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

Civil, me gjyqtaren Nora Bllaca Dula, në çështjen përmbarimore të kreditorit Komisioni i Pavarur 

i Mediave (KPM), me seli në Prishtinë, Qyteza Pejton, Rr.”Perandori Justinian” nr.12, kundër 

debitorit RTK 2 me seli në Prishtinë, Rr. “Xhemajl Prishtina”, nr.12, për pagesën e borxhit, duke 

vendosur lidhur me ankesën e debitorit, të ushtruar kundër aktvendimit të Gjykatës Themelore në 

Prishtinë-Departamenti i Përgjithshëm, PPP.nr.1641/18, të datës 17.07.2019, me datë 28.12.2021, 

mori këtë: 

 

 

       A K T V E N D I M 

 

 

 APROVOHET e themeltë ankesa e debitorit Radio Kosova 2 me seli në Prishtinë, Rr. “Xhemajl 

Prishtina”, nr.12, ANULOHET aktvendimi i Gjykatës Themelore në Prishtinë-Departamenti i 

Përgjithshëm, PPP.nr.1641/18, të datës 17.07.2019 dhe lënda i kthehet të njëjtës gjykatë në 

procedim të serishëm. 

 

      A r s y e t i m 

 

Gjykata Themelore në Prishtinë-Departamenti i Përgjithshëm, me aktvendimin e atakuar, 

PPP.nr.1641/18, të datës 17.07.2019, ka vendosur si në vijim: “Refuzohet si i pa bazuar prapësimi 

i debitorit RTK 2, me numër të regjistrimit të biznesit (NRB) 90000535, me seli në adresën 

Xhemail Berisha, i ushtruar kundër urdhrit për lejimin e përmbarimit numër P.nr.3550/18 të dt. 

21.11.2018, të lejuar nga Përmbaruesi Privat për Territorin e Gjykatës Themelore në Prishtinë.” 

 

Kundër këtij aktvendimi në afatin ligjor ka ushtruar ankesë debitori, për shkak të vërtetimit të 

gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike dhe zbatimit të gabuar të së drejtës materiale, me 

propozim që gjykata e shkallës së dytë, aktvendimin e gjykatës së shkallës së parë dhe urdhrin për 
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Përmbarim P.nr.3550/18 të dt. 21.11.2018 të lejuar nga zyra përmbarimore e Përmbaruesit Privat 

D.B ta anulojë. 

 

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

në ankesë. 

 

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 është e themeltë. 

 

Nga shkresat e lëndës rrjedh se kreditori, Komisioni i Pavarur i Mediave (KPM), me seli në 

Prishtinë, me datë 19.11.2018, ka paraqitur propozim për përmbarim ndaj debitorit RTK 2 me seli 

në Prishtinë, në bazë të dokumentit të besueshëm-Fatura Nr.001872, e datës 29.01.2018, e në 

shumë të përgjithshme të detyrimit shumën prej 500 Euro. 

 

Përmbaruesi Privat D.B me seli në Prishtinë duke vepruar sipas propozimit për përmbarim të 

kreditorit me urdhrin përmbarimor P.nr.3550/18, të datës 21.11.2018, e ka lejuar përmbarimin e 

propozuar nga kreditori, ndërsa debitori me datë 04.12.2018, ka ushtruar prapësim, duke theksuar 

se fatura në bazë të cilit është lejuar përmbarimi është kopje, me çka të njëjtën e bën të 

paqëndrueshme të paraqitet si titull me të cilin do të lejohet përmbarimi dhe se përmbaruesi prviat 

ka lëshuar urdhër për përmbarim pa u plotësuar kushtet për nxjerrjen e tij, andaj i ka propozuar 

gjykatës që të pranohet si i bazuar prapësimi i debitorit dhe të anulohet urdhri i Përmbaruesit Privat 

P.nr.3550/18, të datës 21.11.2018. 

 

Kreditori ka ushtruar përgjigje në prapësim me datë 06.12.2018, duke theksuar se pretendimet e 

debitorit në prapësim nuk hyjnë në shkaqet e prapësimit. Më tej ka shtuar se fatura e lëshuar nga 

kreditori i plotëson kushtet si dokument i besueshëm, e po ashtu debitori ka qenë i obliguar që të 

kryejë pagesën e tarifës për licencë për vitin 2018 deri me 30 qershor të këtij viti, mirëpo këtë 

pagesë nuk e ka realizuar, duke i propozuar gjykatës që të prapësimi i debitorit të refuzohet si i 

pabazuar ndërsa urdhri i përmbaruesit privat të mbetet në fuqi.  

 

Gjykata Themelore në Prishtinë-Departamenti i Përgjithshëm duke vendosur lidhur me prapësimin 

e debitorit dhe përgjigjes në prapësim të kreditorit ka nxjerrë aktvendimin e atakuar 

PPP.nr.1641/18, të datës 17.07.2019, me të cilin e ka refuzuar si të pabazuar prapësimin e debitorit, 

duke vendosur më decidivisht si në dispozitivit të të njëjtit. 

 

Në arsyetim të aktvendimit të atakuar gjykata ka theksuar se dokumenti i besueshëm – fatura në 

bazë të cilit përmbaruesi privat ka lejuar përmbarimin është dokument i besueshëm  dhe përben 
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bazën juridike për caktimin e përmbarimit, ngase i ka plotësuar kushtet nga neni  21 dhe 29 të LPP 

–së. Po ashtu ka theksuar se debitori nuk ka ofruar prova për të argumentuar pretendimet e veta, e 

të cilat ka pasur për obligim ti bashkëngjes në kuptim të dispozitës së nenit 69 paragrafi 4 të LPP-

së, e po ashtu nuk ekziston asnjëra nga kushtet ligjore të parapara me nenin 71 të LPP-së.  

 

Gjykata e Apelit qëndrimin dhe përfundimin juridik të gjykatës së shkallës së parë nuk mund ta 

përkrah si të rregullt dhe të ligjshëm, për arsye se aktvendimi i atakuar është përfshirë në vërtetim 

të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike nga neni 183 të LPK-së, 29 paragrafi 3, neni 37 dhe 

40 të LPP-së. 

 

Gjykata e Apelit nuk mund ta pranojë mënyrën e vendosjes nga ana e gjykatës së shkallës së parë 

sipas aktvendimit të ankimuar për arsye gjendja faktike rezulton të mos jetë vërtetuar plotësisht 

dhe në mënyrë të drejtë me çka ka ardhur edhe deri te aplikimi i gabuar i të drejtës materiale. 

 

Me dispozitën e nenit 29 paragrafi 3 të LPP-së përcaktohet 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”, ndërsa me dispozitën e nenit 37 të LPP-së 

përcaktohet se: “Kur propozimi për përmbarim paraqitet në bazë të dokumentit të besueshëm, 

mjafton që propozimit t’i bashkëngjitet dokumenti i tillë origjinal apo kopja e tij e vërtetuar sipas 

ligjit”, ndërsa neni 29 par 3 përcakton 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”. Në kuptim të këtyre dispozitave Gjykata e Apelit nuk mund 

ta pranojë këtë qëndrim të gjykatës së shkallës së parë, për faktin se në rastin konkret përmbarimi 

është lejuar në bazë të dokumentit të besueshëm-faturës dhe atë Fatura Nr.001872, e datës 

29.01.2018, në vlerë prej 500,00 Euro, e cila nuk është origjinale ose kopje e vërtetuar, e po ashtu 

e njëjta nuk e përmban edhe kohën e përmbushjes së detyrimit dhe rrjedhimisht nuk mund të 

konsiderohet si dokument i besueshëm, andaj gjykata e shkallës së parë ka dështuar që në pjesën 

e arsyetimit të jep arsye lidhur me mënyrën e vendosjes, por është mjaftuar me një përshkrim të 

dispozitave që i referohen shkaqeve të prapësimit.  

 

Nën këto rrethana, gjykata e shkallës se dytë gjeti se vendimi i  nxjerrë nga gjykata e shkallës se 

parë duhet anuluar me qëllim që në ri procedurë gjykata e shkallës së parë ti evitoj shkeljet e 

dispozitave të procedurës kontestimore dhe përmbarimore të sipër theksuara. 

   

Në ri procedurë, gjykata e shkallës së parë udhëzohet që të bëjë eliminimin e shkeljeve të 

dispozitave të procedurës përmbarimore në pajtim me vërejtjet e paraqitura, ashtu që të shqyrtoj 

prapësimin duke vlerësuar se a janë plotësuar prezumimet procedurale të përcaktuara me dispozitat 

e sipërcituara për  lejimin e përmbarimit dhe varësisht nga të gjeturat edhe të vendos. Në rast se 

vlerëson se prapësimi i debitorit për çfarëdo shkaku  të paraqitur me prapësim duhet të pranohet, 
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atëherë gjykata duhet të vlerësojë nëse procedura përmbarimore duhet të përfundohet pjesërisht 

apo në tërësi apo duhet të anulohen veprimet e caktuara përmbarimore.  

Nga sa u tha me sipër, Gjykata e Apelit e Kosovës, gjeti se ankesa e debitorit është e bazuar, andaj 

të njëjtën e aprovoi si të bazuar, ndërsa aktvendimin e atakuar e prishi dhe lëndën e kthej në 

rigjykim, në pajtim me nenin 194, 208 dhe 209 pika (d) e 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 

Departamenti i Përgjithshëm-Divizioni Civil 

Ac.nr 3656/20, me datë 28.12.2021 

 

                                   Gjyqtarja 

Nora Bllaca Dula, d.v. 

 


