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Numri i lëndës: 2022:003988 

Datë: 16.11.2022 

Numri i dokumentit:     03649131 

 

PPP.nr.106/2019. 

 

 

GJYKATA THEMELORE GJAKOVË – DEGA NË RAHOVEC, Departamenti i 

Përgjithshëm, Divizioni Civil, gjyqtari Besmir Juniku, në çështjen juridike përmbarimore të 

kreditores K. E. e K. (KEK) Sh.A, me seli në Prishtinë, me adresë rruga “Nëna Terezë”, nr.36, 

kundër debitorit Sh. B. H. nga Rahoveci, me adresë rruga “Mexhit Mustafa”, duke vendosur 

lidhur me prapësimin debitorit të ushtruar kundër urdhërit  përmbarimor të përmbaruesit privat 

Gëzim Gjoshi në Gjakovë P.nr.339/2019 të datës 25.06.2019, me datë 16.11.2022 merr këtë: 

 

    

     

A K T V E N D I M 

 

 

I.REFUZOHET prapësimi i debitorit Sh. B. H. nga Rahoveci, i paraqitur kundër 

urdhërit të përmbaruesit privat Gëzim Gjoshi, në P.nr.339/2019 të datës 25.06.2019, në tërësi si 

i pabazuar.   

 

II. MBETET NË FUQI urdhri i përmbaruesit privat Gëzim Gjoshi në Gjakovë 

P.nr.339/2019 i datës 25.06.2019, me të cilin është caktuar përmbarimi, për shumën e borxhit 

prej 6,584.27 (gjashtëmijë e pesëqind e tetëdhjetë e katër euro e njëzetë e shtatë cent) €uro, në 

emër të konsumimit të energjisë elektrike për periudhën nga data 06.10.2009 e deri me datë 

20.03.2013, me kamatë ligjore 8% nga dita e paraqitjes së propozimit me datë 25.06.2019 e deri 

në pagesën definitive, si dhe shpenzimet e procedurës përmbarimore. 

 

III. Debitori Sh. B. H. nga Rahoveci lirohet nga pagesa e taksave gjyqësore. 

       

 

A r s y e t i m 

 

  Sipas propozimit të kreditores K. E. e K. (KEK) Sh.A, me seli në Prishtinë, përmbaruesi 

privat Gëzim Gjoshi në Gjakovë ka lejuar përmbarimin përmes urdhërit përmbarimor P.nr. 

339/2019 të datës 25.06.2019, në bazë të dokumentit të besueshëm – Ekstraktit nga librat afariste, 

kundër debitorit Sh. B. H. nga Rahoveci, për shkak të borxhit në shumën e përgjithshme prej 
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6,584.27 €uro në emër të konsumimin të energjisë elektrike për periudhën nga data 06.10.2009 

e deri me datë 20.03.2013. 

   

  

 Kundër urdhërit me të cilin është caktuar përmbarimi, debitori brenda afatit ligjor ka 

paraqitur prapësim me të cilin e ka kundërshtuar urdhërin përmbarimor, duke theksuar se nuk ka 

obligim-borxh ndaj kreditores shumën prej 6,584.27 €uro, për faktin se sipas deklaratës mbi 

dakordimin e borxhit të datës 30.08.2016 i është përmbajtur marrëveshjes dhe ka paguar 13 këste 

nga 92€uro, mirëpo 5 këstet e fundit nuk ka arritur ti paguaj për shkak se në sportele të kreditores 

i kanë thënë se nuk mund ti paguash këstet për shkak se është vonuar. Duke shtuar se ka gjendje 

të vështirë ekonomike, është person me aftësi të kufizuara, e që është i gatshëm të paguaj pjesën 

e mbetur prej 460€uro. Gjykatës i ka propozuar që ta shfuqizojë urdhërin përmbarimor. 

 

Kreditorja brenda afatit ligjor ka ushtruar përgjigje në prapësim, duke theksuar se 

prapësimi i debitorit është i pa bazë, me arsyetimin se debitori me datë 30.08.2016 ka nënshkruar 

Kontratë për pagesën e borxhit, Deklaratë mbi dakordimin e borxhit, me qëllim të përfitimit nga 

falja e borxheve sipas dispozitave të Ligjit Nr.05/L-043, ashtu që shumën prej 1,643.76 €uro ta 

paguaj për 18 këste mujore prej 92.00 €uro dhe të fundit në shum prej 79.76€uro, me kusht që 

pas pagesës ti falet shuma prej 6,136.51€uro. Pas lidhjes së kontratës dhe dakordimit të kushteve 

të marrëveshjes, debitori ka paguar vetëm 13 këste nga 92.00€uro, duke filluar nga data 

30.08.2016 e deri me datë 24.11.2018, ndërsa këstet tjera nuk i ka paguar. Për shkak të mos 

pagesës së kësteve, vlera e falur e borxhit i është rikthyer, ndërsa pagesat e bëra në emër të 

kësteve i janë zbritur në vlerën e përgjithshme të borxhit dhe vlera e mbetur e borxhit është 

6,584.27€uro. Gjykatës i ka propozuar që prapësimin ta refuzojë si të pa bazë. 

 

Gjykata pas shqyrtimit të propozimit të kreditores, urdhërit për lejimin e përmbarimit, 

prapësimit të debitorit, përgjigjes në prapësim të kreditores, shkresave të lëndës vjen në 

përfundim se prapësimi i debitorit është i pabazuar. 

     

Gjykata vërtetoi faktin se: sipas propozimit për përmbarim të datës 25.06.2019, në bazë 

të dokumentit të besueshëm Ekstraktit nga librat afariste DGJ-80005703 të datës 24.06.2019, 

debitori në cilësi të konsumatorit amvisëri i ka mbetur borxh kreditores shumën prej 6,584.27 

€uro, në emër të konsumimit të energjisë elektrike për periudhën prej datës 06.10.2009 deri me 

datën 20.03.2013. Sipas kontratës për pagesën e borxhit nr. 38630 të datës 30.08.2016 e lidhur 

ndërmjet debitorit dhe kreditores, palët janë pajtuar që në pajtueshmëri me Ligjin nr.05/L-043, 

për faljen e borxheve publike, pagesa e borxhit për periudhën 1 janar 2009 – 8 maj 2013 të bëhet 

sipas programit të pagesës së borxhit, me kusht që debitori ta paguan me 18 këste mujore, shumën 

e mbetur prej 1,643.76 €uro. Debitori ka paguar 13 (trembëdhjetë)   këste nga 93.00 €uro dhe atë 

nga data 30.08.2016 deri me datë 24.11.2018, ndërsa kanë mbetur pa paguar edhe 5 këste, kështu 

që nuk i është përmbajtur marrëveshjes me kreditoren, në atë mënyre që kreditorja ka fituar të 

drejtën për të kërkuar borxhin në tërësi, konform Nenit 10 të UA (QRK) Nr.04/2015, për 

procedurat e faljes së borxheve publike, i cili e përcakton se “Mos respektimi i marrëveshjes, në 

rastet kur personi shkakton tri (3) vonesa lidhur me pagesat sipas programit të pagesës së 

borxhit sipas marrëveshjes, pjesa e paguar e borxhit i fshihet dhe pjesa e mbetur e borxhit i 

rikthehet, përfshirë këtu edhe të gjitha ndëshkimet”.  

 

 Pretendimet e debitorit në prapësim, se në këtë rast i është përmbajtur marrëveshjes me 

kreditoren nuk qëndrojnë, të njëjtat janë në kundërshtim me Ekstraktin nga librat afariste të 

potencuar i cili për gjykatën është dokument i besueshëm. Debitori me datën 30.08.2016 ka 

lidhur kontratën sipas kushteve të potencuara (në bazë të Ligjit Nr.05/L-043, i datës 22 korrik 
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2015 për faljen e borxheve publike), ka paguar 13 këste nga 93.00 €uro dhe atë nga data 

30.08.2016 deri me datë 24.11.2018, ndërsa kanë mbetur pa paguar edhe 5 këste për ta paguar 

borxhin në tërësi. Sipas dispozitës ligjore LMD-së nenit 245 par.1 përcaktohet se ”1. Kreditori 

në marrëdhënien e detyrimit ka të drejtë që prej debitorit të kërkojë përmbushjen e detyrimit, 

ndërsa debitori ka për detyrë ta përmbushë atë me ndërgjegje dhe në tërësi, në përputhje me 

përmbajtjen e tij”. Mbi këtë bazë ligjore debitori ka detyrim që kreditores të ia paguaj borxhin 

si në propozim. 

 

Gjykata vendosi që ta refuzoj në tërësi prapësimin e debitorit dhe ta lë në fuqi urdhërin e 

përmbaruesit privat, duke u bazuar edhe në LPP nenin 29 parg.1 nënparagrafi 2, ku ndër të tjera 

është cekur: “Dokument i besueshëm, sipas këtij ligji, janë ekstraktet e verifikuara nga librat 

afariste për pagesat e shërbimeve komunale të furnizimit me ujë, energji elektrike dhe bartjen e 

mbeturinave”, nënparagrafi 3 e përcakton se dokument i besueshëm është edhe fatura, e po ashtu 

neni 29 paragrafi 3 përcakton se: “Dokumenti i besueshëm është i përshtatshëm për përmbarim 

po qe së në të është treguar kreditori dhe debitori, si dhe objekti, lloji shuma dhe koha e 

përmbushjes së detyrimit monetar”.  

 

Gjykata vendosi si në pikën III të dispozitivit të aktvendimit, konform nenit 8.1.2, neni 

8.3.1 të UA Nr.01/2017 për Unifikimin e Taksave Gjyqësore të datës 15 mars 2017, me 

arsyetimin se në bazë të Librezës për realizimin e së drejtës në pension të personave me aftësi të 

kufizuara të lëshuar nga MPMS me datë 06.07.2017, debitori është përfitues pensionit për 

personat me aftësi të kufizuara, ashtu që për gjykatën është person me gjendje të vështirë 

ekonomike dhe i plotëson kushtet që të lirohet nga pagesa e taksave gjyqësore. 

   

Nga të lartcekurat, duke u mbështetur në dispozitat e nenit 21, 29 parg. 1 nënparg. 2 dhe 

par. 3 lidhur me nenin 73 dhe 77 par.1 të Ligjit për Procedurën Përmbarimore, si dhe nenit 245 

par.1 të LMD-së, vendosi si në dispozitiv të këtij aktvendimi. 

           

GJYKATA THEMELORE GJAKOVË – DEGA NË RAHOVEC 

PPP.nr.106/2019, me  datë 16.11.2022. 

 

                            Gj y q t a r i 

                                     Besmir Juniku 

 

 

 

 

 

UDHËZIM JURIDIK: Kundër këtij aktvendimi është e lejuar ankesa në afat prej 7 

(shtatë) ditëve, nga dita e pranimit. Ankesa ushtrohet përmes kësaj gjykate, për Gjykatën e Apelit 

në Prishtinë. 

 


