
           

REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

 
Ac.nr.10711/21  

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË, me gjyqtarin Liridon Maloku, në 

çështjen juridike-përmbarimore të kreditorit N.Sh. nga Peja, të cilin me autorizim e përfaqëson 

avokati M.K. nga Peja, kundër debitorit N. H. nga Peja, lidhur me çështjen përmbarimore 

pengim posedimi, duke vendosur lidhur me ankesën e kreditorit, e paraqitur kundër 

aktvendimit të Gjykatës Themelore në Pejë EP.nr.16/21, i datës 20.09.2021, me datë 

10.06.2022, mori këtë:  

 

A K T V E N D I M 

 

I.REFUZOHET si e pa themeltë ankesa e kreditorit N.Sh. nga Peja, ndërsa pika I e dispozitivit 

të aktvendimit të Gjykatës Themelore në Pejë, EP.nr.16/21, i datës 20.09.2021, 

VËRTETOHET.  

 

II.Aktgjykimi i ankimuar, EP.nr.16/21, i datës 20.09.2021, në piken II të dispozitivit mbetet i 

pa shqyrtuar. 
 

A r s y e t i m 
 

Gjykata e shkallës së parë, me aktvendimin e atakuar, EP.nr.16/21, i datës 20.09.2021 ka 

vendosur me sa vijon: 
 

I.Pranohet pjesërisht si i bazuar prapësimi i debitorit N.H. nga fshati Qyshk, Komuna e Pejës, 

i parashtruar kundër urdhrit të Përmbaruesit Privat SH.A. nga Peja P.nr.381/20 të datës 

16/12/2020, sa i përket ekzekutimit të dokumentit përmbarimor që ka të bëjë me aktin e pengim 

posedimit dhe anulohet pjesërisht urdhri i Përmbaruesit Privat SH.A. në Pejë  P.nr.381/20 të 

datës 16/12/2020. 
 

II.Refuzohet si i pa bazuar prapësimi i debitorit N.H. nga fshati Qyshk, Komuna e Pejës, për 

pjesën tjetër të detyrimit në shumë prej 3,174.00 euro dhe vërtetohet pjesërisht urdhri i 

Përmbaruesit Privat SH.A. nga Peja P.nr.381/20 të datës 16/12/2020 sa i përket pikës II të 

dispozitivit të këtij aktvendimi.  
 

Kundër këtij aktvendimi në afatin ligjor ka paraqitur ankesë kreditori, për shkak të shkeljeve 

esenciale të dispozitave ligjore dhe të zbatimit të gabuar të së drejtës materiale, me propozim 

që Gjykata e Apelit të anulon aktvendimin e atakuar dhe lëndën ta kthej në rishqyrtim dhe 

rivendosje apo aktvendimi të ndryshohet dhe të vërtetohet urdhri i përmbaruesit SH.A. në tërësi 

si i bazuar. 
 

Përgjigje në ankesë ka parashtruar debitori, me propozimin që të refuzohet si e pabazuar ankesa 

e kreditorit.  
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Gjykata e Apelit e Kosovës, i shqyrtoi shkresat e lëndës, aktvendimin e atakuar, pretendimet 

ankimore dhe pas vlerësimit të tyre në kuptim të dispozitës së nenit 208 lidhur me 194  dhe 

nenin 209 pika b)  të LPK-së, e lidhur me nenin 17 të Ligjit për Procedurën Përmbarimore 

(LPP), gjeti se:  

 

-Ankesa është e pa themeltë. 

 

Nga shkresat e lëndës rrjedh se kreditori ka paraqitur propozim për përmbarim ndaj debitorit 

në bazë të dokumentit përmbarimor-aktvendimit të Gjykatës  Themelore në Pejë C.nr.175/16 

e datës 02/10/2014 i cili është i plotfuqishëm me datën 18/06/2020 dhe i ekzekutueshëm me 

datën 26/06/2020. Përmbaruesi privat, ka lejuar përmbarimin me urdhrin përmbarimor 

P.nr.381/20 të datës 16.12.2020, kundër këtij urdhri debitori ka ushtruar prapësim me datë 

11.01.2021, ndërsa kreditori nuk ka ushtruar përgjigje në prapësim. 

 

Gjykata e shkallës së parë pas vlerësimit të shkresave të lëndës dhe prapësimit në raport me 

nenin 482 të LPK-së, vendosi si në dispozitiv të aktvendimit të atakuar, duke arsyetuar se 

propozimi i kreditorit për përmbarim është parashtruar jashtë afatit ligjor, gjegjësisht propozimi 

për përmbarim te organi përmbarues është paraqitur me datën 16/12/2020, ndërsa dokumenti 

përmbarues është i ekzekutueshëm që nga data 26/06/2020, çka do të thotë se propozimi për 

përmbarim është parashtruar pas 5 muajve nga dita kur vendimi është pajisur me klauzolën e 

ekzekutueshmëris.  

 

Gjykata e Apelit vlerëson se gjykata e shkallës së parë, në bazë të provave të cilat gjinden në 

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

njëjti është i kuptueshëm dhe i çartë, prandaj vendimin e gjykatës, lidhur me këtë çështje e 

pranon edhe Gjykata e Apelit, duke vlerësuar se aktvendimi i atakuar është i rregullt dhe i 

ligjshëm, për arsye se i njëjti nuk është përfshirë në vërtetimit të gabuar, jo objekiv të gjendjes 

faktike dhe provave, dhe se arsyetimi i aktvendimit është i qartë, kështu që mund të vlerësohet 

ligjshmëria e tij, shkelje të cilat gjykata e shkallës së dytë i heton sipas detyrës zyrtare në bazë 

të nenit 194 të LPK-së.  

 

Sipas vlerësimit të Gjykatës së Apelit i pathemeltë qëndron pretendimi ankimor i palës ankuese 

për shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore të paraparë me nenin 482 të 

LPK-së, për arsye se kjo dispozitë ligjore në mënyrë shprehimore ka paraparë afatin ligjor prej 

30 dite, kur paditësi, në këtë rast kreditori duhet të inicioj procedurën përmbarimore te kontestet 

për shkak të pengimit të posedimit, gjegjësisht kjo normë imperative parasheh: Paditësi e 

humbë të drejtën që në procedurën përmbaruese të përmbushë detyrimin e aktvendimit me të 

cilin i padituri urdhërohet që ta përmbushë detyrimin e caktuar, po që se nuk e ka iniciuar 

procedurën përmbaruese brenda afatit prej 30 ditësh pas skadimit të afatit paritiv. Në rastin 

konkret ndërmjet palëve ndërgjyqëse nuk ishte kontestuese fakti se dokumenti përmbarimor- 

aktvendimi i Gjykatës Themelore në Pejë C.nr.175/16 e datës 02/10/2014 është bërë i 

plotfuqishëm me datën 18/06/2020 dhe i ekzekutueshëm me datën 26/06/2020, ndërsa kreditori 

propozimin për përmbarim e ka paraqitur me datën 16/12/2020, që nënkupton se propozimi për 

përmbarim është paraqitur pas kalimit të afatit 30 ditësh pas skadimit të afatit paritiv dhe si 

rezultat kreditori e ka  humb të drejtën që në procedurën e përmbarimit të kërkojë përmbushjen 

e detyrimin të urdhëruar me aktvendimin mbi pengimin e posedimit dhe kjo normë juridike 

është e aplikueshme, konform nenit 17 të Ligjit të Procedurës Përmbarimore, po ashtu gjykata 

e shkallës së parë me të drejtë është kujdesur sipas detyrës zyrtare lidhur me afatshmerin e 

paraqitjes se propozimit për përmbarim, ngase kemi të bëjmë me afat prekluziv dhe nuk kemi 

të bëjmë me afat të parashkrimit ashtu siç pretendon kreditori në ankesë. 



Gjykata e Apelit me rastin e vendosjes i vlerësoi edhe pretendimet e tjera ankimore, mirëpo të 

njëjtat nuk ishin me ndikim për një vendim ndryshe për çka edhe vendosi si në dispozitiv të 

këtij aktvendimi.  
 

Pika II e dispozitivit të aktgjykimit të ankimuar, nuk është shqyrtuar nga kjo gjykatë, pasi që 

në bazë të thënieve nga ankesa e ushtruar, kjo gjykatë ka konstatuar se në këtë pjesë 

aktgjykimi i ankimuar nuk është goditur nga pala ankuese. 

 

Kompetenca e Gjykatës së Apelit për të vendosur nga ana e gjyqtari individual në shkallë të 

dytë bazohet në dispozitën e nenit 3 par. 2 të LPP, me të cilën është paraparë se në procedurën 

përmbarimore ”në shkallën e dytë vendimet i nxjerr gjyqtari individual”.  

 

Nga arsyet e paraqitura me lartë, gjykata e shkallës së dytë vendosi si në dispozitiv të këtij 

aktvendimi, në pajtim me nenin 208 e 209 pika (b) të LPK, e lidhur me nenin 17 dhe 77 të LPP-

së.  

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS–PRISHTINË 

Departamenti i Përgjithshëm-Divizioni Civil 

Ac.nr.10711/21, me datë 10.06.2022 
 

                         Gj y q t a r i   

Liridon Maloku  

 

 

 

 

 

 

 

 


