
           

REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

 

Ac.nr.3141/20 

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË,  me gjyqtaren individuale Nora Bllaca-

Dula, në çështjen juridike përmbarimore të kreditorit K.. sh.a. (K...), me seli në Prishtinë, 

Bulevardi “..” nr.5, ndaj debitorit N.S.Zi nga Shtimja, rr......, me bazë juridike përmbarimore 

për pagesën e borxhit, duke vendosur lidhur me ankesën e kreditorit, e paraqitur kundër 

aktvendimit të Gjykatës Themelore në Ferizaj, PPP.nr.144/19, të datës 02.03.2020, me 

26.07.2022, mori këtë:  

 

A K T V E N D I M 

 

 

I.REFUZOHET e pathemeltë ankesa e kreditorit K.. sh.a. (K...), me seli në Prishtinë, Bulevardi 

“..” nr.5, ndërsa aktvendimi i Gjykatës Themelore në Ferizaj, PPP.nr.144/19, të datës 

02.03.2020 në pikën I të dispozitivit, VËRTETOHET.  

 

II. Pika II e dispozitivit të aktvendimit të atakuar mbetet e pashqyrtuar.    

 

A r s y e t i m 

 

Gjykata Themelore në Ferizaj, me aktvendimin e ankimuar PPP.nr.144/19, të datës 02.03.2020, 

vendosi: “ I.PRANOHET pjesërisht si i bazuar prapësimi i debitorit N.S.Z, i ushtruar kundër 

urdhrit për përmbarim të nxjerrë nga Përmbaruesi privat B.T nga Ferizaj, me numër 

P.nr.563/18, të datës 21.12.2018, sa i përket shumës së borxhit prej 383.38 euro dhe 

SHFUQIZOHET urdhri për lejimin e përmbarimit P.nr.563/18, i datës 21.12.2018, për shumën 

e borxhit prej 383.38 euro, për shkak të parashkrimit. II.REFUZOHET prapësimi i debitorit 

A.I.J, i ushtruar kundër urdhrit për përmbarim të nxjerrë nga Përmbaruesi privat M.S nga 

Ferizaj, me numër P.nr.563/18, të datës 21.12.2018 sa i përket shumës së borxhit prej 469.23 

euro dhe MBETET NË FUQI urdhëri për përmbarim P.nr.563/18, i datës 21.12.2018, për 

shumën e borxhit prej 469.23 euro.” 

 

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

thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore dhe përmbarimore, konstatimit të gabuar 

dhe jo të plotë të gjendjes faktike dhe aplikimit të gabuar të ligjit material, me propozim bërë 

Gjykatës së Apelit që ta aprovojë si të bazuar ankesën e kreditorit, ndërsa aktvendimin e atakuar 

ta ndryshojë dhe të mbetet në fuqi Urdhri Përmbarimor i Përmbaruesit Privat B.T nga Ferizaj, 
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me numër P.nr.563/18, të datës 21.12.2018, ose aktvendim i atakuar të prishet dhe lënda të 

kthehet në rishqyrtim dhe rivendosje.  

 

Ankesa e kreditorit i është dorëzuar debitorit për përgjigje por i njëjti nuk ka paraqitur përgjigje 

në ankesë. 

 

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 të Ligjit për Procedurën 

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

se: 

 

-Ankesa e kreditorit është e pabazuar. 

 

Nga shkresat e lëndës rezulton se kreditori  K.. sh.a. (K...), me datë 21.12.2018, ka paraqitur 

propozim për përmbarim kundër debitorit N.S.Z nga Shtimja, rr......., në bazë të dokumentit të 

besueshëm-Ekstraktit të verifikuar nga librat afarist, DFE-...., për shumën e përgjithshme të 

detyrimit prej 852.61 Euro për konsumimin e energjisë elektrike nga data 27.10.2016 deri me 

datën 14.11.2018.  

 

Përmbaruesi Privat B.T me seli në Ferizaj duke vepruar sipas propozimit për përmbarim të 

kreditorit me datë 21.12.2018, ka nxjerrë urdhërin përmbarimor P.nr.563/18, me të cilin e ka 

lejuar përmbarimin sipas ekstraktit, duke e pranuar si dokument përmbarimor-dokument të 

besueshëm, e cila i plotëson kushtet për ta lejuar përmbarimin. 

 

Kundër urdhrit përmbarimor debitori ka paraqitur prapësim me datë 01.03.2019, me arsyetim 

se kreditori kërkon përmbushjen e një kërkesë të parashkruar në vështrim të nenit 360, par.1.1të 

LMD-së. Me propozim Gjykatës Themelore në Ferizaj të aprovoi prapësimin e debitorit në 

tërësi si të bazuar dhe të shfuqizoj urdhrin përmbarimor P.nr. 563/18 të datës 21.12.2018 për 

shkak të parashkrimit së kërkesës. 

 

Përgjigje në prapësim ka ushtruar kreditori me datë 11.03.2019, duke theksuar se debitori për 

periudhën e kërkuar me propozim ka bërë pagesa të kohëpaskohshme në vlera të ndryshme e 

të pacaktuara. Me këto pagesa të bëra nga debitori nënkuptohet se debitori ka pranuar borxhin 

dhe ka bërë ndërprerjen e parashkrimit në kuptim të neneve 293, 373 dhe 368 par. 1 dhe 2 të 

LMD-së, andaj ka propozuar që prapësimi i debitorit të refuzohet si i pabazuar, ndërsa urdhrin 

përmbarimor ta lejë në fuqi.   

 

Gjykata Themelore në Ferizaj, pas vlerësimit të prapësimit dhe përgjigjes në prapësim, me 

aktvendimin e atakuar PPP.nr.144/19, të datës 02.03.2020, me të cilin e ka aprovuar pjesërisht 

si të bazuar prapësimin e debitorit, duke vendosur më decidivisht si në dispozitiv të aktvendimit 

të atakuar.  

 

Gjykata e shkallës së parë pas shqyrtimit të shkresave të lëndës, ka  gjetur se prapësimi i 

përfaqësuesit të debitorit, është pjesërisht i bazuar për faktin se me rastin e shikimit të ekstraktit 



të bashkangjitur propozimit për përmbarim nga kreditori, i cili i përmban të gjitha faturat, 

konstatoj se faturat nga data 04.04.2013, e deri më 29.11.2017, për shumën e borxhit prej 

383.38 euro, janë fatura që janë parashkruar konform nenit 360, par 1, nën par 1.1, të LMD-së, 

pasi që në këtë dispozitë të këtij neni është paraparë që faturat në fjalë parashkruhen për një 

vit, dhe se propozimi për përmbarim nga kreditori është bërë jashtë periudhës kohore prej 

04.04.2013, e deri më 27.12.2017, ndërsa propozimi nga kreditori është ushtruar më datë 

21.12.2018, ndërsa sa i përket shumës së borxhit prej 469.23 euro, për faturat nga data 

27.12.2017, e deri më 29.11.2018, Gjykata konsideron se këto fatura nuk janë të përfshira në 

parashkrim pasi që për këto fatura siç shihet nga data e dorëzimit të propozimit për përmbarim 

nga kreditori siç është data 21.12.2018, kemi të bëjmë me caktimin e përmbarimit për faturat e 

cekura më lart brenda afatit prej 1 viti. Gjykata poashtu konstaton se fakti që debitori ka bërë 

pagesa të ndryshme në shuma të ndryshme gjatë periudhave kohore të cekura më lart, nuk e 

ndal rrjedhjen e afatit të parashkrimit të borxhit dhe nuk kemi të bëjmë me pranimin e borxhit 

nga debitori ngase debitori siç konstatohet nga shkresat e lëndës e sidomos nga ekstrakti në të 

cilin janë shënuar faturat, nuk ka bërë pagesë të faturave fikse sa ka qenë fatura mujore, por ka 

bërë pagesa paushalle dhe ky fakt nuk nënkupton se debitori e ka pranuar borxhin e kërkuar 

nga kreditori, andaj duke i marr parasysh faktet e cekura më lart, Gjykata konstaton se nuk janë 

plotësuar kushtet ligjore nga neni 368, par 1 dhe 2, të Ligjit mbi Marrëdhëniet e Detyrimeve.  

 

Mënyrën e vendosjes sipas aktvendimit të atakuar, gjykata e shkallës së parë e ka mbështetur 

në dispozitat ligjore të nenit  73 të Ligjit të Procedurës Përmbarimore (LPP), ku kjo gjykatë 

gjeti se prapësimi i debitorit pranohet pjesërisht.   

 

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 e ka aprovuar 

pjesërisht prapësimin e debitorit të paraqitur kundër Urdhrit të Përmbaruesit Privat, me të cilin 

është caktuar përmbarimi i propozuar nga kreditori, ngase me shikimin në shkresat e lëndës 

qartë konstatohet se përmbarimi është pjesërisht i pa lejuar për faktin se kërkesa e kreditorit 

pjesërisht është e parashkruar në mbështetje të nenit 360 par.1 pika 1.1 të LMD-së, i cili 

përcakton “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”. Pra shihet qartë se kërkesa e kreditorit është parashkruar sa i përket borxhit nga 

data 27.10.2016 deri me datën 27.12.2017, ndërsa pjesa tjetër e borxhit mbetet e pa përfshirë 

në parashkrim, më konkretisht borxhi nga data 27.12.2017 deri me datën 29.11.2018 nuk 

përfshihet në parashkrim për arsye se kreditori propozimin për përmbarim e ka paraqitur me 

datë 21.12.2018, andaj vjen në shprehje dispozita e lartcekur i cili përcakton se ky borxh 

parashkruhet pas një viti, për të cilin nuk ka kaluar kjo periudhë kohore.    

 

Sa i përket pretendimit ankimor të kreditorit se propozim për përmbarim është paraqitur për 

periudhën kohore prej datës 27.10.2016 deri me datën 14.11.2018, ndërsa gjykata e shkallës së 

parë ka marr aktvendim për periudhën nga data 04.04.2013 e deri me 29.11.2019. Gjykata e 

Apelit i pranoi pretendimet e debitorit por të njëjtat nuk ndikuan në vendosje ndryshe, ngase 

gjykata e shkallës së dytë e vlerësoi si një gabim teknik të lëshuar nga gjykata e shkallës së 



parë. Ndërsa sa i përket pretendimit ankimor të kreditorit se debitori për periudhën e kërkuar 

me propozim ka bërë pagesa të kohëpaskohshme në vlera të ndryshme e që me këto veprime 

debitori ex lege ka pranuar borxhin dhe ka shkaktuar ndërprerjen e parashkrimit, këto 

pretendime Gjykata e Apelit i vlerësoi si të pabazuara pasi që me pagesat e herëpashershme 

nuk shkakton ndërprerjen e parashkrimit dhe nuk paraqet veprim me të cilin debitori e pranon 

borxhin që ka ndaj kreditorit, pasi që në këtë rast kemi të bëjmë me kërkesa sukcesive të cilat 

parashkruhen pas një viti, andaj edhe vendosi ta refuzoi ankesën e kreditorit si të pabazuar.    

 

Në rastin konkret 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) dhe (m) të LPK, dhe se drejtë është zbatuar e drejta materiale, 

e të cilat shkaqe ankimore gjykata e shkallës së dytë i vlerëson edhe sipas detyrës zyrtare, në 

bazë të nenit 194 të LPK-së. Kreditori me asnjë provë gjatë procedurës përmbarimore nuk e ka 

sjellë në dyshim ligjshmërinë e aktvendimit të atakuar. 

 

Gjykata e Apelit vlerëson se pretendimet ankimore të kreditorit lidhur me atë se gjykata e 

shkallës së parë nuk e ka pa të arsyeshme që të mbajë seancë, se në atë rast do të ishin elaboru 

të gjitha pretendimet e kreditorit, për Gjykatën e Apelit janë pretendime tërësisht të pathemelta 

për faktin se me dispozitën e nenit 20 paragrafi 2 të LPP-së ku përcaktohet se “Organi 

përmbarues cakton seancë dëgjimore atëherë kur një gjë e tillë është paraparë me këtë ligj, ose 

kur mendon se një gjë e tillë është e dobishme”. Në këtë kontekst kjo gjykate vlerëson se një 

përfundim i tille i gjykatës së shkallës së parë është i drejtë dhe i ligjshëm pasi që është në 

diskrecionin e gjykatës që të caktojë seancë dëgjimorë vetëm në rastet kur një gjë e tillë është 

e dobishme për vërtetimin e ndonjë fakti, gjë që në rastin konkret gjykata e shkallës së parë me 

të drejtë ka vendosur duke mos caktuar seance dëgjimore pasi që përmbarimi është lejuar në 

bazë të ekstraktit të verifikuar në librat afarist dhe paraqet dokument të besueshëm në kuptim 

të nenit 29 të LPP-së, por borxhi i kërkuar rezulton të jetë parashkruar pjesërisht në kuptim të 

nenit 360 par.1 pika 1.1 të LMD-së, andaj edhe është aprovuar pjesërisht prapësimi i debitorit.  

 

Gjykata e Apelit ka vërejtur se në dispozitivin e aktvendimit të atakuar, në pikën II të tij 

gabimisht është shënuar emri i debitorit, pra A.I.J në vend që të jetë N.S.Z, si dhe gabimisht 

është shënuar edhe Përmbaruesi Privat, pra M.S në vend që të jetë B.T, por të njëjtën e vlerësoj 

si lëshim teknik dhe pa ndikim për vendosje ndryshe nga kjo gjykatë, ndërsa rezulton se kemi 

të bëjmë me urdhër përmbarimor me numër të njëjtë dhe të datës së njëjtë, e duke marrë 

parasysh se kjo pikë e dispozitivit mbetet e pashqyrtuar pasi që kreditori me ankesë nuk e ka 

atakuar. 

  

Kompetenca e Gjykatës së Apelit për të vendosur nga ana e gjyqtari individual në shkallë të 

dytë bazohet në dispozitën e nenit 3 paragrafi 2 të LPP-së, me të cilën është paraparë se në 

shkallën e dytë vendimet i nxjerr gjyqtari individual. 

 



Prandaj, në situatën konkrete të gjitha pretendimet ankimore të përfaqësuesit ligjor të 

kreditores, Gjykata e Apelit i konsideron të pabazuara dhe të paqëndrueshme nga se nuk kanë 

bazë në prova konkrete, andaj vendosi si në dispozitiv të këtij aktvendimi.. 

 

Nga të gjitha arsyet e paraqitura e në pajtim me dispozitat e nenit 208 dhe 209 paragrafi 1 pika 

(b) të LPK lidhur me nenin 17 të LPP, u vendos si në dispozitiv të këtij aktvendimi. 

   

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË 

Ac.nr.3141/20, data 26.07.2022 

 

Gjyqtarja,  

Nora Bllaca Dula d.v 


