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Numri i dokumentit:     03119748 

 

Ac.nr.10007/21  
 

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

juridike - përmbarimore të kreditorit “F...” me seli në Prishtinë, kundër debitorëve 1. F.T. dhe N.T., 

që të dy nga fshati ..., Komuna e Podujevës, 2. V.Sh. nga Mitrovica, rruga “...”, nr.10, 3. L.C. nga 

fshati Haxhaj, Komuna e Pejës dhe 4.N.T. nga fshati ..., Komuna e Podujevës, lidhur me çështjen 

përmbarimore pagim borxhit, duke vendosur lidhur me ankesën e kreditorit, e paraqitur kundër 

aktvendimit të Gjykatës Themelore në Prishtinë-Dega Podujevë PPP.nr.672/21, i datës 15.09.2021, 

me datë 10.06.2022, mori këtë:  

 

A K T V E N D I M 

 

REFUZOHET si e pa themeltë ankesa e kreditorit “F...” me seli në Prishtinë, ndërsa aktvendimi i 

Gjykatës Themelore në Prishtinë-Dega në Podujevë, PPP.nr.672/21, i datës 15.09.2021, 

VËRTETOHET.  

 

A r s y e t i m 

 

Gjykata e shkallës së parë, me aktvendimin e atakuar, PPP.nr.672/21, i datës 15.09.2021 ka 

vendosur që të hudh poshtë propozimin e kreditorit “F...” me seli në Prishtinë, kundër debitorëve 

1.F.T. dhe N. T. të dy nga fsh..... Komuna e Podujevës, 2.V.Sh. nga Mitrovica rr. “...” nr.10 

(garantus), 3.L.C. nga fsh.Haxhaj, Komuna e Pejës (garantues) dhe 4.N.T. nga fsh. ..., Komuna e 

Podujevës (garantues). 

       

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

dispozitave të procedurës kontestimore, të konstatimit të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike 

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 të mbetet në fuqi urdhri 

për përmbarim.   

 

Përgjigje në ankesë nuk kanë parashtruar debitorët. 

 

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

bazë të dokumentit të besueshëm- marrëveshjes së huas, lidhur me borxhin e përgjithshme në vlerë 

prej 8,071.90  euro. Gjykata e shkallës së parë me aktvendimin E.nr.603/08 e datës 19/08/2008 e 

ka lejuar përmbarimin e kërkuar, ndërsa debitorët kanë ushtruar prapësim me datë 25.08.2008, 

ndërsa kreditori ka ushtruar përgjigje në prapësim me datë 23.07.2008.  

 

Gjykata e shkallës së parë duke vepruar sipas kërkesës se kreditorit për transferimin e lëndës tek 

Përmbaruesi Privat S.A., me datën 29/04/2021 ka nxjerr konkluzion dhe lëndën e ka transferuar te 

përmbaruesi privat S.A. i cili me datën 06/05/2021 e ka pranuar. 

 

Përmbaruesi Privat S.A., përmes akt përcjellësit P.nr.228/21 e datës 18/05/2021, ka kërkuar nga 

Gjykata e shkallës së parë që të vendos lidhur me prapësimin e debitorëve, ashtu që me datën 

23/08/2021, Gjykata e shkallës së parë ka nxjerr konkluzion me të cilën e ka ftuar kreditorin që 

brenda 3 dite ti dorëzoj dokumentin përmbarues në origjinal apo kopje të vërtetuar. Kreditori me 

parashtresën e datës 30/08/2021 e ka njoftuar Gjykatën se lënda është transferuar te përmbaruesi 

privat, ndërsa në anën tjetër nuk ka vepruar sipas konkluzionit përkatës dhe mbi bazën e kësaj 

gjykata e shkallës së parë ka vendosur si në dispozitiv të aktvendimit ankimor duke u bazuar në 

nenin 38 par.1 dhe 2 të Ligjit për Procedurën Përmbarimore dhe nenin 102.3 të LPK-së. 

 

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 dhe jo të plotë të gjendjes faktike 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.  

 

Gjykata e Apelit me kujdesin e shtuar i vlerësoj pretendimet ankimore të kreditori, por të njëjtat i 

vlerësoj si të pa bazuara, nga fakti se Gjykata e shkallës së parë, me qëllim të krijimit të kushteve 

ligjore për vendosje të drejtë dhe të ligjshmen të kësaj çështje përmbarimore, rezulton se drejtë e 

ka zbatuar nenin 38.2 të Ligjit të Procedurës Përmbarimore, me rastin e nxirjes së konkluzionit të 

datës 23/08/2021, me të cilin është kërkuar nga kreditori që të plotësoj propozimin për përmbarim 

konform nenit 38.1 të LPP-së e cila dispozitë parasheh: Propozimi për përmbarim duhet ta 

përmbajë kërkesën për përmbarim në të cilën do të tregohet dokumenti përmbarimor origjinal apo 

kopje e vërtetuar, apo dokumenti i besueshëm në bazë të cilit kërkohet përmbarimi, kërkuesi i 

përmbarimit dhe debitori, adresa e vendbanimit – vendqëndrimit apo selisë afariste të kreditorit 

dhe të debitorit, kredia që kërkohet të realizohet, si dhe mjeti nëpërmjet cilit duhet kryer 

përmbarimi, objekti i përmbarimit po qe se është i njohur, si dhe të dhënat e tjera që janë të 

nevojshme për zbatimin e përmbarimit. Gjykata e shkallës së parë me të drejtë ka konstatuar se në 

shkresat e lëndës mungon dokumenti i besueshëm në origjinal apo kopja e vërtetuar dhe duke u 

bazuar në dispozitën përmbarimore të lartcekur, ka nxjerr konkluzionin me të cilën ka kërkuar nga 

kreditori që brenda 3 dite, t’ia bashkangjet propozimit për përmbarim Marrëveshjen e Huas 

nr.400454 të datës 01/06/2006 në origjinal apo në kopje të vërtetuar e të cilin konkluzion kreditori 

e ka pranuar me datën 26/08/2021, fakt ky i vërtetuar në bazë të flet kthesës së datës 23/08/2021. 

Kreditori edhe përkundër asaj se ka qenë i paralajmëruar me pasojat juridike në rast mos veprimit, 

megjithatë parashtresën e datës 31/08/2021 e ka kthyer të pa korrigjuar (pa plotësuar), me njoftim 

se lënda përmbarimore ka kaluar te përmbaruesi privat, fakt ky i pa kontestueshëm.  Sipas nenit 17 

të LPP-së e lidhur me nenin 102.3 të LPK-së ligjvënësi ka paraparë: Do të konsiderohet se është 

tërhequr parashtresa po që se nuk i kthehet gjykatës brenda afatit të caktuar, e në qoftë se i kthehet 

pa u korrigjuar, gjegjësisht pa u plotësuar, parashtresa do të hidhet poshtë. 
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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.  

 

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.10007/21, me datë 10.06.2022 

 

                                  Gj y q t a r i   

Liridon Maloku  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


