcekura, e po ashtu faktin se kërkesa për 

përjashtim është duke u paraqitur për herë të dytë, gjykata vendosi që kërkesën për përjashtim 

ta hedh poshtë si të pa lejuar, duke u bazuar në nenin 69 paragrafi 2 të LPK-së, në të cilën 

parashihet se “Kërkesën nga paragrafi l i këtij neni e hedhë poshtë gjyqtari që është duke 

proceduar çështjen”. 

 

Nga të lartcekurat u vendos si në dispozitiv të këtij aktvendimi. 

 

GJYKATA THEMELORE GJAKOVË 

Departamenti i Përgjithshëm 

PPP.nr.119/22, me 26 gusht 2022 

 

                                                                         G J Y Q T A R I  

   Durim BALAJ 

 

UDHËZIMI JURIDIK: 

Kundër këtij aktvendimi nuk lejohet ankesë e veçantë. 

 

 


