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Numri i dokumentit:     03125212 

 

 

Ac.nr.10709/21  
 

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

juridike-përmbarimore të kreditorit Korporata Energjetike e Kosovës (KEK) SH.A, me seli në 

Prishtinë, kundër debitorit N.A. nga Shtimja, lidhur me çështjen përmbarimore, për pagesën e 

borxhit, duke vendosur lidhur me ankesën e kreditorit, e paraqitur kundër aktvendimit të Gjykatës 

Themelore në Ferizaj PPP.nr.80/21, i datës 22.03.2021, me datë 13.06.2022, mori këtë:  
 

A K T V E N D I M 
 

REFUZOHET si e pa themeltë ankesa e kreditorit Korporata Energjetike e Kosovës, me seli në 

Prishtinë, ndërsa aktvendimi i Gjykatës Themelore në Ferizaj, PPP.nr.80/21, i datës 22.03.2021, 

VËRTETOHET.  
 

A r s y e t i m 

 

Gjykata e shkallës së parë, me aktvendimin e atakuar, PPP.nr.80/21, i datës 22.03.2021 ka 

vendosur me sa vijon: 

 

I.PRANOHET pjesërisht prapësimi i debitorit N.A. i ushtruar kundër urdhrit për përmbarim 

P.nr.67/2020, i datës 03.02.2020, i lëshuar nga Përmbaruesi privat Besnik Aliu nga Ferizaj, sa i 

përket shumes së borxhit prej 179.45 euro dhe SHFUQIZOHET dhe Lihet jashtë fuqisë juridike 

urdhëri për përmbarim P.nr.67/2020, i datës 03.02.2020, sa i përket shumës së borxhit prej 179.45 

euro. 

 

II.REFUZOHET si i pabazuar prapësimi i debitorit, i ushtruar kundër urdhrit mbi lejimin e 

përmbarimit P.nr.67/2020, të datës 03.02.2020, i lëshuar nga përmbaruesi Privat Besnik Aliu, sa 

i përket shumës së borxhit prej 22.36 euro dhe shpenzimet e procedurës përmbarimore  dhe 

MBETET në fuqi urdhri për lejimin e përmbarimit për shumën e borxhit prej 22.36 euro dhe 

shpenzimet e procedurës përmbarimore. 

       

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

dispozitave të procedurës përmbarimore, 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 ka parashtruar debitori. 
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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 të besueshëm-faturës, lidhur me borxhin e përgjithshme në vlerë prej 201.81 

euro, për periudhën kohore nga data 05/05/2012 e deri me 20/03/2013. Përmbaruesi privat, ka 

lejuar përmbarimin e kërkuar me urdhrin përmbarimor P.nr.67/20 të datës 03.02.2020, kundër 

këtij urdhri debitori ka ushtruar prapësim me datë 11.02.2020, ndërsa kreditori në afatin ligjor  ka  

paraqitur përgjigje në prapësim me datën 18.02.2020.  

 

Gjykata e shkallës së parë pas vlerësimit të shkresave të lëndës, prapësimit dhe përgjigjes në 

prapësim, vendosi si në dispozitiv të aktvendimit të atakuar, duke arsyetuar se nuk ishte 

kontestuese fakti se ndërgjyqësit kanë lidhur kontratë për pagesën e borxhit me numër 23111 e 

datës 12.08.2016 si dhe deklaratë mbi dakordimin e borxhit e datës 12/08/2016, me të cilën kanë 

paraparë pagesën e borxhit nga janari i vitit 2009 në shumë prej 253.36 euro, debitori të përfitoj 

faljen e borxhit prej 179.45 euro, dhe se në bazë të deklaratës mbi dakordimin e borxhit debitori 

kishte për obligim që ti paguaj 12 këste në shumë prej 21.00 euro, me përjashtim të këstit të fundit 

që është 22.36 euro dhe nga ekstrakti i librave afariste i propozuar nga kreditori shihet se debitori 

i ka paguar gjithsejtë 11 këste përveç këstit të fundit që ka mbetur pa paguar, andaj duke e marr 

për bazë nenin 3 të kontratës për pagesën e borxhit, del se debitori nuk ka bërë shkelje të nenit 3 

të kësaj kontrate, për arsye se në nenin 3 të kontratës në fjalë është paraparë se: “Në rast se 

përfituesi shkakton tri vonesa të njëpasnjëshme lidhur me pagesat sipas programit, marveshja 

shkëputet dhe pjesa e paguar e borxhit nëse ka fshihet  dhe pjea e mbetur e borxhit i rikthehet 

duke përshirë këtu edhe gjitha ndëshkimet”, dhe rrjedhimisht në këtë rast debitori siç është 

konstatuar edhe më lartë nuk i ka shkaktuar tri vonesa të njëpasnjëshme por vetëm një dhe për 

shkak të kësaj vonese të pagesës së këstit për shumën e borxhit prej 22.36 euro, kreditori nuk ka 

pasur të drejtë që të kërkoj nga përmbaruesi privat realizimin e borxhit në shumë prej 201.81 

euro, por vetëm shumën e borxhit prej 22.36 euro. Mbi bazën e kësaj gjendje të konstatuar, 

gjykata e shkalles se parë ka vendosur si në dispozitiv të aktvendimit ankimor duke u bazuar në 

nenin 73 par.1, 2 dhe 3 të LPP-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 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.  

 

Gjykata e Apelit vlerëson se gjykata e shkallës së parë në bazë të provave të cilat i ka pasur në 

dispozicion në shkresat e lëndës, ka dhënë aktvendimin e saj të drejtë dhe të bazuar në dispozita 

konkrete ligjore, prandaj përfundimin juridik të gjykatës së shkallës së parë, lidhur me këtë çështje 

e pranon në tërësi edhe Gjykata e Apelit e Kosovës, duke vlerësuar po ashtu se aktvendimi i 

atakuar është i rregullt dhe i ligjshëm, për arsye se i njëjti nuk është përfshirë as në shkelje 

thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore nga neni 182 paragrafi 2 pika b), g), j), k) 
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dhe m) të LPK-së, e të cilat shkaqe ankimore gjykata e shkallës së dytë i vlerëson edhe sipas 

detyrës zyrtare, në bazë të nenit 194 të LPK-së. 

 

Gjykata e Apelit nuk i ka pranuar pretendimet ankimore të kreditorit për gjendje faktike të 

konstatuar në mënyrë të gabuar dhe jo të plotë si dhe për zbatim të gabuar të së drejtës materiale 

sepse gjykata e shkallës së parë ka konstatuar drejt faktin relevant se ndërgjyqësit kanë lidhur 

kontratë për pagesën e borxhit, me numër 23111 e datës 12.08.2016 si dhe deklaratë mbi 

dakordimin e borxhit e datës 12/08/2016, me të cilin është paraparë që debitori ta paguaj borxhin 

me 12 këste, ndërsa nuk ishte kontestuese fakti se debitori është vonuar vetëm në këstin e fundit 

të cilin këst e ka paguar me datën 02/06/2021, fakt ky i vërtetuar në bazë të transakcionit bankar 

të Përmbaruesit Privat Besnik Aliu, me numër reference TT2115301454 e datës 02/06/2021. 

Duke ju referuar kësaj gjendje faktike të pa kontestushme si dhe rregullimit të raporteve 

kontraktuale ndërmjet ndërgjyqësve, rezulton se palët me nenin 3 të Kontratës për pagesën e 

borxhit kanë paraparë: “Në rast se 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 duke përshirë këtu edhe gjitha ndëshkimet” po ashtu edhe 

neni 10 i Udhëzimit Administrativ (QRK)-Nr.04/2015 për procedurat e faljes së borxheve publike 

ka paraparë: Në rastet kur personi shkakton tri vonesa lidhur me pagesat sipas programit të 

pagesës së borxhit sipas marrëveshjes, pjesa e paguar e borxhit i fshihet dhe pjesa e mbetur e 

borxhit i rikthehet, përfshirë këtu edhe të gjitha ndëshkimet. 

 

Gjykata e Apelit pas analizimit me kujdesin e shtuar të pretendimeve tjera ankimore, në raport 

me gjendjen faktike të konstatuar dhe dispozitave kontraktuese dhe administrative që e rregullon 

këtë çështje juridike, vjen në përfundim se nuk janë plotësuar kushtet e kontraktuara që 

marrëveshja të shkëputet ndërmjet palëve, ngase në rastin konkret debitori ka rënë në vonesë në 

pagesën e vetëm një kësti të fundit dhe nuk ka rënë në tri vonesa të pagesave të kësteve, ashtu siç 

palët janë dakorduar në nenin 3 të kësaj kontrate. Sipas nenit 86 të LMD-së parashihet: Në rastin 

kur kontrata është lidhur sipas përmbajtjes së shtypur që më parë, ose kur kontrata ka qenë në 

ndonjë mënyrë e përgatitur dhe e propozuar nga njëra palë kontraktuese, dispozitat e paqarta do 

të interpretohen në dobi të palës tjetër. Në rastin konkret kontrata është përgatitur dhe propozuar 

nga kreditori dhe me këtë kontratë nuk është e parapara situata, kur debitori vonohet në pagesën 

e një kësti të vetëm, prandaj duke u bazuar në dispozitën e lartcekur, rezulton se kjo kontratë 

duhet të interpretohet në favor të debitorit dhe të konsiderohet se kontrata lëndore nuk është 

shkëputur nga palët ndërgjyqese, për arsye se nuk janë shkaktuar tri vonesa të njëpasnjëshme 

lidhur me pagesat sipas programit, prandaj gjykata e shkallës së parë me të drejt ka ardhur në 

përfundim se debitori e ka pasur për obligim të paguaj vetëm këstin e fundit në shumë prej 22,36 

euro, konform nenit 8 të LMD-së e cila dispozitë ka paraparë: Pjesëmarrësit në marrëdhënien e 

detyrimit kanë për detyrë ta përmbushin detyrimin e vet dhe janë përgjegjës për përmbushjen e 

të njëjtit, ndërsa neni 245 par.1 të LMD-së po ashtu ka paraparë: Kreditori në marrëdhënien e 

detyrimit ka të drejtë që prej debitorit të kërkojë përmbushjen e detyrimit, ndërsa debitori ka për 

detyrë ta përmbushë atë me ndërgjegje dhe në tërësi, në përputhje me përmbajtjen e tij. Po ashtu, 

nuk qëndron pretendimi tjetër ankimor i kreditorit se gjykata e shkallës së parë, gabimisht e ka 

aplikuar të drejtën materiale lidhur me parashkrimin e borxhit, sepse nga ekzaminimi i 

aktvendimit ankimor, rezulton se gjykata e shkallës së parë nuk ka konstatuar parashkrim të 

kërkesës për pagim të borxhit siç pretendohet në ankesë, prandaj me të drejtë ka vërtetuar se 

debitori me Deklarimin e dakordimit të borxhit dhe pagesave të realizuara e ka pohuar borxhin 

konform nenit 368 par.1 të LMD-së dhe mbi bazën e kësaj norme juridike ia ka refuzuar debitorit 

prapsimin si të pa bazuar lidhur me parashkrimin e kërkesës për pagim borxhi.   
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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.10709/21, me datë 13.06.2022 

 

                            Gj y q t a r i   

Liridon Maloku  

 

 


