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Numri i lëndës: 2021:151354 

Datë: 16.05.2022 

Numri i dokumentit:     03013027 

 

        Ac.nr.7332/21 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË, me  gjyqtarin Gëzim Llulluni, në çështjen 

juridike përmbarimore të kreditorit Korporata Energjetike e Kosovës (KEK) sh.a-Prishtinë, 

kundër debitorit Xh.M. nga V. , për pagesën e borxhit, duke vendosur lidhur me ankesën e 

debitorit, e paraqitur kundër Aktvendimit të Gjykatës Themelore në Mitrovicë - Dega në 

Vushtrri, PPP.nr.166/20, i datës 01.06.2020, jashtë seance me datë 11.05.2022, mori këtë: 

 

A K T V E N D I M         

 

APROVOHET e bazuar ankesa e debitorit Xh. M. nga V. ,  PRISHET Aktvendimi i Gjykatës 

Themelore në Mitrovicë-Dega në Vushtrri, PPP.nr.166/20 i datës 01.06.2020 dhe lënda i kthehet 

të njëjtës gjykatë, në rishqyrtim dhe rivendosje.  

 

A r s y e t i m 

 

Gjykata Themelore në Mitrovicë-Dega në Vushtrri, me Aktvendimin e ankimuar 

PPP.nr.166/2020 të datës 01.06.2020, ka vendosur si në vijim: “Refuzohet prapësimi i 

parashtruesit të prapësimit A.M. nga V. si i pa bazuar, ashtu që mbetet në fuqi urdhri për lejimin 

e përmbarimit i Përmbaruesit Privat A.M. nga Vushtrria, P.nr.1553/18 i dt. 19.12.2018”. 

Kundër këtij aktvendimi, me kohë ka parashtruar ankesë debitori, për shkak të shkeljeve 

esenciale të dispozitave të procedurës përmbarimore dhe aplikimit të gabuar të së drejtës 

materiale, me propozim që aktvendimi i atakuar në bazë të nenit 195 par 1 pika c) e LPK-së, të 

prishet në tërësi dhe çështja ti kthehet gjykatës së shkallës së parë në rivendosje, apo në bazë të 

nenit 195 par 1 pika e) të LPK-së, ta ndryshoj aktvendimin e gjykatës së shkallës së parë. 
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Ankesa i është dërguar në mënyrë të rregullt kreditorit, por i njëjti nuk ka ushtruar përgjigje në 

ankesë. 

Gjykata e Apelit, përmes gjyqtarit individual, i shqyrtoi shkresat e lëndës, aktvendimin e 

ankimuar dhe pretendimet ankimore, në kuptim të nenit 194 e lidhur me nenin  208 të Ligjit për 

Procedurën Kontestimore (LPK), e lidhur me nenin 3 paragrafi 2 dhe 17 të Ligjit nr.04/L-139 

për Procedurën Përmbarimore (LPP) dhe gjeti se:   

Ankesa e debitorit është e bazuar. 

Nga shkresat e lëndës rezulton se: kreditori, Korporata Energjetike e Kosovës (KEK) sh.a – 

Prishtinë, ka paraqitur propozim për përmbarim, në bazë të dokumentit të besueshëm – Ekstraktit 

nga librat afarist DMI 100381, ndaj debitorit Xh.M., për konsumin e energjisë elektrike nga dt. 

10.04.2007 deri me dt. 20.03.2013, për shumën e detyrimit në vlerë prej 3.730.54 euro, me 

kamatë ligjore prej 8%, nga dita e kalimit të afatit për pagesë e deri në pagesën definitive të 

borxhit. 

 

Përmbaruesi Privat duke vepruar sipas propozimit për përmbarim, me datën 19.12.2018, ka 

nxjerrë urdhrin mbi lejimin e përmbarimit P.nr.1553/18. 

Kundër urdhrit mbi lejimin e përmbarimit debitori me datë 24.12.2018, ka paraqitur prapësim, 

me të cilin ka propozuar gjykatës që prapësimin ta aprovojë si të bazuar, kurse propozimin për 

përmbarim të kreditorit P.nr.1553/18 të dt. 19.12.2018, ta anulojë në tërësi si të pa bazuar. 

Përgjigje në prapësim ka ushtruar kreditori me dt. 04.01.2019, në të cilën ka theksuar se nuk 

qëndrojnë pretendimet e debitorit në prapësim se borxhi është parashkruar, pasi i njëjti ka 

nënshkruar Kontratë për dakordimin e borxhit me dt. 24.08.2017 dhe deklaratën për dakordimin 

e borxhit, me ç‘rast ex lege e kanë shkaktuar ndërprerjen e parashkrimit konform nenit 368 të 

LMD-së, si dhe kërkesa për prapësim nuk është në harmoni me nenin 69 të LPP-së, ku thotë që 

baza duhet të mbështetet në prova të duhura. Ka theksuar që bazuar në këto argumente, 

kundërshtimi i debitorit është i pa argumentuar dhe i pa bazuar, andaj ka propozuar që të mbetet 

në fuqi Urdhri i Përmbaruesit Privat P.nr. 1553/18 i dt. 19.12.2018. 

Gjykata e shkallës së parë pas vlerësimit të prapësimit, me Aktvendimin CPP.nr.19/2019, i datës 

04.02.2019, ka aprovuar prapësimin e pasardhësit të debitorit Xh. M., A.M. nga V., si të bazuar, 

ashtu që ka anuluar urdhrin për lejimin e Përmbarimit të Përmbaruesit Privat P.nr.1553/18 i dt. 

19.12.2018 dhe ka refuzuar propozimin për përmbarim të kreditorit KEK kundër debitorit Xh.M. 

nga V.lidhur me borxh të energjisë eklektikë, si i pa bazuar. 

 

Gjykata e Apelit duke vendosur lidhur me ankesën e kreditorit ndaj këtij aktvendimi, me 

aktvendimin Ac.nr.2107/19 të dt. 07.02.2020, ka anuluar aktvendimin e lartpërmendur dhe 

çështjen ia ka kthyer gjykatës së shkallës së parë, në rishqyrtim dhe rivendosje. 
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Në ri procedurë, gjykata e shkallës së parë ka nxjerrë Aktvendimin e atakuar PPP.nr.166/2020, i 

datës 01.06.2020, me të cilin e ka refuzuar prapësimin e debitorit si të pa bazuar, duke vendosur 

me decidivisht sikur në dispozitiv të të njëjtit.  

 

Në arsyetim të aktvendimi të atakuar gjykata ka theksuar se, pas rishqyrtimit të prapësimit të 

debitorit, përgjigjes në prapësim të kreditorit në raport me provat tjera që gjinden në shkresat e 

lëndës, erdhi në përfundim se prapësimi i debitorit është i pa bazuar. Fillimisht ka vlerësuar se 

ekstraktet nga librat afarist të kreditorit paraqesin dokument të besueshëm në bazë të nenit 29 

par. 1.2 të Ligjit të Procedurës Përmbarimore. Ka theksuar se në pajtim me Aktvendimin e 

Gjykatës së Apelit erdhi në përfundim se prapësimi i debitorit është i pa bazuar, pasi që 

pretendimi i debitorit se borxhi i tij është parashkruar nuk qëndron, pasi që në rastin konkret 

debitori me dt.24.08.2017 ka lidhë kontratën për pagesën e borxhit dhe deklaratën për 

dakordimin e borxhit, ndërsa me datë 03.05.2018 ka bërë pagesën e energjisë sipas kësaj kontrate 

për KEK, këstin e I-rë. 

 

Mirëpo, debitori nuk i është përmbajtur kontratës me qellim të përfitimit nga falja e borxheve, 

ndërsa ka qenë i obliguar ti paguaj 17 këste, andaj edhe rrjedhimisht ex-lege e ka shkaktuar 

ndërprerjen e parashkrimit dhe atë në bazë të nenit 387 të LMD-së, lidhur me nenin 368 par 1 të 

LMD -së. 

 

Vlerësimin dhe qëndrimin juridik të gjykatës së shkallës së parë, Gjykata e Apelit nuk mund ta 

pranojë si të rregullt dhe të ligjshëm, për arsye se aktvendimi i atakuar është përfshirë me shkelje 

thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore nga neni 182 paragrafi 1 të Ligjit për 

Procedurën Kontestimore (LPK), e lidhur me nenin 35 të Ligjit për Procedurën Përmbarimore si 

dhe zbatim të gabuar të së drejtës materiale. 

Gjykata e shkallës së dytë ka vlerësuar se aktvendimi i atakuar është përfshirë në shkelje 

esenciale të dispozitave të procedurës përmbarimore, për faktin se përfundimi i gjykatës lidhur 

me atë se Kontrata për pagesën e borxhit dhe deklarata për dakordimin e borxhit. e kanë 

ndërprerë parashkrimin, nuk mund të pranohet si i rregullte, pasi që pas analizimit të shkresave 

të lëndës Gjykatës së Apelit i rezultojë që deklaratën për dakordimin e borxhit dhe Kontratën për 

dakordimin e borxhit të dt.24.08.2017, në emër të debitorit e ka nënshkruar i ashtuquajturi 

poseduesi faktik S. M., ndërsa, propozimin për përmbarim kreditori e ka iniciuar ndaj debitorit 

Xh. M..  

Po ashtu, nga Certifikata e vdekjes me nr. V*******, rezulton që debitori Xh.M. ka vdekur me 

19.09.2014, si rrjedhojë rezulton që Urdhri për përmbarim P.nr.1553/18 i dt. 19.12.2018 ndaj të 

njëjtit pra ndaj debitorit Xh. M., është nxjerrë me shkelje të dispozitave të Procedurës 

Përmbarimore. 

Në dispozitën e nenit 35 paragrafi 4 i Ligjit për Procedurën Përmbarimore LPP-së, përcaktohet 

se si duhet të veprohet në rast të vdekjes së debitori, ndërsa nga mënyra se si ka vendosur gjykata 

e shkallës së parë rezulton se nuk është vepruar konform kësaj dispozite ligjore.  
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Në ri procedurë, gjykata e shkallës së parë duhet të ketë parasysh vërejtjet e cituara më lart, të 

caktoj përfaqësuesin e përkohshëm për debitorin nga radhët e trashëgimtarëve, konform nenit të 

lartcekur, e pastaj të vazhdojë procedurën përmbarimore, duke marrë aktvendim të drejtë dhe në 

përputhje me dispozitat ligjore. 

Nga këto arsye rezulton se edhe e drejta materiale është zbatuar në mënyrë të gabuar, prandaj 

udhëzohet gjykata e shkallës së parë që në ri procedurë të bëjë eliminimin e shkeljeve të sipër 

theksuara, ashtu siç parashihet me dispozitat e LPP-së, që pastaj të nxjerrë një vendim të drejtë 

dhe të ligjshëm në ketë çështje përmbarimore.  

Nga sa u tha me sipër, Gjykata e Apelit e Kosovës, në pajtim me nenin 194, 208 paragrafi 1 dhe 

209  pika (d) e LPK-së, e lidhur me nenin 17 të LPP-së,  vendosi si në dispozitiv të këtij 

aktvendimi. 

 

                          GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË  

                                          Ac.nr.7332/21, datë 11.05.2022 

 

                                                                                      Gjyqtari           

                      Gëzim Llulluni                                                                                                  

 

 

 


