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Numri i lëndës: 2020:176030 

Datë: 14.02.2023 

Numri i dokumentit:     03976361 

                                                                                                             Ac.nr.5992/22  

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË, me  gjyqtarin Naim Meholli, në 

çështjen juridike përmbarimore të kreditores: “[...]” sh.p.k., me nr. të biznesit “[...]”, me seli në 

fshatin “[...]”, Komuna e Gllogocit, të cilën e përfaqëson përfaqësuesi i autorizuar “[J.P]”, 

kundër debitores: N.P.N. “[...]”, me nr. të biznesit “[...]”, me seli në Prizren, me pronar 

“[B.H]”, të cilën e përfaqëson “[S.G]” avokate në Prishtinë, sipas autorizimit, lidhur me 

çështjen përmbarimore, për borxh, duke vendosur sipas ankesës së debitores, e paraqitur 

kundër aktvendimit të Gjykatës Themelore në Prizren - Departamenti i Përgjithshëm, 

PPP.nr.953/2020, i datës 15.04.2022, me datë 13.02.2023, mori këtë:  

 

A K T V E N D I M        

 

REFUZOHET e pathemeltë ankesa e debitores: N.P.N. “[...]”, me nr. të biznesit “[...]”, me seli 

në Prizren, me pronar “[B.H]”, ndërsa Aktvendimi i Gjykatës Themelore në Prizren - 

Departamenti i Përgjithshëm, PPP.nr.953/2020, i datës 15.04.2022, VËRTETOHET.  

 

A r s y e t i m 

 

Gjykata e shkallës së parë me aktvendimin e atakuar, PPP.nr.953/2020, i datës 15.04.2022, ka 

vendosur që të: Refuzohet i pabazuar prapësimi i debitores së përmbarimit N.P.N. “[...]”, me 

adresë në Prizren, me pronar Bajram K. Hoxha, ushtruar kundër urdhrit për përmbarim, 

P.nr.1101/2020 të datës 20.11.2020, të Përmbaruesit Privat F.SH. nga Peja dhe mbetet në fuqi i 

njëjti urdhër për përmbarim. 

Kundër këtij aktvendimi debitorja brenda afatit ligjor ka paraqitur ankesë, duke e atakuar 

aktvendimin e goditur për shkak të shkeljes esenciale të dispozitave të procedurës 

kontestimore, vërtetimit të gabuar dhe jo të plot të gjendjes faktike dhe zbatimit të gabuar të së 

drejtës materiale, me propozim që të: aprovohet ankesa e debitores si e bazuar, të anulohet 

aktvendimi i gjykatës së shkallës së parë dhe lënda ti kthehet të njëjtës në rishqyrtim dhe 

rivendosje.  
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Përgjigje në ankesë nuk ka pasur.  

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

me aktvendimin e atakuar, në mbështetje të nenit 194, 208 dhe 209  të Ligjit të Procedurës 

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

gjetur se: 

 

Ankesa e debitores është e pathemeltë.   

Nga shkresat e lëndës rezulton se kreditori, në bazë faturës si dokument i besueshëm ka 

paraqitur propozim për përmbarim me datë 20.11.2020, ndaj debitores për shumën e detyrimit 

në lartësi prej 705 €.  

Përmbaruesi Privat sipas propozimit të kreditores së datës 20.11.2020, ka nxjerrë Urdhrin 

Përmbarimor me shenjë P.nr.1101/20 i datës 20.11.2020, me të cilën e ka lejuar përmbarimin 

sipas faturës: nr. 215/19 i datës 07.08.2019, në vlerë prej 705 €, duke e pranuar si dokument 

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

Kundër Urdhrit përmbarimor debitorja ka paraqitur prapësim me datën 03.12.2020, me të cilën 

ka propozuar që të: aprovohet si i bazuar prapësimi i debitores dhe gjykata ta abrogoj urdhrin 

për përmbarim.  

Gjykata e shkallës së parë, pas vlerësimit të prapësimit, me aktvendimin e atakuar 

PPP.nr.953/2020, i datës 15.04.2022, ka vendosur që ta refuzoj në tërësi si të pabazuar 

prapësimin e debitores, i paraqitur kundër Urdhrit për lejimin e përmbarimit të Përmbaruesit 

Privat, F.SH. P.nr. 1101/2020, i datës 20.11.2020, duke vendosur më decidivisht si në 

dispozitiv të aktvendimit të atakuar.  

Në arsyetim të aktvendimit të atakuar, gjykata e shkallës së parë, ka theksuar se: pas shqyrtimit 

të të gjitha shkresave të lëndës, ka gjetur se prapësimi i debitores së përmbarimit N.P.N. “[...]”, 

ushtruar kundër urdhrit për përmbarim, P.nr.1101/2020 të datës 20.11.2020, të përmbaruesit 

privat F.SH., është i pabazuar. Së këndejmi, kundërshtimi i palës debitore që përpilues i 

propozimit për përmbarim është përmbaruesi privat dhe me këtë rast kemi të bëjmë me shkelje 

të nenit 323 dhe 324 të LPP-së, nuk qëndron dhe është tërësisht i paarsyeshëm. Në të vërtetë, 

gjykata ka vlerësuar se propozimi për përmbarim i palës kreditore, përmban të gjitha elementet 

e parapara me nenin 38 par. 1 të LPP-së, në të cilin theksohet që: “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”. Andaj, pasi që propozimi për 

përmbarim përmban elementet dhe shënimet e duhura, gjykata ka ardhur në përfundim se nuk 

është e nevojshme që të veprohet sipas nenit 38 par. 2 të LPP-së dhe kështu pretendimi i 

lartcekur i palës debitore është i pabazuar dhe pa qëndrueshëm. Në vazhdim, kundërshtimet e 

debitores së përmbarimit se nënshkrimi i faturës nuk është bërë nga personi i autorizuar i 

debitores dhe se debitorja nuk merret me punët e shërbimet e theksuara në faturë, janë të 

pabazuara dhe nuk kanë asnjë justifikim juridik. Më konkretisht, fatura si dokument i 

besueshëm rezulton se është i nënshkruar nga të dyja palët, përkatësisht kreditorja dhe debitorja 

e përmbarimit. Kështu, pala kreditore ka iniciuar procedurën e përmbarimit duke u bazuar në 

dokumentin e besueshëm - faturën konkrete, në përputhje me nenin 29 par. 1 nën par. 1.3. të 

LPP-së, ku përcaktohet që: “Përmbarimi me qëllim të realizimit të kërkesës në të holla caktohet 

edhe në bazë të dokumentit të besueshëm dhe dokument i besueshëm, sipas këtij ligji është 
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edhe fatura”. Ndërsa, sipas nenit 29 par. 3 të LPP-së thuhet se: “Dokumenti i besueshëm është i 

përshtatshëm për përmbarim po qe se në të është treguar kreditori dhe debitori, si dhe objekti, 

lloji, shuma dhe koha e përmbushjes së detyrimit monetar”. Së këndejmi, gjykata vlerëson se 

dokumenti konkret i besueshëm mbi bazën e të cilit pala kreditore ka iniciuar procedurën e 

përmbarimit përmes propozimit për përmbarim, është i përshtatshëm për përmbarim. 

Gjithashtu, provat e prezantuara nga ana e palës debitore nuk provojnë apo arsyetojnë asnjërin 

nga shkaqet e përcaktuara me dispozitat ligjore të LPP-së. Kështu, sipas nenit 69 par. 4 të LPP-

së, theksohet se: “Baza për prapësim duhet të mbështetet me prova të duhura. Provat për 

prapësimin duhet të dorëzohen me shkrim, përndryshe prapësimi do të refuzohet”. Andaj, duke 

konsideruar se shkaqet në të cilat është thirrur pala debitore në prapësimin e saj nuk përbëjnë 

njërin nga shkaqet e prapësimit, sipas nenit 71 të LPP-së apo shkaqet e paraqitura në prapësim 

janë të pabazuara, gjykata e shkallës së parë vendosi si në dispozitiv të aktvendimit të atakuar.  

Për mënyrën e vendosjes si në dispozitiv të aktvendimit të atakuar, gjykata e shkallës së parë, 

ju ka referuar neneve 3, 5, 13, 21, 29 paragraf 1, nën paragraf 1.3 dhe paragraf 3, 37, 38 

paragraf 1 dhe 2, 40, 69 paragraf 4, 71, 73, 77 dhe nenit 78 të LPP-së, neneve 9, 10, 11 dhe 

nenit 12 të Ligjit nr. 05/L-118 të datës 18.04.2018 për Ndryshimet dhe Plotësimet e Ligjit nr. 

04/L-139 të datës 20.12.2012 të LPP-së, lidhur me nenet 323 dhe 324 të LPP-së.    

Nisur nga kjo gjendje e çështjes, Gjykata e Apelit e Kosovës vlerëson se gjykata e shkallës së 

parë i ka zbatuar drejtë dispozitat e Ligjit të Procedurës Përmbarimore, kur  ka refuzuar 

prapësimin e debitores të paraqitur kundër Urdhrit të Përmbaruesit Privat më të cilin është 

caktuar përmbarimi i propozuar nga kreditorja, ngase edhe sipas vlerësimit të kësaj gjykate, me 

shikimin në shkresat e lëndës qartë konstatohet se përmbarimi është lejuar në bazë të faturës së 

lëshuar nga kreditorja me nr. 215/19 i datës 07.08.2019, në vlerë prej 705 €, e cila faturë në 

bazë të nenit 29 paragrafi 1, pika 1.3 e LPP-së, ka cilësinë e dokumentit të besueshëm dhe se e 

njëjta si e tillë paraqet bazë juridike, për caktimin e përmbarimit, ashtu siç përcaktohet me 

nenin 21 të të njëjtit ligj.  

Nuk qëndrojnë pretendimet ankimore të debitores as për shkelje tjera të pretenduara nga ana e 

gjykatës së shkallës së parë, pasi që në këtë rast gjykata e shkallës së parë, me rastin e 

vendosjes për prapësimin e debitores nuk ka gjete se ekziston ndonjëri nga shkaqet ligjore të 

parapara me nenin 71 të LPP-së. 

Me nenin 69 paragrafi 4 të LPP-së, përcaktohet se: “ Baza për prapësim duhet të mbështetet në 

provat e duhura. Provat për prapësim duhet të dorëzohen me shkrim, përndryshe prapësimi do 

të refuzohet ”. Në këtë rast debitori me anë të prapësimit nuk ka prezantuar asnjë provë me të 

cilën do të argumentonte ndonjërën nga shkaqet e parapara me nenin 71 të LPP-së, prandaj kjo 

gjykatë e vlerëson si të drejtë përfundimin juridik të gjykatës së shkallës së parë.  

Sipas vlerësimit të kësaj gjykate, gjykata e shkallës së parë drejtë dhe në mënyrë të plotë i ka 

vlerësuar të gjitha rrethanat e çështjes, pasi që sipas faturës në bazë të cilës është lejuar 

përmbarimi konfirmohet se lartësia e detyrimit është në vlerën e cila është lejuar me Urdhrin 

përmbarimor. Debitorja nuk ka arrit të argumentojë në asnjë mënyrë dhe me asnjë provë se 

është ngarkuar me një detyrim i cili nuk ekziston.  

Propozimi për përmbarim i paraqitur nga kreditorja po ashtu rezulton të ketë përmbajtur të 

gjitha të dhënat e nevojshme të parapara me nenin 37 dhe 38 të LPP-së dhe kreditorja qartë në 

kuptim të nenit 7 të LPP-së, ka caktuar mjetet dhe objektet e përmbarimit për realizimin e 

kredisë së tij, në shumën e cila parashihet sipas dokumentit të besueshëm-faturës, në bazë të së 

cilës është caktuar përmbarimi.  

Aktvendimi i atakuar rezulton të mos jetë përfshirë as me shkelje të thelbësore të dispozitave të 

procedurës kontestimore nga neni 182 paragrafi 2, pika b), g), j), k) dhe m) të LPK-së, dhe nuk 
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ka shkelje lidhur me zbatimin e të drejtës materiale për të cilat Gjykata e Apelit e Kosovës 

kujdeset sipas detyrës zyrtare në kuptim të nenit 194 të LPK-së. Po ashtu aktvendimi i atakuar 

nga gjykata e shkallës se parë është marrë pas vërtetimit të plotë dhe të drejtë të gjendjes 

faktike ku edhe janë dhënë arsye të mjaftueshme lidhur me mënyrën e vendosjes, të cilat kanë 

mbështetje në shkresat e lëndës dhe në ligj. 

Nuk qëndrojnë pretendimet ankimore të debitores se aktvendimi i atakuar është marrë me 

shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore nga neni 182 paragraf 2 pika n) e 

LPK-së. Sipas vlerësimit të Gjykatës së Apelit, aktvendimi i atakuar është i qartë si ne pjesën e 

dispozitivit dhe atë të arsyetimit dhe se gjykata e shkallës së parë ka dhënë edhe arsye të 

mjaftueshme rreth mënyrës së vendosjes dhe fakteve vendimtare. Një mënyrë e tillë e 

vendosjes sipas vlerësimit të gjykatës ankimore ka mbështetje në provat nga shkresat e lëndës 

dhe në ligj dhe se aktvendimi i atakuar përmban të gjitha elementet ligjore të parapara me 

dispozitën e nenit 160, e lidhur me nenin 175 të LPK-së.  

Është edhe vlerësim i gjykatës ankimore se në bazë të dokumentit të besueshëm-faturës të cilën 

kreditorja i ka bashkangjitur me rastin e ushtrimit të propozimit për përmbarim, janë të 

plotësuara të gjitha kushtet ligjore për caktimin e përmbarimit të propozuar, ngase fatura në 

bazë të së cilës është caktuar përmbarimi rezulton se është në origjinal, e njëjta është pranuar 

në mënyrë të rregullt nga debitorja dhe nga ajo mund të dihet kërkesa dhe shuma që duhet të 

realizohet, e cila ligjërisht paraqet bazë juridike, për caktimin e përmbarimit, me çka mbi bazën 

e këtyre rrethanave dhe fakteve kësaj gjykate i rezultoi se aktvendimi i atakuar është i drejtë 

dhe i ligjshëm.  

Pretendimi i debitores se detyrimi nuk është i debitores sepse kreditorja kërkon pagesën e 

borxhit - detyrimit, pa bazë ligjore, pasi që debitorja në këtë periudhë kohore nuk kishte asnjë 

raport detyrimi me kreditoren dhe nuk ka blerë mallin e faturuar në emër të debitores, me 

kundërshtime si në prapësim dhe ankesë është pretendim i pabazuar, pasi që urdhri 

përmbarimor është lëshuar në bazë të dokumentit të besueshëm, i cili për bazë ka faturën e 

cekur si me lartë. Nëse pala debitore për çfarëdo rrethane apo arsye pretendon se pala kreditore 

nuk i është përmbajtur marrëdhënieve kontraktuese, si shkak i të cilave palës debitore 

eventualisht ka mundur ti shkaktohet apo mund ti shkaktohet çfarëdo lloji dëmi më rastin e 

kryerjes së përmbarimit sipas kësaj lënde, nuk ka pengesa ligjore që lidhur më këtë të drejtën e 

saj ta realizoj në kontest të rregullt civil pranë gjykatës kompetente, ngase një pretendim i tillë i 

saj, nuk paraqet bazë ligjore për ndaljen, pezullimin apo përfundimin e përmbarimit në këtë 

rast. 

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 të gjitha arsyet e paraqitura e në pajtim me dispozitat e nenit 194, 208, 209 paragrafi 1 

pika b) të LPK-së, e lidhur me nenin 17 të LPP-së, u vendos si në dispozitiv të këtij 

aktvendimi.   

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË 

Ac.nr. 5992/22, me datë 13.02.2023 

                                                        

                                                                                                           Gjyqtari             

                      Naim Meholli, d.v 


