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REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

                                                                                          

Ac.nr.5234/20 

 

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

Civil, nga gjyqtari individual Nehat Idrizi, në çështjen juridike përmbarimore të kreditorit “K ...”, 

SH.A në Prishtinë, kundër debitorit  S. A., nga Komuna e Gjilanit, duke vendosur lidhur me 

ankesën e kreditorit, të ushtruara kundër aktvendimit të Gjykatës Themelore në Gjilan-

Departamenti i Përgjithshëm, P.nr.783/15, (CPK.nr.22/16), i datës 06.04.2020,  me datë 

22.04.2021, mori këtë: 

 

 

 

A K T V E N D I M        

 

  

 

APROVOHET e themeltë ankesa kreditorit K ..., SH.A  në Prishtinë, ANULOHET aktvendimi i 

Gjykatës Themelore në Gjilan-Departamenti i Përgjithshëm P.nr.783/15, (CPK.nr.22/16), i datës 

06.04.2020 dhe lënda i kthehet të njëjtës gjykatë në rishqyrtim dhe vendosje. 

 

 

A r s y e t i m 

 

 

Gjykata Themelore në Gjilan-Departamenti i Përgjithshëm, me aktvendimin e ankimuar 

P.nr.783/15, (CPK.nr.22/16), i datës 06.04.2020, në pikën I të dispozitivit e ka aprovuar pjesërisht 

si të bazuar prapësimin e datës 08.01.2016 i debitorit  S. A., i paraqitur kundër Urdhrit 

Përmbarimor P.nr.783/15, të datës 23.12.2015, të Përmbaruesit Privat K. M.M. nga Gjilani dhe i 

njëjti urdhër përmbarimor për shumën prej 385.66 Euro për periudhën nga janari i vitit 2015 e deri 

me datën 17.11.2015 mbetet në fuqi. Në pikën II të dispozitivit ka vendosur që në rast të ushtrimit 

të ankesës kundër këtij aktvendimi obligohet debitori që të deponoj shumën e të hollave në lartësi 

prej 50 Euro, në emër të garancisë, duke u bazuar në nenin 78 të LPP-re. Nëse pala ankuese dështon 

t’a paguaj shumën e garancisë të caktuar nga gjykata ankesa konsiderohet se nuk është dorëzuar 

fare në gjykatë. 
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Kundër këtij aktvendimi në afatin ligjor ka ushtruar ankesë kreditori,  duke atakuar aktvendimin 

për shkak të shkeljeve thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore dhe përmbarimore, të 

vërtetimit të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike dhe për shkak të aplikimit të gabuar të së 

drejtës materiale, me propozim që të aprovohet ankesa e kreditorit apo të prishet aktvendimi i 

atakuar dhe të obligohet debitorit që t’a bëjë pagesën e shpenzimit të energjisë elektrike të pa 

paguar për periudhën prej 08.05.2013 deri me datën 02.12.2015. 

Gjykata e Apelit e Kosovës, i shqyrtoi shkresat e lëndës, aktvendimin  e atakuar, pretendimet 

ankimore dhe të përgjigjes në ankesë 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 kreditorit është e themeltë. 

 

Nga shkresat e lëndës rezulton se kreditori K ..., SH.A   Gjilan, me datën 22.12.2015, ka paraqitur 

propozim për përmbarim, ndaj debitorit S. A., nga Komuna e Gjilanit, në bazë të dokumentit të 

besueshëm-Ekstraktit të verifikuar nga librat afarist DGL-11612 i datës 21.12.2015, me të cilën ka 

kërkuar që të detyrohet debitori që në emër të konsumimit të energjisë elektrike, për periudhën 

08.05.2013-02.12.2015, t’ia paguajë borxhin prej 1.858,69 Euro, me kamatë ligjore në lartësi prej 

8 %, duke filluar nga dita e kalimit të afat për pagesë e deri në pagesën definitive si dhe shpenzimet 

e procedurës përmbarimore e të gjitha këto në afat prej 7 ditësh pas pranimit të këtij vendimi. 

 

Përmbaruesi Privat Kushtrim Musa me seli në Gjilan, duke vepruar sipas propozimit për 

përmbarim të kreditorit ka lejuar përmbarimin me urdhrin P.nr.783/15, të datës 23.12.2015. 

Kundër këtij urdhri, debitori ka ushtruar prapësim me datën 08.01.2016, duke theksuar se borxhi 

është parashkruar në kuptim të dispozitave nga neni 360, 361, 341 të LMD-së. Përgjigje në 

prapësim ka ushtruar pala kreditore me datë 21.01.2016, duke e precizuar borxhin për periudhën 

04.01.2014-17.11.2015, në shumë prej 1.374,73 Euro. 

 

Gjykata Themelore në Gjilan-Departamenti i Përgjithshëm pas vlerësimit të prapësimit dhe 

përgjigjes në prapësim ka nxjerrë aktvendimin CPK.22/16, (P.nr.783/15), të datës 11.03.2016, me 

të cilin e ka aprovuar pjesërisht prapësimin e debitorit dhe e ka shfuqizuar urdhrin përmbarimor 

P.nr.783/15, të datës 23.12.2015, për faturat e muajit të pestë të vitit 2013-muajin e 12-të të vitit 

2014, për shkak të parashkrimit të kërkesës, si dhe e ka refuzuar prapësimin e debitorit duke e lënë 

në fuqi urdhrin përmbarimor sa i përket borxhit për periudhën nga muaji i parë i vitit 2015-muajin 

e dymbëdhjetë të vitit 2015. Kundër këtij aktvendimi ankesë ka parashtruar kreditori për të cilën 

ka vendosur Gjykata e Apelit e Kosovës me aktvendimin Ac.nr.1460/2019, të datës 15.04.2019, 

me të cilin e ka aprovuar ankesën e kreditorit dhe e ka anuluar aktvendimin e atakuar duke e kthyer 

çështjen në rivendosje. 
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Në riprocedurë gjykata e shkallës së parë duke vendosur lidhur me prapësimin e debitorit a nxjerrë 

aktvendimin e takuar me të cilin ka vendosur si në dispozitiv të aktvendimit të atakuar.  

Gjykata e Apelit nisur nga kjo gjendje e çështjes vlerëson se qëndrimi dhe përfundimi i gjykatës 

së shkallës së parë nuk është i drejtë dhe i ligjshëm pasi që i njëjti është marrë në shkelje të 

dispozitave të procedurës kontestimore nga neni 182 paragrafi 1 dhe 182 paragrafi 2 pika n), lidhur 

me nenin 199 të LPK-së e lidhur me nenin 17 të LPP-së. 

Gjykata e Apelit nuk e ka pranuar qëndrimin dhe përfundimin juridik të gjykatës së shkallës së 

parë si të ligjshëm për shkak se gjykata e shkallës së parë ka qenë e obliguar që të zbatoj udhëzimet 

e Gjykatës së Apelit të dhëna me aktvendimin Ac.nr.1460/2019, të datës 15.04.2019, me të cilin 

ishte prishur aktvendimi i gjykatës së shkallës së parë CPK.22/16, (P.nr.783/15), të datës 

11.03.2016 dhe çështja ishte kthyer në rigjykim me udhëzime se cilat veprime duhet ti ndërmerre 

gjykata e shkallës së parë në riprocedurë. Gjykata e shkallës së parë pas pranimit të shkresave të 

lëndës nga Gjykata e Apelit nuk ka vepruar sipas udhëzimeve të Gjykatës së Apelit, por ka nxjerrë 

aktvendimin e atakuar me të cilin e ka aprovuar pjesërisht prapësimin e debitorit. Nga dispozitivi 

i aktvendimit të atakuar nuk mund të kuptohet se për cilën periudhë është shfuqizuar urdhri 

përmbarimor dhe sa është shuma që është shfuqizuar, pasi që gjykata ka vendosur vetëm për 

periudhën janar 2015-17.11.2015, për shumën 385.66 Euro, por nuk ka vendosur fare për shumën 

989,07 Euro,( atë që është precizuar në përgjigje në prapësim).  

Sipas dispozitës së nenit 199 të LPK-së, përcaktohet se: “Gjykata e çështjes ka për detyrë që 

menjëherë pas ti arrijë aktvendimi i gjykatës së shkallës së dytë, të caktoj seancën përgatitore apo 

seancën për shqyrtim kryesor të çështjes e cila duhet të mbahet më së voni brenda afatit 30 ditor 

pas arritjes së aktvendimit të gjykatës së shkallës së dytë, si dhe ti kryej të gjitha veprimet 

procedurale dhe t’i shqyrtoj të gjitha çështjet kontestuese që i ka ofruar gjykata e shkallës së dytë 

me aktvendimin e saj”. Ky është një përcaktim ligjor i cili duhet të zbatohet me korrektësi nga 

gjykata e shkallës së parë, sepse përmes udhëzimeve të gjykatës së shkallës së dytë janë përcaktuar 

veprimet që duhet të ndërmerr gjykata e shkallës së parë në funksion të zhvillimit të procedurës në 

mënyrë ligjore, në funksion të konstatimit të fakteve vendimtare për çështjen, si dhe në funksion 

të nxjerrjes së një vendimi të drejtë dhe të ligjshëm, pa cenuar pavarësinë e gjykatës së shkallës së 

parë mbi vendimmarrjen.  

Në ri procedurë, gjykata e shkallës së parë duhet të veproj në kuptim të vërejtjeve të 

sipërpërmendura, ashtu që të caktojë seancë dëgjimore-publike, të vlerësoj pretendimet e debitorit 

në prapësim, e në veçanti ti vlerësojë edhe njëherë shkaqet nga neni 71 të LPP-së, e pas kësaj të 

marr vendim meritor, të drejtë dhe të ligjshëm duke i zbatuar dispozitat ligjore në fuqi. 

Nga të cekurat më lartë, e në mbështetje të dispozitave nga neni 194, 208 dhe 209  paragrafi 1 pika 

(d) e LPK-së, u vendos si në dispozitiv të këtij aktvendimi. 
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Departamenti i Përgjithshëm-Divizioni Civil 

Ac.nr.5234/20, me datë 22.04.2020 

 

                                                                          Gjyqtari individual           

                                                 Nehat Idrizi d.v  

 

 


