
REPUBLIKA E SHQIPERISE 
ZYRA E PERMBARIMIT "BEST 2010" 

 

Nr.160/8 prot. 
URDHER  

Lënda: Sekuestro per asetet e debitorit 

Drejtuar: Qendres Kombetare te Biznesit 

I nderuar drejtor, 

Date. 24 janar 2019 

QENDRA KOMB1TAR 

Nr.!iPrTJt. 

I  201_ 

Unë Saimir Hoxha, Permbaruesi Gjyqesor, pasi studiova dokumentacionin që I perket Urdhrit td Ekzekutirnit 
nr. 644, date 09.10.2018 td leshuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqesor Durrës, 

KONSTATOVA: 
Se prane kësaj zyre permbarimi është depozituar kërkesa e kreditorit p& zbatimin e titullit ekzekutiv (fatura 
tatimore nr. 173, date 10.08.2015) me pale e objekt: 
-Kreditor: Shoqeria "Alushi-Trans"Sh.p.k 
-Debitor: Shoqeria "Novo Sapac Energie"Sh.p.k (Nuis: L324020 10B, Adm.Besim Mulaj) - - 	- 
-Objekti: Detyrim monetar 
Nga shqyrtimi i dokumentacionit del se debitori duhet t permbushe detyrimin ndaj kreditorit si dhe 
shlyerjen e tarifave/shpenzimeve permbarimore/gjyqesore. 
Debitori duhet td shlyeje detyrimin e percaktuar në urdhrin ekzekutiv. 
Ende sot e kesaj dite debitori (administratori, etj) nuk e ka shlyer kete detyrim e per rrjedhojë QKB mund td 
nxjerrë një njoftimlshpallje ku të evidentohet ky detyrim. 

Per sa me siper bazuar në nenet 519 e në vijim td K.Pr.0 e ne neriin 46 i Iigjit nr.10031, dt.l 1.12.08 "Per 
shërbimin permbarimor gjyqesor" i ndryshuar, 

JU KERKOJ Q: 
1- Td mbani nën sekuestro asetet që i takojne debitorit në cdo IIoj aktiviteti per td cilin ju keni 
informacion; 

2- Te informoni me shpallje ose me punonjësit tuaj, debitorin per kete detyrim; 

3- Te me informoni per veprimet tuaja rreth kësaj kërkese brenda afateve ligjore. 

- Bashkëlidhurju lutem gjeni një kopje t urdhrit ekzekutiv. 

Faleminderit per bashkepuniminlmirekuptimin 

PERMUARtJIGJYQESOR 

SAIMI .HO A 

Zyra Përmb mitBEST 2010 	 Adresa: papa Prokutorisé RrethitDurrës 

BEST.2010 
PERMBARUES,AL 

TelIFax: 052-22 6000; Cel: 069 20 756 44 

SAIMIR HOXHA PFNUISLO2212504Fl 	 E-mail: BEST.2010IPERMBARUES.AL 
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REPUBLIKA E SHQIPERISE 
GJYKATA E RRETHIT GJYQSOR DURRS 

Nr. Reqjistri Them (90109- 02744) 644 	Data e Rreqjistrimit 21.9.2018 
Nr. Vendimif11-2018-4947)644 	Data e venclimit 	9.10.2018 

URDHER EKZEKUTIMI 
Gjykata e Rrethit Gjyqesor Durrës e perbere prej; 

GJYQTARE : Mimoza Margjeka 

PAE 

`200 •,.. 
RS (QL L'CRlSE 

Ne Durres, sot me date 9.10.2018, shayrtoi në Dhomën e Këshillimit ceshtjen, 
që i perket 

KERKIJES: "Alushi - Trans' shpk,me seli autostrada Tirane - Durrës 

OBJEKTI: Lëshimi i Urdhrit Ekzekutiv per faturen tatimore me nr. serie 
18513423 dt 10/08/2015. 

Baza ligjore: Nenet 5 e 16 të Ligjit 48/2014 "Per pagesat e vonuara në detyrimet 
kontraktore e tregtare"; nenet 510 (paragrafi e) e 511 (paragrafi d) të K.Pr.Civile. 

VEREN 
Pranë Gjykates së Rrethit Gjyqësor Durrés është paraqitur kërkesa me kërkues, 
Shoqëria'Alushi - Trans' shpk me objekt té sipërcituar. 
Kerkuesi referuar objektit té aktivitetit të tij tregtar, është lidhur me mardhënje 
tregtare me subjekti Shoqeria "NOVO SAPAC ENERGIE" SI-IPK sipas faturave 
tatimore respektive të shitjes me nr. serie 18513423 dt 10/08/2015. 
Ne shkelje të detyrimeve që lindin nga shërbimet e kryera, blerësi nuk ka 
pCrmbushur detyrimin monetar që rrjedh nga faturat tatimore të shitjes, të 
sipercituara. 
Kërkuesi ka ofruar shérbimin subjektit Shoqeria "NOVO SAPAC ENERGIE" SHPK i ciii 

e ka pranuar këtë detyrim dhe nuk e ka përmbushur ate brenda afatit ligior. 

Ne rastin konkret, bazuar ne nenin 36 te K.Pr.0 ceshtja i perket juridiksionit 

gjyqesor, Gjykata e Shkalles se Pare Durres ka kompetence lendore (neni 41 KPC) 

dhe kompetence tokesore bazuar ne nenin 511/c KPC ne korelacion me nenin 

448 paragrafi 1 dhe 461 te KC, kjo gjykate eshte kompetente. 

Ne baze te faturave tatimore TVSH leshuar nga kerkuesi, vertetohet kryerja e 

sherbimit prej tij. Kjo faturë edhe pse e njohur nga pala debitore, nuk është 

likujduar vullnetarisht nga ana e tij. Fatura është e rregullt dhe e dekiaruar ne 

organin tatimor prej kerkuesit. 

Bazuar ne nenin 16 te ligjit 48/2014, detyrimet monetare te lindura nga veprimet 

juridike tregtare perbejne titull ekzekutiv. Ne vetvete, titull ekzekutiv perbehet 

nga: 

/ 1. detyrimi principal i pasqyruar ne fature (neni 16) 

' 	2. kamatëvonesa ligjore mbi shumen (neni 5); 

3. shperblimi per shpenzimet per avokat(neni 11) 



I, 

- 

\ 4. dcmshperblimi prej 5000 leke, i paracaktuar me ligj (neni 12) 
Sa me siper, ne kushtet kur detyrimi nuk eshte likujduar vullnetarisht nga 

debitori, duhet te leshohet urdheri i ekzekutimit me qellim vijim e procedurave 

permbarimore te ekzekutimit. 

Po kështu ne kuptim të nenit 510 shkronja "e" te K. Pr. Civile "Jane tituj 
ekzekutive: aktet e tjera qe sipas ligj eve te vecanta quhen tituj ekzekutive dhe 
ngarkohet Zyra e Përmbarimit per ekzekutimin e tyre": 
Pasi u njoh me provat dhe bazën ligjore të kërkimit gjykata cmon se kërkesa 
ëshë e bazuar dhe duhet te lëshohet urdhri i ekzekutimit per Faturat Tatimore 
të Shitjes objekt kërkimi. 

PER KETO ARSYE 
Ne bazë të nencve 510 e vijues të K. Pr. Civile si dhe neneve 5, 11, 12 dhe 16 tC 

ligjit Nr. 48/2014, date 20.05.20 14 "Per pagesat e vonuara në detyrimet 
kontraktore e tregtare" 

VENDOSI 

Pranimin e kërkesës 

Lëshimi i Urdhrit te Ekzekutimit per Titujt Ekzekutiv,Faturë Tatimore e shitjes 
nurnCr me nr. serie 18513423 dt 10/08/2015. 

UrdhCrohet shërbimi përmbarimor gjyqësor, shtetëror ose privat per ekzekutimin 
e këtij vendimi. 

Shpenzimet gjyqësore i ngarkohen kërkuesit. 

Ky vendim lëshohet vetém në një kopje. 

Durrës me date 9.10.2018 

GJQTARE 
MIçZAARGJEKA 

Shpenzimet gjyqesore .11
aksa gjyqsore 

200 lekë 
2001ek 

L otaii 


