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REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

                                                                                                           

                                                                                                          

                                                                                                                        Ac.nr.3859/20 

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË, nga gjyqtari individual Nehat Idrizi, në 

çështjen juridike përmbarimore të kreditorit “F...”, filial e F.../I...me seli në Washington, të cilën e 

përfaqëson e autorizuara F. G., kundër debitorëve: 1. A. B. nga Prishtina, 2. H. B. nga Prishtina 

dhe 3. B. U. nga Prishtina, duke vendosur lidhur me ankesën e debitorit të parë H. B., e paraqitur 

kundër aktvendimit të Gjykatës Komunale në Prishtinë E.nr.119/12,  i datës 08.05.2012, me datë 

13.09.2021, mori këtë: 

 

A K T V E N D I M 

   

      

REFUZOHET e pathemeltë ankesa e debitorit dytë  H. B. nga Prishtina, ndërsa aktvendimi i 

Gjykatës Komunale në Prishtinë E.nr.119/12,  i datës 08.05.2012, VËRTETOHET.  

A r s y e t i m 

 

Gjykata Komunale në Prishtinë, me aktvendimin e ankimuar E.nr.119/12, të datës 08.05.2012, e 

ka refuzuar si të pabazuar prapësimin e debitorit H. B. nga Prishtina, e ushtruar kundër aktvendimit 

mbi caktimin e përmbarimit të kësaj gjykate E.nr.119/12, të datës 30.03.2012. 

 

Kundër këtij aktvendimi debitori H. B. nga Prishtina ka parashtruar ankesë, 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 Apelit ta aprovoj ankesën e debitorit H. B., ndërsa aktvendimin e atakuar 

ta prishë dhe lëndën ta kthejë në rigjykim dhe rivendosje. 

 

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 të LPK-së, 

e lidhur me nenin 17 të Ligjit për Procedurën Përmbarimore (LPP), gjeti se: 

 

-Ankesa e debitorit H. B. nga Prishtina është e pathemeltë. 

 

Nga shkresat e lëndës rezulton se kreditori “F...”, filial e F.../I...me seli në Washington, Rr. “Bedri 

Pejani” nr.4, Prishtinë, me datë 24.01.2012, ka paraqitur propozim përmbarimor për sekuestrim të 
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kolateralit kundër debitorëve A. B. , H. B. dhe B. U., që të gjithë nga Prishtina, në bazë të 

dokumentit të dokumentit përmbarues Marrëveshjes për Huanë Nr.400404425, të datës 

21.01.2010, Anex Kontrata mbi Huanë Nr.400404425, Marrëveshja për Pengun Nr.400404425, 

Konfirmimi i regjistrimit të pengut R-20190712-687, për shumën e detyrimit prej 23.075,20 Euro.  

 

Gjykata Komunale në Prishtinë, duke vepruar sipas propozimit për përmbarim të kreditorit, me 

aktvendimin Ekz.nr.119/12, të datës 30.03.2012, e ka lejuar përmbarimin duke vlerësuar se 

dokumentet përmbaruese i plotësojnë kushtet si dokumente përmbaruese. 

 

Kundër këtij aktvendimi brenda afatit ligjor debitori H. B. ka ushtruar prapësim me datë 

24.04.2012. Përgjigje në prapësim ka parashtruar kreditori me datë 07.05.2012, me propozim bërë 

gjykatës që prapësimi i debitorit H. B. të refuzohet si i pabazuar, ndërsa aktvendimi mbi lejimin e 

përmbarimit E.nr.119/12, i datës 30.03.2012 të mbetet në fuqi.  

 

Gjykata Komunale në Prishtinë, duke vendosur mbi prapësimin e debitorit me aktvendimin e 

atakuar E.nr.119/12, të datës 08.05.2012 e ka refuzuar si të pabazuar prapësimin e debitorit H. B. 

nga Prishtina të ushtruar kundër aktvendimit të kësaj gjykate E.nr.119/12, të datës 30.03.2012.  

 

Gjykata Themelore në Prishtinë me konkluzionin E.nr.119/12, të datës 14.09.2016, e ka urdhëruar 

kreditorin që brenda afatit prej 7 ditëve pas pranimit të këtij konkluzioni që për vazhdim të 

procedurës përmbarimore ti dorëzoj në gjykatë dokumentet përmbaruese në origjinal apo kopje të 

vërtetuara ashtu siç e parasheh dispozita e nenin 36 paragrafi 1 të LPP-së, me njoftim se nëse nuk 

veprohet sipas këtij konkluzioni, propozimi për përmbarim do të konsiderohet i tërhequr, ndërsa 

veprimet e ndërmarra përmbarimore do të abrogohen. Këtë konkluzion kreditori e ka pranuar me 

datë 23.02.2017, ndërsa me parashtresën e datës 02.03.2017, duke u bazuar në nenin 125 të LPK-

së, ka kërkuar edhe një afat shtesë prej 7 ditëve në mënyrë që të veprojë sipas konkluzionit.   

 

Gjykata Themelore në Prishtinë-Departamenti i Përgjithshëm, me aktvendimin E.nr.119/12, të 

datës 09.07.2019, e ka konsideruar të tërhequr propozimin për përmbarim dhe ka abroguar të gjitha 

veprimet e ndërmarra përmbarimore. Kundër këtij aktvendimi ankesë ka paraqitur e autorizuara e  

kreditorit për të cilën ka vendosur Gjykata e Apelit e Kosovës me aktvendimin Ac.nr.4271/19, të 

datës 22.06.2020, me të cilin e ka aprovuar si të themeltë ankesën e të autorizuarës së kreditorit 

ndërsa aktvendimin e lartcekur e ka anuluar, duke ia kthyer gjykatës së shkallës së parë në 

rishqyrtim dhe vendosje, dhe pas ndërmarrjes së veprimeve të lartcekura, lënda i është përcjellë 

gjykatës ankimore për të vendosur lidhur me ankesën e debitorit të dytë H. B. të ushtruar kundër 

aktvendimit të atakuar E.nr.119/12, të datës 08.05.2012, me të cilin është refuzuar prapësimi i 

debitorit H. B..    

 

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 
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është i kuptueshëm dhe i qartë, 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 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 debitorëve 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 dytë H. B.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 gjykata e shkallës së parë 

e ka lejuar përmbarimin duke u bazuar në Marrëveshja për Pengun Nr.400404425, 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-

20190712-687, të datës 12.07.2019, 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 në të njëjtën kohë edhe për refuzimin e prapësimit të debitorit të dytë 

H. B., andaj edhe në këtë drejtim këto pretendime të debitorit të dytë H. B. 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 dytë lidhur me atë 

se debitori e ka amrrë përsipër që ti ndihmoj debitorit të parë në përmbushjen e obligimeve, si dhe 

pretendimi se kemi paraqitur padi në gjykatën kompetente, për Gjykatën e Apelit janë pretendime 

tërësisht të pathemelta për faktin se debitori i dytë nuk ka ofruar prova me të cilat do të 

vërtetoheshin këto pretendime, andaj edhe këto pretendime janë në kundërshtim të plotë me 

dispozitën e nenit 69 paragrafi 4 e LPP-së ku thuhet 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 në këtë drejtim pretendimet ankimore të autorizuarit të debitorit rezultojnë si 

të pabazuara, të cilat gjykata ankimore i ka refuzuar si të pathemelta. 

 

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

kanë qenë me rëndësi vendimtare për të vendosur ndryshe nga ajo që ka vendosur gjykata e 
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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.3859/20, me datë 13.09.2021                                        

 

                                                                          Gjyqtari individual, 

                                                                                                                                Nehat Idrizi d.v 

 

 


