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 Ac.nr.976/20  

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË, me  gjyqtaren Nora Bllaca 

Dula, në çështjen juridike përmbarimore të kreditorit Kompania Regjionale e 

Ujësjellësit sh.a K.,“ M”, rr...,Mitrovicë, kundër debitorit F.M me adresë  rr..., në 

Mitrovicë, duke vendosur sipas ankesës së debitorit, e paraqitur kundër aktvendimit të 

Gjykatës Themelore në Mitrovicë, PPP.nr.1010/2019, të datës 17.12.2019, me datë 

28.12.2021, mori këtë:  

 

A K T V E N D I M        

 

REFUZOHET e pabazuar ankesa e debitorit F.M me adresë  rr..., në Mitrovicë, ndërsa 

aktvendimi i Gjykatës Themelore në Mitrovicë,  PPP.nr.1010/2019, të datës 

17.12.2019, VËRTETOHET. 

 

  A r s y e t i m 

Gjykata e shkallës së parë me aktvendimin e atakuar, 1010/2019, të datës 17.12.2019,, 

ka vendosur si në vijim: “ I. Aprovohet pjesërisht kundërshtimi i debitorit F.M me 

adresë rr..., në Mitrovicë ashtu që II. Shfuqizohet pjesërisht urdhri për lejimin e 

përmbarimit P.nr.236/19 dt. 29,10,2019, për borxhin 2.036.31 euro, prej dt. 01.01.2013 

deri me dt. 31.12.2017 dhe obligohet debitori që në emër të borxhit për ujin e harxhuar 

për periudhën kohore 31.01.2018 deri me 31.10.2019, kreditorit Kompania e 

Ujësjellësit Rajonal “K” në Mitrovicë, t’ia paguajë shumën prej 360.89 euro (treqind e 

gjashtëdhjetë euro e tetëdhjetë e nëntë cent), me kamatë prej 8 % vjetore, duke filluar 

nga data e parashtrimit të propozimit dt. 29.10.2019 e deri në pagesën definitive të 

detyrimit”.  

Kundër këtij aktvendimi debitori brenda afatit ligjor ka paraqitur ankesë, duke e atakuar 

aktvendimin e goditur dhe atë për shkak të shkeljes së dispozitave të procedurës 
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përmbarimore, me propozim që gjykata e shkallës së dytë, ankesën e debitorit ta pranoj 

si të bazuar dhe të refuzohet në tërësi ekzekutimi i përcaktuar me urdhrin për përmbarim 

P.nr.236/2019 dt. 29.10.2019 dhe anulohen veprimet e zbatuara. 

Përgjigje në ankesë kreditori nuk ka paraqitur. 

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 dhe 209 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.    

Nga shkresat e lëndës rezulton se kreditori, në bazë të dokumentit të besueshëm –  

Faturës – Kartelës Financiare të konsumatorit me nr. 006734 ka paraqitur propozim për 

përmbarim me datë 29.10.2019, ndaj debitorit për shumën e detyrimit në lartësi prej 

2.397.21 €, për shfrytëzimin e ujësjellësit dhe shërbimeve të kanalizimit, për periudhën 

prej 01.01.2013 – 29.10.2019,  me kamatë ligjore prej 8 % nga data e paraqitjes së 

propozimin e deri në pagesën definitive të borxhit.   

Përmbaruesi Privat, duke vepruar sipas propozimit të kreditorit të datës 29.10.2019, ka 

nxjerrë Urdhrin Përmbarimor me shenjë P.nr.236/19, i datës 29.10.2019, me të cilën e 

ka lejuar përmbarimin sipas Faturës – Kartelës Financiare të konsumatorit me nr. 

006734, duke e pranuar si dokument të besueshëm, e cila i plotëson kushtet për ta lejuar 

përmbarimin.  

Kundër Urdhrit përmbarimor debitori ka paraqitur prapësim me datën 04.11.2019, me 

të cilin ka theksuar se borxhi i kërkuar nga kreditori është parashkruar në bazë të nenit 

360 të LMD-së, andaj i ka propozuar gjykatës që të aprovohet prapësimi i debitorit dhe 

të refuzohet në tërësi kërkesa e kreditorit dhe të anulohen veprimet e zbatuara. 

Me përgjigje në prapësim të datës 07.11.2019, kreditori ka theksuar se prapësimi i 

debitorit është i pa bazuar pasi propozimi për përmbarim i plotëson të gjitha kushtet 

dhe afatet e dokumentit të besueshëm, andaj ka kërkuar nga gjykata që të behet 

ekzekutimi i propozimit për përmbarim nga debitori në llogari të kreditorit në shumën 

e borxhit të mbetur prej 2.397.21 euro dhe prapësimi i debitorit të hidhet poshtë si i pa 

bazë ligjore dhe kompetencave të tij. 

Gjykata e shkallës së parë pas vlerësimit të prapësimit, me aktvendimin e atakuar 

PPP.nr.1010/2019, të datës 17.12.2019, ka vendos që ta aprovoj pjesërisht si të bazuar 

prapësimin e debitorit, duke vendosur më decidivisht si në dispozitiv të aktvendimit të 

atakuar.  

Në arsyetim të aktvendimit të atakuar, gjykata e shkallës së parë, gjeti se prapësimi i 

debitorit është pjesërisht i bazuar, për faktin e i tërë borxhi me të cilin ngarkohet 

debitori F.M me adresë  rr.., në Mitrovicë, për periudhën kohore prej 01.01.2013 e deri 

me dt. 31.12.2017, është borxh i parashkruar, konform nenit 360 par 1 të LMD –së. 
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Kurse sa i përket borxhit për periudhën kohore prej 31.01.2018 e gjerë me 31.08.2019, 

i njëjti është i bazuar dhe për këtë pjesë nuk ka vjetërsim të borxhit, referuar nenit 360 

par 2 të LMD –së,  pasi që për këtë periudhë afati i parashkrimit ka filluar të rrjedhë 

nga 01.01.2019 dhe në rastin konkret nuk kemi kalim të afatit të parashkrimit pasi që 

kreditori propozimin për përmbarim e ka bërë me dt. 29.10.2019, me çka ka shkaktuar 

ndërprerjen e afatit të parashkrimit. Për kamatën vendosi duke u bazuar në nenin 382 

par 1 dhe 2 të LMD –së. 

Gjykata e Apelit e aprovon vlerësimin juridik të gjykatës të shkallës së parë si të rregullt 

dhe të ligjshëm sa i përket vendosjes si në dispozitiv të aktvendimit të atakuar për arsye 

se i njëjti nuk është përfshirë me shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës 

kontestimore nga neni 182 paragraf  2 pika b), g), j), k), dhe m) të LPK-së dhe drejtë 

është zbatuar e drejta materiale, për të cilat gjykata kujdeset sipas detyrës zyrtare në 

kuptim të nenit 194 të LPK-së.  

Sipas vlerësimit të Gjykatës së Apelit, dispozitivi i aktvendimit të atakuar është mjaft i 

qartë, e në përputhje të plotë me arsyet e dhëna, duke qenë kështu në harmoni logjike 

dhe juridike dispozitivi me arsyetimin. Gjykata ka arsyetuar të gjitha faktet vendimtare 

për refuzimin e propozimit për përmbarim të kreditorit për periudhën 01.01.2013 e 

gjerë me 31.12.2017, në lartësi prej 2,036.32 Euro, e në lidhshmëri me këtë ka arsyetuar 

mënyrën se si janë vërtetuar faktet. 

Drejtë dhe në mënyrë të plotë nga gjykata e shkallës së parë është vërtetuar dhe 

konstatuar gjendja faktike dhe aktvendimi i atakuar nuk përmban as shkelje të 

dispozitave të Ligjit të Procedurës Përmbarimore dhe Ligjit të Procedurës 

Kontestimore sipas pretendimeve ankimore të kreditorit përmes ankesës së paraqitur. 

Gjykata e Apelit e ka vlerësuar mënyrën e vendosjes në këtë çështje juridike 

përmbarimore nga ana e gjykatës së shkallës së parë dhe ka gjetur se gjykata e shkallës 

së parë ka vendosur në mënyrë të drejtë, duke u mbështetur në provat e administruara 

të cilat i referohen gjendjes faktike të vërtetuar në mënyrë të plotë dhe të drejtë nga 

gjykata e shkallës së parë dhe rrjedhimisht, duke zbatuar në mënyrë të drejtë të drejtën 

materiale.  

Me nenin 29 paragrafi 1 pika 1.2 e LPP-së, përcaktohet se: “ Përmbarimi me qëllim  të 

realizimit të kërkesës në to holla caktohet edhe në bazë të dokumentit të besueshëm. 

Dokument i besueshëm, sipas këtij ligji është: ... ekstraktet e verifikuara nga librat 

afariste ”. Në këtë rast në shkresat e lëndës si provë materiale përveç tjerash gjendet 

Fatura – Kartela Financiare të konsumatorit me nr. 006734.  

Gjykata e shkallës së parë nuk ka bërë shkelje të dispozitave të LPP-së, se me rastin e 

refuzimit të propozimit për përmbarim të kreditorit për periudhën 01.01.2013 e gjerë 

me 31.12.2017, në lartësi prej 2,036.32 Euro dhe lënies në fuqi të Urdhrit Përmbarimor 

për periudhën kohore prej 31.01.2018 deri me 31.10.2019 për shumën prej 360.89 euro, 
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sepse gjykata i ka vlerësuar rrethanat e lartcekura në kuadër të provave që i ka pasur në 

dispozicion në momentin e vendosjes sipas prapësimit të debitorit.   

Gjykata e shkallës së parë me vendosjen si në dispozitiv të aktvendimit të atakuar duke 

e refuzuar propozimin për përmbarim të kreditorit për periudhën 01.01.2013 e gjerë me 

31.12.2017, në lartësi prej 2,036.32 Euro, drejtë ka vërtetuar gjendjen faktike dhe drejtë 

e ka bërë aplikimin e të drejtës materiale, për arsye se në bazë të nenit 360 paragrafi 1 

pika 1.1 përcaktohet se: “Kërkesat të cilat parashkruhen pas një (1) viti: 1.1. kërkesat 

për furnizimin e energjisë elektrike, energjisë termike, gazit, ujit dhe shërbimet e 

pastrimit të oxhaqeve dhe për mirëmbajtjen e shërbimit të pastërtisë, nëse furnizimi ose 

shërbimi është kryer për nevojat shtëpiake;”, ndërsa me paragrafin 2 përcaktohet se:“ 

Afati i parashkrimit rrjedh nga fundi i vitit në të cilin arrin kërkesa për pagesë”. Nga 

interpretimi i këtyre dispozitave ligjore dhe duke u bazuar në këtë gjendje faktike, 

Gjykata e Apelit erdhi në përfundim se gjykata e shkallë së parë drejtë ka aplikuar të 

drejtën materiale dhe ka vërtetuar se e drejta e kreditores për ta kërkuar pagesën e 

borxhit ndaj debitorit për periudhën 01.01.2013 e gjerë me 31.12.2017 është 

parashkruar, për arsye se kreditori me propozimin për përmbarim ka kërkuar pagesën 

e borxhit nga dt. 01.01.2013 deri me dt. 29.10.2019, ndërsa propozimin për përmbarim 

e ka parashtruar me datë 29.10.2019, çka do të thotë se kërkesa e kreditorit për 

periudhën nga data 01.01.2013 e gjerë me 31.12.2017, në lartësi prej 2,036.32 Euro, 

është parashkruar, pasi që kërkesa është parashtruar jashtë afatit 1-vjeçar të paraparë 

me dispozitën e lartcekur, ndërsa gjykata e shkallës së parë me të drejtë konstatoj po 

ashtu se borxhi për periudhën prej 01.01.2017 e tutje i njëjti nuk është parashkruar, 

konkretisht për shumën prej 360,89 euro, për faktin se me ushtrimin e propozimit për 

përmbarim i njëjti e ka ndërprerë parashkrimin për borxhin e lartcekur. 

Gjykata e Apelit me rastin e vendosjes sipas aktvendimit të atakuar ka shqyrtuar edhe 

pretendimet e tjera ankimore, mirëpo të njëjtat nuk ishin me ndikim për një vendim 

ndryshe, për çka vendosi si në dispozitiv të këtij aktvendimi. 

Kompetenca e Gjykatës së Apelit për të vendosur nga ana e gjyqtari individual në 

shkallë të dytë bazohet në dispozitën e nenit 3 par. 2 të LPP, me të cilën është paraparë 

se në shkallën e dytë vendimet i nxjerr gjyqtari individual. 

Nga të gjitha arsyet e paraqitura e në pajtim me dispozitat e nenit 194, 208, 209 

paragrafi 1 pika b) të 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 

                                        Ac.nr. 976/20, me datë 28.12.2021 

             

                                                                                                           Gjyqtarja          

                                Nora Bllaca Dula, d.v.  


