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Numri i lëndës: 2022:005133 

Datë: 12.12.2022 

Numri i dokumentit:     03739566 

 

             PPP.nr.1/22 

 

 GJYKATA THEMELORE NE GJAKOVË -DEGA NE MALISHEVË-Departamenti i 

Përgjithshëm-Divizioni Civil, si përmbarimore e përbërë nga Gjyqtari Individual Betim Behluli, si dhe 

me Zyrtarin e Lartë për Bashkëpunim Profesional Visar Morina, në çështjen juridike të Kreditorit K. K. 

për F. me E. E. SH. A. (KESCO), bulevardi “Bill Klinton”, nr. 5, ndërtesa Elektro Kosova, Prishtinë, 

ndaj debitorit E. (H.) G. nga fshati Vërmicë, Komuna e Malishevës, për propozim për përmbarim, për 

borxh, vlera 918.96 €, gjykata duke vendosur lidhur me prapësimin e debitorit ushtruar kundër Urdhrit 

për Lejimin e Përmbarimit te Përmbaruesit Privat Gjokë Radi me seli në Gjakovë, P.nr.781/21 i datës 

07.12.2021, gjykata jashtë seancës me dt: 15.11.2022, nxjerr këtë:    

 

A K T V E N D I M 

  

I. REFUZOHET në tërësi si i PABAZUAR prapësimi i debitorit debitorit E. (H.) G. nga fshati 

Vërmicë, Komuna e Malishevës, ashtu që MBETET NË FUQI urdhri i përmbaruesit privat  

Gjokë Radi me seli në Gjakovë, P.nr.781/21 i datës 07.12.2021, me të cilin është caktuar 

përmbarimi, në shumën e borxhit prej 918.96 €uro.   

 

II. Ankesa kundër këtij Aktvendimi nuk e ndalon procedurën përmbarimore, për veç nëse janë 

dhënë garancitë në shumën e plotë të detyrimit në të holla.    

 

A r s y e t i m  

 

 Kreditori K. K. për F. me E. E. SH. A. (KESCO), tek përmbaruesi privat Gjokë Radi me seli 

në Gjakovë ka parashtruar propozim për përmbarim, kundër debitorit debitorit E. (H.) G. nga fshati 

Vërmicë, Komuna e Malishevës për pagesën e borxhit ne emër te shpenzimit te energjisë elektrike të 

krijuar nga data 22.01.2018 gjerë me datën 04.11.2021 në shumën prej 918.96 euro.     

 

           Përmbaruesi Privat me Urdhrin për Lejimin e Përmbarimit P.nr.781/21 i datës 07.12.2021, ka 

lejuar përmbarimin sipas propozimit te kreditorit.    

           Debitori,  brenda afatit ligjor ka parashtruar prapësim kundër urdhrit për lejimin e përmbarimit, 

duke e kontestuar në tërësi  këtë urdhër përmbarues, kreditori  ka bërë ndonjë gabim me dashje apo nga 

pakujdesia  e personave përgjegjës të kreditorit me rastin e faturimit të energjisë, sepse debitori nuk e 

ka borxh shumën e mjeteve të caktuar në propozim, po ashtu ka theksuar se ekziston edhe shkelje të 

dispozitave ligjore që kanë të bëjnë me skadimin e afatit- parashkrimin e borxhit. 

Përmbaruesi privat Gjokë Radi, me  seli në Gjakovë, i ka dërguar kreditorit prapësimin e 

debitorit, i cili i është përgjigjur me datën 29.12.2021, për mes të cilës ka deklaruar se; pretendimet e 

debitorit nuk qëndrojnë për arsye se, kreditori konform rregullave dhe procedurave ligjore ka bërë 

propozimin për përmbarim në përputhje me nenin 29 dhe 40, përfshirë nenin 341 të Ligjit për 
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Procedurën Përmbarimore, debitori me datën 06.09.2021 ka bërë pagesën në vlerën prej 50.00 euro,  ku 

me pagesa vullnetare të debitorit  është e mjaftueshme  për të manifestuar pranimin e borxhit ex  lege 

shkakton ndërprerjen e parashkrimit, dhe atë  konform nenit 368 të LMD-së, ku në paragrafin 1 të këtij 

neni precizohet se “Parashkrimi ndërpritet kur debitorit e pranon borxhin”, në par. 2 ceket “pranimi i 

borxhit mund të behet jo vetëm me deklaratën e debitorit, veçse edhe në mënyrë të tërthortë, sikurse 

janë pagesat e këstit, pagesa e kamatës, dhënia e sigurimit”, prandaj nga shikimi i ekstraktit të verifikuar 

nga librat afariste lidhur me pasqyrën e obligimeve si dhe provave të sipër cekura dhe pagesave nga ana 

e debitorit, mund të vërtetoni se i njëjti ka bërë pagesë në drejtim të pagimit të obligimit të tijë,  duke 

përshkruar  pagesat e tij vetëm si “pagesë e energjisë elektrike”, e duke mos e  paguar për secilën faturë 

veç e veç, bazuar në argumentet e mësipërme konsiderojmë se kundërshtimi i debitorit është i 

paargumentuar dhe i pa bazuar,  gjykatës i ka propozuar që të mbetet urdhëri  përmbarimor në fuqi.  

 

Duke vlerësuar shkresat e lëndës e sidomos pretendimet e prapësimit të debitorit, përgjigjes në 

prapësim të ushtruar nga kreditori,  gjykata gjeti se prapësimi i debitorit është i pa bazuar. 

 

Sipas nenit 71 të LPP-së, të Ligjit nr. 04/L-139 (i publikuar në Gazetën zyrtare të Republikës 

së Kosovës nr. 3 të datës 31.01.2013, më tej LPP), janë përcaktuar në mënyrë taksative shkaqet për të 

cilat mund të ushtrohet prapësimi e të cilat shkaqe po që se ekzistojnë, pengojnë përmbarimin e lejuar 

nga gjykata. 

 

Gjykata vlerësoi prapësimin e debitorit dhe gjeti se pretendimet e tij janë të pa bazuara, nga se 

nuk hyjnë në shkaqet e parapara nga neni 71 i LPP-së, e të cilat po që se ekzistojnë mund të pengojnë 

përmbarimin e lejuar, në fakt dokumenti mbi të cilin është mbështetur Aktvendimi mbi lejimin e 

përmbarimit ka titull ekzekutiv (neni 71 paragrafi 1 nën paragrafi 1.1 ), dokumenti përmbarues (titulli 

ekzekutiv) nuk ka humbur efektin e tij me ndonjë vendim tjetër institucional, (neni 71. Paragrafi 1 nën 

paragrafi 1.2)  në bazë të cilit është marr me aktvendim përmbarues nuk është prishur, anuluar apo 

ndryshuar, shfuqizuar në një mënyrë të tjetër dhe nuk e ka humbur efektin e tij juridik, ( neni 71 

paragrafi 1 nën paragrafi 1.3) palët për mes dokumentit përmbarues janë pajtuar qe ti kryen obligimet 

e tyre për kohe të caktuar, ( neni 71 paragrafi 1 nën paragrafi 1.4) nuk ka skaduar afati kohor ku palët 

mund të kërkojnë përmbarimin, ( neni 71 paragrafi 1 nën paragrafi 1.5) objekti i përmbarimit nuk është 

i përjashtuar nga përmbarimi i detyrueshëm, ( neni 71 paragrafi 1 nën paragrafi 1.6) kreditori është i 

autorizuar që në bazë kë dokumentit përmbarues të kërkoj përmbarimin kundër debitorit, ( neni 71 

paragrafi 1 nën paragrafi 1.9) realizimi i kredisë nuk është shtyrë, ndaluar, ndryshuar ose parandaluar 

në ndonjë mënyrë tjetër në mënyrë të përhershme ose për periudhën e kufizuar kohore, si rezultat i 

ndonjë ngjarje që ka ndodhur në kohën kur debitori më nuk ka mundur të bënte të njohur në procedurë 

në të cilin është nxjerrë vendimi, respektivisht kredia është shuar pas lidhjes së një ujdie në Gjykatë ose 

në organin administrativ, (neni 71 paragrafi 1 nën paragrafi 1.10) kërkesa nga dokumenti përmbarues 

nuk është e mbrojtur me ndonjë statut të kufizimeve, e sidomos duke pasur parasysh se lidhur me 

pretendimet nga kundërshtimi, debitori nuk ka ofruar asnjë provë të formës së shkruar që do të 

mbështetët pretendimet e tij, siç është paraparë në dispozitën e nenit 69 paragrafi 4 të LPP-së, sipas 

dispozitës të cekur është paraparë se provat për prapësimin duhet të dorëzohen me shkrim për ndryshe 

prapësimi do të refuzohet. 

 

Sa i përket theksimit të debitorit se propozimi nuk është i rregullt, se borxhin që e kërkon 

kreditori, është parashkruar vjetërsuar sipas nenit 360 të LMD-së së ri, sipas afatit 1 vjeçar, këto 

pretendime gjykata nuk i mori si të bazuara për arsye se, kreditori e ka ushtruar propozimin për 

përmbarim në afatin e caktuar, duke e kërkuar borxhin për periudhën  nga data 22.01.2018 deri më datë 

04.11.2021, të cilit propozim ja ka bashkangjitur: Ekstraktin nga Librat Afariste të konsumatorit Esat 

Gashi,  me numër të DGJ-9036636 të dt.07.12.2021, Në këtë rast Debitori vet e ka pohuar borxhin dhe 

e ka ndalur parashkrimin për të cilin vlejnë dispozitat e nenit 378 të LMD-së që ka qenë në fuqi deri me 

dt. 20.12.2012 dhe nenit 360 të LMD-së i cili është në fuqi që nga dt.20.12.2012, dhe afati i parashkrimit 

është 1vit. 

  

Me nenin 368 par.2 i LMD-së është paraparë se ”Ndërprerja e parashkrimit bëhet me pranim të 

borxhit. Pranimi i borxhit mund të bëhet jo vetëm me deklaratë por dhe në mënyrë të tërthortë, sikurse 
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janë pagesat e këstit”, debitori ka bërë pagesa të kohë pas kohshme në emër të borxhit sipas periudhës 

së kërkuar në propozimin për përmbarim, ndërsa kreditori propozimin për përmbarim e ka paraqitur me 

datën 07.12.2021, andaj gjykata nga këto arsye vendosi si në dispozitiv të këtij aktvendimi, pasi që në 

kuptim të nenit 378 të Ligjit mbi marrëdhëniet e detyrimeve të RSFJ-së, i cili ka qenë në fuqi nga data 

30.03.1978 e deri me datën 20.12.2012, ku theksohet se: “Parashkruhen për një vjet kërkesa e 

kompensimit për livrimin e energjisë elektrike e të ngrohjes, gazit, ujit dhe shërbimet e spastrimit të 

oxhaqeve dhe për mirëmbajtjen e pastërtisë, kur livrimi, respektivisht shërbimi është kryer për 

nevojat shtëpiake“ dhe nenit 360 par.1 të Ligjit Mbi marrëdhëniet e detyrimeve nr. 04/L-077 i cili është 

në fuqi që nga data 20.12.2012 ku theksohet se: “Kërkesat të cilat parashkruhen pas një (1) viti, 

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”.  
 

Gjykata pas vlerësimit të pretendimeve të palëve ndërgjyqëse, kreditorit në propozim, 

deklarimeve të debitorit në parashtresën për prapësim gjykata refuzoj prapësimin e debitorit në tërësi si 

të pa bazuar,  duke e ndërlidhur një gjendje të tillë faktike me normat juridike  në të cilën në dispozitat 

e  nenit 69 par.4 të LPP-së, sipas të cilit është përcaktuar se „Baza për prapësim duhet të mbështetet me 

prova të duhura, provat për prapësim duhet të dorëzohen me shkrim, përndryshe prapësimi do të 

refuzohet“, pasi që debitori nuk ja ka bashkangjitur as edhe një provë të vetme me shkrim prapësimit. 

 

             Andaj në kuptim të nenit 29, 69 paragrafi 4 dhe nenit 73 paragrafi 3 të LPP-së, u vendos si në 

dispozitiv të këtij aktvendimi. 

 

Në pikën 2 të këtij Aktvendimi Gjykata është bazuar në nenin 77 paragrafi 5 të LPP-së. 

 

GJYKATA THEMELORE NE GJAKOVË-DEGA NË MALISHEVË 

Departamenti i Përgjithshëm-Divizioni Civil 

PPP.nr.1/22, dt: 12.12.2022 

 

GJ Y Q T A R I 

                                                                                                                               Betim Behluli 

 

 

KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij Aktvendimi është e lejuar ankesa në afat prej 7 ditësh, 

pas marrjes së këtij Aktvendimi, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, e nëpërmes kësaj gjykate.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


