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REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

 

                                                                                                                                    Ac.nr.4285/20 

 

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

Civil, nga gjyqtari Nehat Idrizi, në çështjen juridike përmbarimore të kreditorit Komuna e Junikut-

Drejtoria për Ekonomi dhe Zhvillim në Junik, kundër debitorit H. C. nga Deçani, Komuna e 

Deçanit, pronar i firmës “W...”me seli në Junik, me bazë juridike përmbarimore, duke vendosur 

lidhur me ankesën e debitorit, të paraqitur kundër aktvendimit të Gjykatës Themelore në Pejë-

Dega në Deçan, EP.nr.75/2019, të datës 20.07.2020, me datë 15.06.2021, mori këtë: 

 

A K T V E N D I M 

 

 

REFUZOHET e pabazuar ankesa e debitorit H. C. nga Deçani, ndërsa aktvendimi i Gjykatës 

Themelore në Pejë-Dega në Deçan, EP.nr.75/2019, i datës 20.07.2020, VËRTETOHET. 

A r s y e t i m 

 

Gjykata Themelore në Pejë-Dega në Deçan, me aktvendimin e atakuar EP.nr.75/2019, i datës 

20.07.2020, në pikën I të dispozitivit ka vendosur që ta refuzojë si të pabazuar prapësimin e 

ushtruar nga debitori H. C. nga Deçani, K-Deçan, ndaj kreditorit Komuna e Junikut-Drejtoria për 

Ekonomi dhe Zhvillim në Junik i paraqitur kundër urdhërit për përmbarim të përmbaruesit privat 

P.nr. 1122/2018, të datës. 12.12.2018. Në pikën II të dispozitivit ka vendosur që të mbetet në fuqi 

urdhëri i përmbaruesit privat P.nr. 1122/2018 të datës. 12.12.2018. 

 

Kundër këtij aktvendimi brenda afatit ligjor ka paraqitur ankesë debitori, për shkak të vlerësimit 

të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike, shkeljes së dispozitave procedurale, dhe cenimit të së 

drejtës materiale, me propozim bërë Gjykatës së Apelit që ankesën e debitorit ta aprovojë dhe 

lënda të kthehet në rishqyrtim dhe rivendosje në gjykatën e shkallës së parë.   

 

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 të Ligjit të Procedurës Kontestimore (LPK), 

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

 

Ankesa e debitorit është e pabazuar. 

http://sq.wikipedia.org/wiki/Skeda:Coat_of_arms_of_Kosovo.svg
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Nga shkresat e lëndës rezulton se kreditori Komuna e Junikut-Drejtoria për Ekonomi dhe Zhvillim 

në Junik, me datë 12.12.2018, ka paraqitur propozim për përmbarim kundër debitorit H. C., në 

bazë të dokumentit përmbarues-aktvendimit të Komunës së Junikut-Drejtorisë për Ekonomi dhe 

Zhvillim me 05.Nr.05-180/8724, të datës 25.10.2018, për shumën e përgjithshme të detyrimit prej 

1,225.00 Euro.  

 

Përmbaruesi Privat Zija Bala me seli në Pejë, duke vepruar sipas propozimit përmbarim të 

kreditorit, ka lejuar përmbarimin me urdhërin P.nr.1122/18, të datës 12.12.2012, për pagesën e 

borxhit të debitorit ndaj kreditorit, duke u bazuar ne bazë të dokumentit përmbarues aktvendimit 

me numër 5-180/8724, të datës 24.10.2018.  

 

Kundër këtij aktvendimi debitori ka paraqitur prapësim duke kërkuar që prapësimi i ushtruar nga 

debitori të pranohet si i bazuar dhe urdhëri i përmbaruesit privat të ndryshohet, P.nr.1122/2018 të 

datës 12.12.2018, me arsyetim se është bërë shkelje dispozitave ligjore dhe procedurale, vlerësimit 

të gabuar dhe jo të plotë gjendjes faktike si dhe cenimit të së drejtës materiale. Përgjigje në 

prapësim ka paraqitur i kreditori, duke kërkuar që të refuzohet prapësimi i debitorit si i pa bazuar 

në kuptim të nenit 73 par.1 pika 3 të LPP-së. 

 

Gjykata Themelore në Pejë-Dega në Deçan, pas vlerësimit të prapësimit dhe përgjigjes në 

prapësim, me aktvendimin e atakuar EP.nr.75/2019, të datës 20.07.2020, ka vendosur që ta refuzoj 

ankesën e debitorit të paraqitur kundër aktvendimit të atakuar, duke vendosur më decidivisht si në 

dispozitiv të aktvendimit të atakuar. 

  

Gjykata e shkallës së parë në arsyetim të aktvendimit të atakuar ka theksuar që me shikim në 

shkresat e lëndës ka konstatuar se kemi të bëjmë me propozim për përmbarim në bazë të të 

aktvendimit me numër 5-180/8724 të datës 24.10.2018 i cili është i plotfuqishëm dhe i 

përmbarueshëm nga data 09.11.2018 dhe përbënë bazë juridike për caktimin e përmbarimit. Më 

tej gjykata ka theksuar se në rastin konkret kemi të bëjmë me një vendim gjyqësor i cili është i 

përshtatshëm për përmbarim si dhe debitori në kundërshtimin e paraqitur kundër urdhërit për 

lejimin e përmbarimit P.nr.1122/2018, të datës 12.12.2018, nuk ka cekur asnjërën nga shkaqet që 

do ta pengonin përmbarimin në këtë çështje juridike të parapara me nenin 71 të LPP-së, e po ashtu 

nuk ka ofruar prova materiale në kuptim të dispozitës së nenit 69 paragrafi 4 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 marr aktvendim të drejtë dhe të bazuar në dispozita konkrete ligjore, i njëjti 

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 
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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 Apelit vlerëson se gjykata e shkallës së parë ka konstatuar drejtë faktin se aktvendimi i 

lëshuar nga Komuna e Junikut-Drejtoria për Ekonomi dhe Zhvillim 05.Nr.05-180/8724, të datës 

25.10.2018, i formës së prerë nga data 09.11.2018, në rastin konkret është dokument përmbarues, 

kjo parashihet në nenin 22 paragrafi 1 pika 1.2 të LPP-së e cila dispozitë përcakton se: “Dokument 

përmbarues është edhe vendimi përmbarues i dhënë në procedurë administrative” dhe përbënë 

bazën juridike për caktimin e përmbarimit sipas nenit 21 duke i plotësuar kushtet nga neni 24 

paragrafi 3 dhe 27 paragrafi 1 të po këtij ligji ku përcaktohet se: “Dokumenti përmbarimor është i 

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

mjetet, shuma dhe koha e përmbushjes së detyrimit”. 

Në procedurën përmbarimore bëhet realizimi direkt i mbrojtjes juridike të konstatuar në 

dokumentin përmbarimor i cili përmban aktin juridik me të cilin vërtetohet ekzistimi i kërkesës 

dhe se nga ky dokument rrjedh e drejta e organit përmbarues që sipas propozimit të kreditorit të 

caktoj dhe zbatojë përmbarimin. 

Gjykata e Apelit vlerëson se në këtë çështje juridike përmbarimore përmbarimi është lejuar në 

bazë të Aktvendimit Nr. 05. 5-180/8724, të datës 25.10.2018, i cili është i plotfuqishëm dhe i 

përmbarueshëm nga data 09.11.2018 dhe i plotëson kushtet për përmbarim dhe është i 

përshtatshëm për përmbarim. Nga kjo rezulton se gjykata e shkallës së parë drejtë ka vepruar kur 

ka refuzuar prapësimin e debitorit ngase sipas Ligjit të Procedurës Përmbarimore përmbarimi 

lejohet në bazë të dokumentit përmbarimor, andaj edhe aktvendimi i gjykatës së shkallës së parë 

duhet vërtetuar dhe të refuzohet ankesa e debitorit si e pathemeltë. 

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.4285/20, data 15.06.2020                                                                                                        

                                                                              Gjyqtari           

                                                      Nehat Idrizi  

 


