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Numri i dokumentit:     03056275 

 

 

      

Ac.nr.8198/2021 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË, gjyqtari individual Lumni 

Sallauka, me bashkëpunëtoren profesionale Arta Dumani, në çështjen juridike përmbarimore të 

kreditores Korporata Energjetike e Kosovës  (KEK) SH.A, me seli në Prishtinë, kundër 

debitorit B.R nga Kaçaniku, rr. “..................”, nr., me bazë juridike borxh, duke vendosur 

lidhur më ankesën e F.R, të ushtruar kundër aktvendimit të Gjykatës Themelore në Ferizaj-

dega në Kaçanik PPP.nr.132/2019, të datës 27.09.2021, më datën 23.05.2022 mori këtë: 

 

A K T V E N D I M 

 

APROVOHET si e bazuar ankesa e F.R nga Kaçaniku, ANULOHET aktvendimi i 

Gjykatës Themelore në Ferizaj-dega në Kaçanik, PPP.nr.132/2019, i datës 27.09.2021, dhe 

lënda i kthehet gjykatës së shkallës së parë në rigjykim dhe rivendosje. 

 

A r s y e t i m 

 

Gjykata Themelore në Ferizaj-dega në Kaçanik, me aktvendimin e atakuar 

PPP.nr.132/2019, të datës 27.09.2021, në pikën I të dispozitivit e ka refuzuar prapësimin e 

debitorit B.R nga Kaçaniku, i ushtruar më datën 30.10.2019, kundër urdhrit mbi lejimin e 

përmbarimor të përmbaruesit privat P.nr.576/2019, të datës 30.10.2019, në tërsi si i pabazuar. 

Në pikën II të dispozitivit gjykata ka vendosur që të detyrohet debitori ti paguaj shpenzimet e 

procedurës përmbarimore, të gjitha këto pagesa do të bëhen në afat prej 7 ditësh nga dita e 

plotfuqishmërisë së këtij aktvendimi. 

Kundër këtij aktvendimi në afatin ligjor ka paraqitur ankesë F.R, për shkak të  shkeljeve 

esenciale të dispozitave procedurale, vërtetimit të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike dhe 
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aplikimit të gabuar të së drejtës materiale me propozim që aktvendimi i atakuar të prishet dhe 

lënda të kthehet në rishqyrtim dhe vendosje. 

Përgjigje në ankesë nuk ka ushtruar kreditori. 

Gjykata e Apelit si gjykatë e shkallës së dytë, pas vlerësimit të pretendimeve ankimore 

lidhur me aktvendimin e atakuar, në mbështetje të dispozitës së nenit 195 par.1 pika a) dhe 

nenit 196 të Ligjit për Procedurën Kontestimore (LPK), ka gjetur se:  

- Ankesa e Fadil Rakocit, është e bazuar. 

 

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

debitorit në bazë të dokumenteve të besueshëm, lidhur me borxhin të energjisë elektrike në 

shumë prej 2,204.45 euro. Përmbaruesi privat M.Sh me urdhrin P.nr.576/2019, të datës 

30.10.2019, e ka lejuar përmbarimin. 

Debitori me datën 11.11.2019, ka ushtruar prapësim ndërsa kreditori me datën 

15.11.2019, ka ushtruar përgjigje në prapësim. 

Gjykata  e shkallës së parë pas shqyrtimit të prapësimit dhe përgjigjes në prapësim, e 

njëjta ka nxjerr aktvendimin PPP.nr.132/2019, të datës 27.09.2021 mbi refuzimin si të 

pabazuar e prapësimit. 

Qëndrimin juridik të gjykatës së shkallës së parë rreth mënyrës së vendosjes sipas 

aktvendimit të ankimuar, nuk e përkrah Gjykata e Apelit e Kosovës, për shkakun se kjo gjykatë 

me vlerësimin dhe analizimin e tërësishëm të shkresave të lëndës, si dhe ankesën e palës 

ankuese ka gjetur se aktvendimi i ankimuar është marrë me zbatim të gabuar të së drejtës 

materiale për të cilën gjykata e shkallës së dytë çdo herë kujdeset sipas detyrës zyrtare në 

kuptim të nenit 194 të LPK dhe e cila shkelje sipas vlerësimit të kësaj gjykate ka ardhur si 

shkak i vërtetimit jo të plotë dhe jo të drejtë të gjendjes faktike me rastin e vendosjes nga ana e 

gjykatës se shkallës së parë. Po ashtu kjo gjykatë ka gjetur se aktvendimi i ankimuar është i 

përfshirë me shkelje esenciale të dispozitave të procedurës kontestimore nga neni 182.1 të 

LPK, për çka u deshtë që ky aktvendim të anulohet dhe çështja t’i kthehet gjykatës së shkallës 

së parë në rivendosje. 

Neni 360, par.1 i Ligjit Nr. 04/L-077, për Marrëdhëniet e Detyrimeve (LMD) përcakton 

“1.Kërkesat të cilat parashkruhen pas një (1) viti: 1.1. kërkesat për furnizimin e energjisë 

elektrike, energjisë termike, gazit, ujit dhe shërbimet e pastrimit të oxhaqeve dhe për 

mirëmbajtjen e shërbimit të pastërtisë, nëse furnizimi ose shërbimi është kryer për nevojat 

shtëpiake”. Ndërlidhur me këtë, duke vlerësuar pretendimet e debitorit për ndërprerjen e 

parashkrimit, gjykata konstaton se neni 368 i LMD përcakton që“1. Parashkrimi ndërpritet kur 

debitori e pranon borxhin. 2. Pranimi i borxhit mund të bëhet jo vetëm me deklaratën e 

kreditorit, veçse edhe në mënyrë të tërthortë, sikurse janë pagesa e këstit, pagesa e kamatës, 

dhënia e sigurimit.” 
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Nga prova - deklarata mbi dakordimin e borxhit Nr. 22325, të datës 11.08.2016, gjykata 

ka konstatuar se kreditorja dhe debitori janë pajtuar që deri me datën 31.12.2008, obligimi i 

debitorit ndaj kreditores është 2.069.39 euro, ndërsa nga data 01.01.2009, deri me 11.08.2016 

obligimi i debitorit ndaj kreditores është 499.06 euro, për të cilin obligim janë pajtuar që të 

paguhet me 18 këste mujore, me qëllim të përfitimit nga falja e borxheve publike për periudhën 

deri me 31.12.2008.  

 

Nga dokumenti i besueshëm – Ekstrakt nga librat afariste, në bazë të cilit është iniciuar 

procedura përmbarimore gjykata ka konstatuar se debitori nga data e lidhjes së marrëveshjes e 

tutje, ka bërë pagesën e 13  kësteve, në shumë prej 28 euro secili prej tyre, sipas kontratës së 

lartcekur për pagesën e borxhit Nr.22325, të datës 11.08.2016 dhe deklaratës mbi dakordimin e 

borxhit Nr.22325, të datës 11.08.2016.  

 

Nisur nga kjo gjendje, kjo gjykate vlerëson se gjykata e shkallës së parë nuk e ka 

vlerësuar drejtë gjendjen faktike në raport me aspektin e parashkrimit të borxhit deri me datën 

31.12.2008, duke qenë se ka kaluar afati 1 vjeçar brenda të cilit ka mundur të kërkohet pagesa, 

ndërsa propozimi për përmbarim është parashtruar me datën 30.12.2019, në ndërkohë që në 

kontratën dhe deklaratën mbi dakordimin e borxhit Nr.22325, të datës 11.08.2016, kjo periudhë 

kohore nuk përfshihet si obligim që do të duhej ta paguante debitori ndaj kreditores. Nga kjo 

arsye kjo gjykatë vlerëson se gjykata e shkallës së parë nuk mund ta le në fuqi një borxh për të 

cilin nuk është sqaruar drejtë aspekti i parashkrimit, pasi që pagesat e bëra sipas deklaratës mbi 

dakordimin e borxhit e ndërprerjen parashkrimin vetëm për borxhin në shumën prej 499.06 

euro për shkak se sipas kontratës dhe deklaratës së lartcekur, këto pagesa kanë qenë të 

dedikuara për këtë shumë të borxhit, e që përfshinë periudhën nga data 01.09.2009, deri me 

11.08.2016, për të cilin obligim palët janë pajtuar që të paguhet me 18 këste. Po ashtu kjo 

gjykatë vlerëson gjykata e shkallës së parë nuk e ka vlerësuar drejte gjendjen faktike në këtë 

procedurë, pasi që në rastin konkret debitori nga 18 këste për të cilat ka lidhur kontratë për 

pagesën e borxhit me kreditoren, i ka paguar 13 prej tyre dhe ka mbet pa paguar 5 këstet në 

shumë prej 135.06 euro. 

 

Tutje, me shiqim të shkresave të lëndës kuptohet se propozimi për përmbarim është 

ushtruar ndaj debitorit B.R, mirëpo ankesa është ushtruar nga F.R, i cili pretendon se është i 

biri i debitorit B.R. Në ankesë F.R thekson se debitori ka vdekur në vitin 1994, gjithashtu 

thekson se si provë është edhe certifikata e vdekjes së prindit, mirëpo në shkresa të lëndës 

mungon kjo certifikatë. Andaj, për Gjykatën e Apelit është e pa qartë se tani kush është palë në 

ketë procedurë, nëse debitori e ka vdekur në vitin 1994, atëherë kush e ka  parashtruar 

prapësimin, përderisa në prapësim nuk është përmendur vdekja e debitorit. 

Për këto arsye kjo gjykatë gjeti se aktvendimi i ankimuar duhet prishur dhe çështja 

duhet kthyer në rivendosje tek gjykata e shkallës së parë, pasi që në rastin konkret nuk ka pasur 

kushte që të i njëjti aktvendim të mund të ndryshohet nga ana e gjykatës së shkallës së dytë. 

Andaj, në ri procedurë, gjykata e shkallës së parë udhëzohet që t’i ketë parasysh 

shkeljet e cekura si më lartë dhe që për evitimin e tyre lidhur çështjen në fjalë, të ndërmerr 
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veprime përkatëse të nevojshme përmes të cilave së pari duke respektuar dispozitat e LPP dhe 

LPK-së, të konstatohet vdekja e debitorit, me dëshmi përkatëse, nëse i njëjti ka vdekur para se 

të iniciohet procedura përmbarimore, atëherë gjykata të vlerësojë lejueshmërinë e paraqitjes së 

një propozimi të tillë ndaj debitorit që ka ndërruar jetë para fillimit të procedurës 

përmbarimore, mirëpo nëse konstatohet se vdekja e debitorit ka ndodhur pas inicimit të 

procedurës përmbarimore atëherë gjykata duhet të veproje sipas nenit 35 të LPP-së, gjykata 

pasi të sqaroje çështjen e palëve në procedurë atëherë të ndërmerr veprime përkatëse të 

nevojshme përmes të cilave do ta sqaroj dhe vlerësoj urdhrin përmbarimor, përshtatshmërinë e 

urdhrit me dokumentin përmbarimor, ta shqyrtoj edhe njëherë çështjen e parashkrimit, të 

gjykoj saktë borxhin e debitorit ndaj kreditores duke i pasur parasysh pagesat e bëra nga 

debitori për kreditoren, e pastaj të merr një vendim të drejtë dhe të bazuar në ligj. 

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 

shkallën e dytë vendimet i nxjerr gjyqtari individual”.  

 

Nga sa u tha më lartë, Gjykata e Apelit vendosi si në dispozitiv të këtij aktvendimi, e në 

mbështetje te nenit 208 dhe 209 pika (d) të LPK-së, lidhur me nenin 17 të LPP-së. 

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË 

Ac.nr.8198/2021, datë 23.05.2022 

       Gjyqtari, 

Lumni Sallauka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


