
 

REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

 

Ac.nr.3258/21 

   

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË, Departamenti i Përgjithshëm-Divizioni 

Civil, nga gjyqtari individual Nehat Idrizi, në çështjen juridike përmbarimore të kreditorit R... 

(R...), me seli në Prishtinë,  ndaj debitorëve 1. N.N.SH “M...” (H. M. B.I), me përfaqësues H. M. 

nga Komuna e Istogut, dhe  G. M. nga Komuna e Istogut, me bazë juridike përmbarimore për 

pagesën e borxhit, duke vendosur lidhur me ankesën e debitorit të parë, të paraqitur kundër 

aktvendimit të Gjykatës Themelore në Pejë-Dega në Istog, PPP.nr.57/20, të datës 14.01.2021, me 

datë 20.08.2021, mori këtë: 

 

 

A K T V E N DI M 

 

 

REFUZOHET e pathemeltë ankesa e debitorit të parë 1.“ N.N.SH “M...” (H. M. B.I), me 

përfaqësues H. M. ndërsa aktvendimi i Gjykatës Themelore në Pejë-Dega në Istog, PPP.nr.57/20, 

i datës 14.01.2021, VËRTETOHET. 

 

A r s y e t i m 

 

Gjykata Themelore në Pejë-Dega në Istog, me aktvendimin e atakuar PPP.nr.57/20, të datës 

14.01.2021, në pikën I të dispozitivit e ka refuzuar në tërësi si të pabazuar prapësimin e debitorëve: 

N.N.SH.-M... H. M., B.I me numër biznesi 7..., i përfaqësuar nga H. M. me numër personal 1... 

(debitorët) nga Komuna e Istogut, G. M. me nr. personal 1... nga fshati Shushicë, Komuna e 

Istogut, (bashkë kredi marrëse), baza juridike borxh në shumë prej 64.942,64 Euro, i parashtruar 

kundër urdhrit të Përmbaruesit Privat B.B. nga Peja, P.nr.944/20, të datës 21.07.2020. Në pikën II 

të dispozitivit gjykata ka vendosur që urdhri i Përmbaruesit Privat B.B. nga Peja, P.nr.944/20, të 

datës 21.07.2020, mbetet në fuqi. 

 

Kundër këtij aktvendimi në afatin ligjor ka ushtruar ankesë debitori i parë, për shkak të shkeljes së 

dispozitave të procedurës përmbarimore, vërtetimit të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike 

dhe aplikimit të gabuar të së drejtës materiale (pretendime të kuptuara nga referati i ankesës), me 

propozim që Gjykata e Apelit në Prishtinë, ta aprovoj ankesën e debitorit të parë si të bazuar në 
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tërësi, të anulohet aktvendimi i atakuar dhe çështja të kthehet në rishqyrtim dhe rivendosje, ose të 

ndryshohet aktvendimi i atakuar dhe të shfuqizohet urdhri përmbarimor. 

 

Përgjigje në ankesë ka parashtruar kreditori, duke i propozuar Gjykatës së Apelit që ankesën e 

debitorit të parë ta refuzojë si të pathemeltë, ndërsa aktvendimin e atakuar ta vërtetojë. 

 

Gjyqtari individual i Gjykatës së Apelit, i shqyrtoi shkresat e lëndës, aktvendimin e atakuar dhe 

pretendimet ankimore, në kuptim të nenit 3, paragrafi 2, të Ligjit nr.04/L-139 për Procedurën 

Përmbarimore si dhe në kuptim të nenit 194 dhe 208 të LPK-së, gjeti se:  

 

-Ankesa e debitorit të parë është e pathemeltë. 

 

Nga shkresat e lëndës rrjedh se kreditori R... (R...), me seli në Prishtinë, me datë 21.07.2020, ka 

paraqitur propozim për përmbarim kundër debitorëve: 1.N.N.SH “M...” (H. M. B.I), me 

përfaqësues H. M. 2. H. M. nga Komuna e Istogut, dhe 3. G. M. nga Komuna e Istogut, në bazë të 

dokumentit përmbarues Marrëveshjes mbi Kredinë Nr. 2..., të datës 26.03.2019, si dhe Kontratës 

së Pengut e datës Nr. 200718933, të datës 26.03.2019, për shumën e detyrimit prej 64.942,64 Euro. 

 

Përmbaruesi Privat B.B. me seli në Pejë, duke vepruar sipas propozimit për përmbarim të kreditorit 

me urdhrin për përmbarim P.nr.944/20, të datës 21.07.2020, e ka lejuar përmbarimin duke 

vlerësuar se marrëveshja e pengut i plotëson kushtet si dokument përmbarues. Kundër këtij urdhri 

debitori parë me datë 07.08.2020, ka paraqitur prapësim, duke theksuar se dokumenti në bazë të 

cilit është lejuar përmbarimi është në kundërshtim me nenin 36 të LPP-së dhe si i tillë nuk mund 

të konsiderohet dokument përmbarues. Tutje ka shtuar se dokumenti përmbarues nuk e përmban 

kohë e përmbushjes ashtu siç parashihet me nenin 30 të LPP-së, pasi që nga i njëjti nuk shihet se 

a është bërë e kërkueshme kredia duke e treguar ditën se kur është bërë e kërkueshme, me çka 

organi përmbarues ka mundur ta lejojë përmbarimin vetëm nëse kreditori do të kishte paraqitur 

deklaratë me shkrim se kredia është bërë e kërkueshme. Tutje ka shtuar se në rastin konkret organi 

përmbarues është dashur të veprojë në kuptim të nenit 17 të LPP-së e lidhur me nenin 102 të LPK-

së dhe propozimin për përmbarim t’ia kthejë kreditorit në plotësim për shkak se i njëjti është i 

paqartë, ngase në hyrje e përmban shumën prej 60.000.00 Euro, kurse në petitumin e propozimit e 

përmban shumën prej 64.942,64 Euro, çka do të thotë se kërkohen më shumë se 4.000 Euro më 

tepër se shuma e kredisë, duke i propozuar gjykatës që të aprovoi prapësimin e debitorëve si të 

bazuar, ashtu që të anuloi urdhrin për lejimin e përmbarimit si dhe ti anulojë ti gjitha veprimet e 

ndërmarra përmbarimore duke e përfunduar në tërësi procedurën përmbarimore.  

 

Përgjigje në prapësim kreditori ka paraqitur me datë 10.08.2020, duke i kundërshtuar në tërësi 

pretendimet e palës debitore për shkak se asnjëri pretendim nuk përmban nga shkaqet e parapara 

me nenin 71 të LPP-së, si dhe debitori nuk ka ofruar prova ashtu siç përcaktohet me dispozitën e 
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nenit 69 paragrafi 4 të LPP-së, e po ashtu me Ligjin për Ndryshimin dhe Plotësimin e LPP-së, me 

nenin 22 paragrafi 1 pika 1.7, është paraparë se kontrata e pengut e regjistruar në regjistrin zyrtar 

të pengut paraqet dokument përmbarues, me propozim bërë gjykatës të refuzoi si të pabazuar 

prapësimin e debitorit, ndërsa urdhri për lejimin e përmbarimit të mbetet në fuqi. 

 

Gjykata Themelore në Pejë-Dega në Istog, duke vendosur lidhur me prapësimin e debitorit me 

aktvendimin PPP.nr.57/20, të datës 14.01.2021, e ka refuzuar si të pabazuar duke vendosur si në 

dispozitiv të të njëjtit. Në arsyetim të aktvendimit të atakuar gjykata ka theksuar se prapësimi i 

debitorit nuk i përmban asnjërën nga kushtet ligjore të paraparë me dispozitën e nenit 71 të LPP-

së, ndërsa sa i përket pretendimeve të debitorit në prapësim të njëjtave nuk i janë bashkangjitur 

provat ashtu siç e përcakton dispozita e nenit 69 paragrafi 4 të LPP-së, si dhe dokumenti 

përmbarues është harmoni të plotë me dispozitën e nenit 36 paragrafi 1 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 marrë aktvendim të drejtë dhe të bazuar në dispozita konkrete ligjore, i njëjti 

është i kuptueshëm dhe i qartë, prandaj aktvendimin 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 shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore nga 

neni 182, paragrafi 1 dhe 2 të LPK-së, dhe se drejtë është vërtetuar gjendja faktike, kështu që mund 

të hetohet dhe 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 shkallës së parë ka konstatuar drejtë faktin se baza juridike për caktimin e përmbarimit, 

kushtet ligjore që duhet të plotësohen për të caktuar përmbarimin sipas dokumentit  të përmbarimit, 

parashihen sipas dispozitës së nenit 22 paragrafi 1 pika 1.7 të Ligjit për Procedurën Përmbarimore, 

si dhe në prapësimin e debitorit të parë nuk janë paraqitur asnjë nga shkaqet të cilat janë paraparë 

në nenin 71 të LPP-së, që do të pengonin përmbarimin e lejuar. 

 

Gjykata e Apelit vlerëson se nuk qëndron pretendimi ankimor i debitorit të parë se aktvendimi i 

atakuar është marrë me shkelje të dispozitave të procedurës përmbarimore dhe konstatim të gabuar 

dhe jo të plotë të gjendjes faktike, për faktin se në rastin konkret përmbaruesi privat e ka lejuar 

përmbarimin duke u bazuar në Kontratës së Pengut e datës 16.02.2018, e cila është e regjistruar në 

regjistrin përkatës pranë Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë në Zyrën për Regjistrimin e Pengut 

e kjo vërtetohet në bazë të Konfirmimit të Regjistrimit të Pengut R-20190328-349, të datës 

28.03.2019, dhe e njëjta paraqet dokument përmbarues në kuptim të dispozitës së nenit 5 paragrafi 

2 të Ligjit nr.05/L-118, për Ndryshimin dhe Plotësimin e LPP-së, shprehimisht përcaktohet se: 

Neni 22 i ligjit bazik, paragrafi 1., pas nën-paragrafit 1.7.,shtohet nën-paragraf i ri 1.7a. me 

tekstin si në vijim. 1.7a. kontrata për pengun e regjistruar në regjistrin zyrtar të pengut”, e që në 

rastin konkret janë përmbushur të gjitha kushtet e parapara ligjore për lejimin e përmbarimit dhe 
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në të njëjtën kohë edhe për refuzimin e prapësimit të debitorit të parë, andaj edhe në këtë drejtim 

këto pretendime të debitorit të parë kanë rezultuar si të pathemelta të cilat gjykata ankimore 

vendosi ti refuzojë ndërsa aktvendimin e atakuar vendosi ta vërtetojë. 

 

Gjykata e Apelit vlerëson se nuk qëndrojnë pretendimet ankimore të debitorit të parë lidhur me atë 

se në rastin konkret kreditori me propozimin për përmbarim ka kërkuar shumën prej 60.000,00 

Euro, ndërsa përmbarimi është lejuar për shumën prej 64.942,64 Euro, për faktin se në rastin 

konkret sipas vlerësimit të gjykatës ankimore në rastin konkret si rezultat i mos përmbushjes së 

kredisë apo detyrimit brenda afatit të kontraktuar, ndaj debitorit ka filluar të rrjedhë norma e 

kamatës ashtu siç është përcaktuar me nenin 4 të Kontratës së Kredisë e cila është nënshkruar me 

vullnetin e plotë të palëve kontraktuese prej së cilës rrjedhin detyrimet për ta përmbushur borxhin 

ndaj kreditorit, çka do të thotë se një mënyrë e tillë e vendosjes nga ana e gjykatës së shkallës së 

parë është e drejtë dhe e ligjshme, ndërsa pretendimi i debitorit të parë rezulton të jetë i pathemeltë, 

andaj edhe një pretendim i tillë u refuzua.  

 

Gjykata e Apelit i ka shqyrtuar edhe pretendimet tjera ankimore të debitorit të parë por të cilat nuk 

kanë qenë me rëndësi vendimtare për të vendosur ndryshe nga ajo që ka vendosur gjykata e 

shkallës së parë dhe se për këtë arsye gjykata ankimore ka vendosur që ti refuzojë ndërsa 

aktvendimin e atakuar ta vërtetojë. 

 

Nga sa u tha me lartë u vendos si në dispozitiv të këtij aktvendimi në kuptim të nenit 77 dhe 17 të 

LPP-së, lidhur me nenin 208 dhe 209, pika b), të LPK-së.  

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË 

Departamenti i Përgjithshëm-Divizioni Civil 

Ac.nr.3258/21, me datë 20.08.2021                                            

 

                  

               Gjyqtari individual 

                                                                                                                            Nehat Idrizi d.v, 


