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Ac.nr.6481/2021 

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË, nga gjyqtarja individuale Frosina 

Sylejmani, në çështjen juridike përmbarimore të kreditorit KEK Sh.a, me seli në Prishtinë, 

kundër debitorit Xh.L nga Komuna Hani i Elezit,  me bazë juridike përmbarimore, duke vendosur 

lidhur me ankesën e debitorit, e paraqitur kundër aktvendimit të Gjykatës Themelore në Ferizaj 

- Dega në Kaçanik PPP.nr.100/2019, të datës 11.06.2021, me datë 31.05.2022, mori këtë: 

 

 

A K T V E N D I M 

 

REFUZOHET si e pathemeltë ankesa e debitorit Xh.L nga Komuna Hani i Elezit, ndërsa 

aktvendimi i Gjykatës Themelore në Ferizaj - Dega në Kaçanik PPP.nr.100/2019, të datës 

11.06.2021, VËRTETOHET. 

 

A r s y e t i m 

 

Gjykatës e shkallës parë, me aktvendimin e ankimuar, PPP.nr.100/2019, të datës 11.06.2021, në 

pikën I të dispozitivit e ka refuzuar në tërësi si të pabazuar prapësimin e debitorit Xh.L nga 

Komuna Hani i Elezit, të ushtruar kundër Urdhrit mbi lejimin e përmbarimit të përmbaruesit 

privat P.nr. 185/19 të datës 26.06.2019. Në pikën II të dispozitivit e ka detyruar debitorin ti 

paguaj shpenzimet e procedurës përmbarimore, në afat prej 7 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë 

së këtij aktvendimi. 

 

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

esenciale të dispozitave procedurale, vërtetimit të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike dhe 

aplikimit të gabuar të së drejtës materiale, me propozim bërë Gjykatës së Apelit që ta aprovojë 

si të bazuar në tërësi ankesën e debitorit, ashtu që aktvendimi i atakuar të prishet dhe lënda të 

kthehet në rishqyrtim dhe rivendosje gjykatës së shkallës së parë. 

 

Përgjigje në ankesë nuk ka. 

 

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 të Ligjit për Procedurën 
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Kontestimore (LPK) e lidhur me nenin 17 të Ligjit për Procedurën Përmbarimore (LPP), gjeti 

se: 

 

Ankesa e debitorit është e pathemeltë. 

 

Nga shkresat e lëndës rezulton se kreditori KEK Sh.a, Rr. ”Nëna Terezë” nr.36, Prishtinë, me 

datë 20.12.2018, ka paraqitur propozim për përmbarim ndaj debitorit Xh.L, në bazë të 

dokumentit të besueshëm- ekstraktit nga librat afarist me numër unik të konsumatorit DFE 

32368, për pagesën e borxhit në shumë prej 827.94 Euro për konsumin e energjisë elektrike të 

krijuar nga data 04.03.2012 deri me datë 20.03.2013, të gjithë borxhin e kërkuar me kamatë 8%. 

 

Përmbaruesi Privat SH.L. me seli në Kaçanik duke vepruar sipas propozimit të kreditorit, me 

datë 26.06.2019, ka nxjerrë urdhrin përmbarimor P.nr.185/19, me të cilin e ka lejuar përmbarimin 

sipas dokumentit të besueshëm-ekstraktit nga librat afarist, duke e pranuar si dokument 

përmbarimor-dokument të besueshëm, e cila i plotësoi në kushtet për ta lejuar përmbarimin. 

 

Kundër urdhrit përmbarimor debitori ka paraqitur prapësim me datë 03.07.2019, duke 

kundërshtuar në tërësi pretendimet e kreditorit duke pretenduar se urdhri përmbarimorë nuk i 

përmban të gjitha elementet në përputhje me dispozitat ligjore si dhe nuk e ka klauzolën e 

përmbarueshmërisë, për borxhin e pretenduar është parashkruar ne kuptim te nenit 360 te LMD-

se, andaj, i ka propozuar gjykatës që prapësimin ta aprovoj dhe anuloj urdhrin për lejimin e 

përmbarimit. 

 

Gjykata e shkallës së parë pas shqyrtimit të shkresave të lëndës, ka gjetur se prapësimi i debitorit 

i parashtruar me datë 03.07.2019, është i pabazuar për faktin se ndërgjyqësit me kontratën për 

pagesën e borxhit dhe deklaratën për dakordimin e borxhit nr.33353 të datës: 25.08.2016, janë 

dakorduar që të bëhet shlyerja e detyrimeve për periudhën 01.01.2009 – 08.05.2013, sipas 

Programit për Pagesën e Borxhit. Nga shkresat e lëndës dhe prapësimi i dorëzuar nga debitori 

nuk shihet se debitori i është përmbajtur marrëveshjes mbi dakordimin e shlyerjes se borxhit në 

fjalë me kusht qe ti shlyhet borxhi nga pjesa e mbetur e KEK-ut. Në arsyetim të aktvendimit 

gjykata ka theksuar se nuk kemi të bëjmë me parashkrim ashtu siç thirret pala debitore për arsye 

se i njëjti ka bërë pohimin e borxhit dhe pagesën e fundit e ka paguar me datën 14.02.2019, ashtu 

që me këtë rast ka shkaktuar ndërprerjen e rrjedhjes së afatit të parashkrimit. 

 

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

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

prandaj konkludimin e gjykatës së shkallës së parë, lidhur me këtë çështje e pranon edhe Gjykata 

e Apelit, duke vlerësuar po ashtu 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 1 dhe 2 të LPK-së, dhe se drejtë është vërtetuar gjendja faktike, kështu që 

mund të hetohet dhe 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. 

 

 

 

 

Duke marrë parasysh se në rastin konkret kemi të bëjmë me propozim për përmbarim, në bazë 

të dokumentit të besueshëm që me dispozitën e nenit 29 të Ligjit për Procedurën Përmbarimore 

nr.04/L-139, ku përcaktohet se përmbarimi me qëllim të realizimit të kërkesës në të holla 

caktohet në bazë të dokumentit të besueshëm dhe se dokument i besueshëm sipas LPP-së janë: 
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Ekstraktet e verifikuara nga librat afariste, për pagesa të shërbimeve komunale të furnizimit me 

ujë, energji elektrike dhe bartjen e mbeturinave. Dokumenti i besueshëm, është i përshtatshëm 

për përmbarim po që se në të është treguar kreditori dhe debitori si dhe objekti, lloji, shuma dhe 

koha e përmbushjes së detyrimit monetar, në rastin konkret kemi të bëjmë me dokument të 

besueshëm siç është ekstrakti i verifikuar nga libri afarist DFE-32368, të datës 24.06.2019, për 

shumën e detyrimit prej 827.94 Euro, për periudhën prej datës 04.03.2012 deri me 20.03.2013, 

dhe se i njëjti është i përshtatshëm për përmbarim pasi që përmban të gjitha kërkesat nga neni 29 

paragrafi 1 dhe nën paragrafi 2 të LPP-së. 

 

Gjykata e Apelit vlerëson se nuk qëndrojnë pretendimet ankimore lidhur vërtetimin e gabuar dhe 

jo të plotë të gjendjes faktike për faktin se po që se i referohemi shkresave të lëndës atëherë 

vërtetohet se në këtë çështje juridike përmbarimore, përmbarimi është lejuar në bazë të ekstraktit 

nga librat afariste për periudhën 04.03.2012 deri me 20.03.2013, me çka vërtetohet se  palët 

ndërgjyqëse kanë lidhur kontratë mbi dakordimit e borxhit me nr.33353 të datës 25.08.2016,  që 

ta paguaj borxhin e mbetur sipas programit për pagesën e borxhit, ku në nenin 3 të kontratës 

parashihet që” Në rastet kur përfituesi shkakton tri vonesa të njëpasnjëshme lidhur me pagesat 

sipas programit marrëveshja shkëputet dhe pjesa e paguar e borxhit nëse ka fshihet dhe pjesa e 

mbetur e borxhit i rikthehet, përfshirë këtu edhe gjitha ndëshkimet”, andaj edhe në këtë drejtim 

rezultojnë si të pabazuara pretendimet ankimore të debitorit lidhur me gjendjen faktike, ngase 

gjykata e shkallës së parë edhe sipas vlerësimit të kësaj gjykate në mënyrë të drejtë dhe të plotë 

e ka konstatuar drejtë gjendjen faktike andaj edhe në këtë drejtim rezultojnë si të pathemelta 

pretendimet ankimore  të debitorit të cilat gjykata ankimore vendosi ti refuzojë si të pathemelta 

ndërsa aktvendimin e atakuar ta vërtetojë. 

 

Janë vlerësuar të dhe të gjitha pretendimet e debitorit, mirëpo të njëjtat pretendimet rezultuan të 

pathemelta dhe të paargumentuara, gjë që nuk janë pranuar nga Gjykata e Apelit, andaj edhe si 

të njëjtat u refuzuan si pathemelta për  vendosjen ndryshe lidhur me çështjen përmbarimore. 

 

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 E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË 

Ac.nr.6481/2021, me 31.05.2022 

 

                                                                                                         Gjyqtarja, 

                                                                                                  Frosina Sylejmani 

 

 

 

 

 

 

 


