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Ac.nr.4799/20 

 

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

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

“Ekoregjioni”sh.a, në Prizren, ndaj debitorit Posta e Kosovës SH.A. Rr.“Brigada nr.123”p.nr. 

Suharekë, me bazë juridike përmbarimore për pagesën e borxhit, duke vendosur lidhur me ankesën 

e debitorit, të ushtruar kundër aktvendimit të Gjykatës Themelore në Prizren-Dega Suharekë, 

PPP.nr.51/2020, të datës 16.09.2020, me datë 22.04.2021, mori këtë: 

 

 

A K T V E N D I M 

 

 

APROVOHET e themeltë ankesa e debitorit Posta e Kosovës SH.A Rr.Brigada 123 Suharekë, 

ANULOHET aktvendimi i Gjykatës Themelore në Prizren-Dega Suharekë, PPP.nr.51/2020, i 

datës 16.09.2020, dhe çështja i kthehet të njëjtës gjykatë në procedim të serishëm.  

 

 

A r s y e t i m 

 

 

Gjykata Themelore në Prizren-Dega në Suharekë, me aktvendimin e atakuar PPP.nr.51/2020, të 

datës 16.09.2020, në pikën I të dispozitivit e ka aprovuar pjesërisht të bazuar prapësimin e debitorit 

Posta e Kosovës SH.A Rr. Brigada 123, Suharekë. Në pikën II të dispozitivit e ka lënë pjesërisht 

në fuqi Urdhërin Përmbarimor P.nr.215/2020 i datës 23.06.2020, vetëm për shumën 90 Euro. Në 

pikën III të dispozitivit ka vendosur që shpenzimet e procedurës përmbarimore i bartë debitori i 

propozimit. 

 

Kundër këtij aktvendimi në afatin ligjor ka paraqitur ankesë debitori për shkak të shkeljeve 

esenciale të dispozitave të procedurës, vërtetimit të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike, si 

dhe aplikimit të gabuar të së drejtës materiale, me propozim që Gjykata e Apelit, ta aprovoj si të 

bazuar ankesën e debitorit, ashtu që të prishet aktvendimi i atakuar 0, ashtu që të abrogohet në 
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tërësi propozimi për përmbarim dhe urdhëri për lejimin e përmbarimit P.nr.215/20 te datës 

23.06.2020, si i kundërligjshëm dhe pa bazë juridike.  

 

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

pretendimet ankimore dhe pas shqyrtimit të tyre, konform nenit 3, paragrafi 2 si dhe nenit 398 të 

Ligjit të Procedurës Përmbarimore (ligji nr.04/L-139), si dhe në kuptim të nenit194 të LPK-së, 

gjeti se: 

 

Ankesa e debitorit është e themeltë. 

 

Nga shkresat e lëndës rrjedh se kreditori KRM “Ekoregjioni”sh.a, në Prizren me datë 23.06.2020, 

ka paraqitur propozim për përmbarim kundër debitorit Posta e Kosovës SH.A. Rr.“Brigada 

nr.123”p.nr. Suharekë, në bazë të dokumentit të besueshëm ekstraktit verifikuar nga librat afariste-

kartelës së konsumatorit nr.20047048, për pagesën e borxhit në shumë prej 1.270,00 Euro. 

 

 

Përmbaruesi Privat R.H. me seli në Prizren duke vepruar në bazë të propozimit për përmbarim të 

kreditorit ka nxjerrë urdhrin përmbarimor P.nr. 215/20, të datës 23.06.2020, me të cilin e ka lejuar 

përmbarimin. Kundër këtij urdhri debitori ka ushtruar prapësim me datë 15.07.2020.  

 

Gjykata e shkallës së parë pas pranimit të lëndës, analizimit të shkresave të lëndës dhe shqyrtimit 

të pretendimeve të palëve në procedurë ka nxjerrë aktvendimin e atakuar PP.nr.51/2020, të datës 

16.09.2020, me të cilin e ka aprovuar pjesërisht prapësimin e debitorit duke vendosur më 

decidivishtë si në dispozitiv të aktvendimit të atakuar. 

 

 

Në arsyetim të aktvendimit të atakuar gjykata ka theksuar se: Sipas kreditorit Propozimi për 

përmbarim në shumë 1,270 Euro është lejuar në bazë të dokumentit të besueshëm-kartelës së 

klientit dhe kontratës për pagesën e borxhit. Me analizimin e shkresave të lëndës, Gjykata gjeti se 

kreditorit i propozimit i ka bashkangjitur vetëm 2 fatura-dokumente të besueshme ia ka 

bashkangjitur këtij propozimi për përmbarim, dhe atë: Faturën me numër 20057056 të datës 

31.05.2020 në shumë 45 Euro, dhe faturën 20047048 të datës 30.04.2020 në shumë 45 Euro. Pas 

vlerësimit të shkresave të lëndës gjykata e vlerësoi se faturat në fjalë janë dokumente të besueshme 

sipas neni 29 paragrafi 1 nën paragrafi 1.3 i Ligjit të Procedurës Përmbarimore dhe të njëjtat i 

përmbajnë tiparet e përmbarueshmërisë sipas nenit 29 paragrafi 3 i Ligjit të Procedurës 

Përmbarimore. 

 

 

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 182.1, 182.2 pika (n), 183 të LPK-së, e lidhur 

me nenin 29 paragrafi 1, pika 1.2 të LPP-së. 
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Aktvendimi i atakuar është i përfshirë me shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës 

kontestimore nga neni 182 paragrafi 2 pika (n) e LPK-së, pasi që dispozitivi i aktvendimit është i 

pakuptueshëm, në kundërshtim me arsyet e aktvendimit e po ashtu arsyet e paraqitura lidhur me 

faktet vendimtare të çështjes janë të mangëta dhe të paqarta. 

 

Gjykata e shkallës së parë ka bërë vërtetim të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike nga neni 

183 të LPK-së, kur ka aprovuar si pjesërisht të bazuar prapësimin e debitorit, duke e lënë në fuqi 

pjesërisht urdhrin përmbarimor P.nr.215/2020, i datës 23.06.2020, për shumën 90,00 Euro.  

 

 

Gjykata e Apelit vlerëson se me dispozitën e nenit 29 paragrafi 1, nën paragrafi 1.2 të LPP-së 

përcaktohet se: “Përmbarimi me qëllim të realizimit të kërkesës në të holla caktohet edhe në bazë 

të dokumentit të besueshëm. Dokument i besueshëm, sipas këtij ligji është”, nën paragrafin 1.2 

parashihet: “Ekstraktet e verifikuara nga librat afariste për pagesat e shërbimeve komunale të 

furnizimit me ujë, energji elektrike dhe bartjen e mbeturinave”. 

 

 

Në kuptim të këtyre dispozitave Gjykata e Apelit vlerëson se qëndrimi dhe përfundimi juridik i gjykatës së 

shkallës së parë është jo i drejtë dhe i ligjshëm, pasi që në rastin konkret përmbarimi është lejuar në bazë të 

dokumentit të besueshëm-kartelës së klientit nr.20047048, për pagesën e borxhit në shumë prej 

1.270,00 Euro, i cili paraqet dokument të besueshëm në kuptim të dispozitës së nenit 29 paragrafi 

1 pika 1.2 të LPP-së. Përveç kësaj gjykata e shkallës së parë gabimisht e ka lënë në fuqi urdhrin 

përmbarimor për shumën prej 90,00 Euro, në bazë të faturave të lartpërmendura, pasi që me shikim 

në shkresat e lëndës gjegjësisht nga propozimi për përmbarim i cili është lejuar me urdhër 

përmbarimor, qartë konstatohet se kreditori ka kërkuar pagesën e borxhit në shumë prej 1.270,00 

Euro, në bazë të ekstraktit të verifikuar nga librat afariste-kartelës së klientit, ndërsa gjykata e 

shkallës së parë në dispozitiv ka vendosur vetëm për shumën prej 90,00 Euro, duke e lënë në fuqi 

urdhrin përmbarimor, ndërsa nuk ka vendosur fare lidhur me pjesën tjetër të detyrimit gjegjësisht 

nuk e ka shfuqizuar urdhrin përmbarimor për pjesën tjetër të detyrimit, andaj si rezultat i kësaj ka 

ardhur edhe deri te vërtetimi i gabuar i gjendjes faktike e po ashtu edhe gabimisht është zbatuar 

edhe e drejta materiale, me çka aktvendimi i atakuar u dasht të prishet dhe lënda ti kthehet gjykatës 

së shkallës së parë në rishqyrtim dhe vendosje. 

 

 

Në ri procedurë, gjykata e shkallës së parë duhet të ketë parasysh vërejtjet e cituara me lartë, të 

vlerësoj në mënyrë të drejtë shkaqet nga neni 71 të LPP-së, e në harmoni edhe me vërejtjet e lart 

cituara, e pas kësaj të marr vendim të drejtë dhe të ligjshëm duke i zbatuar dispozitat ligjore në 

fuqi.  

 

 



4 
 

Nga të cekurat u vendos si në dispozitiv të këtij aktvendimi në bazë të nenit 77 dhe 17 të LPP-së, 

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

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË 

Departamenti i Përgjithshëm, Divizioni Civil 

Ac.nr.4799/20, me datë 22.04.2021 

 

                                                                                                                                       Gjyqtari 

         Nehat Idrizi  d.v 


