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Numri i lëndës: 2022:004087 

Datë: 18.11.2022 

Numri i dokumentit:     03662748 

 

PPP.nr.120/2019 

 

GJYKATA THEMELORE GJAKOVË – DEGA NË RAHOVEC, gjyqtari        

Besmir Juniku, në çështjen juridike të përmbarimit sipas propozimit për përmbarim të 

kreditores N.N.H. M. – IB, me seli në Rahovec, adresa rruga “Sh. M.” pa numër,  me pronar I. 

M., të cilin e përfaqëson av. J. O. nga Prishtina, sipas autorizimit në shkresat e lëndës, kundër 

debitorit F. K. nga fshati Nashpall, Komuna e Rahovecit, duke vendosur lidhur me prapësimin e 

debitorit të ushtruar kundër urdhërit P.nr.693/19 të datës 15.08.2019 të lëshuar përmbaruesi 

privat Fadil Hoxha nga Prishtina,  me datë 18.11.2022 merr këtë: 

            

         

 

           A K T V E N D I M 
 

 

I.  APROVOHET në tërësi si i bazuar prapësimi i debitorit F. K. nga fshati Nashpall, 

Komuna Rahovecit, i paraqitur kundër Urdhërit P.nr.693/19 të datës 15.08.2019 të lëshuar nga 

përmbaruesi privat Fadil Hoxha në Prishtinë.   

 

II. HIQET NGA FUQIA Urdhëri i përmbaruesit privat Fadil Hoxha në Prishtinë 

P.nr.693/19 të datës 15.08.2019 me të cilin është lejuar përmbarimi për borxhin në vlerë prej 

5,613.14€uro në bazë të dokumentit të besueshëm – faturës nr.02/2019 të datës 03.05.2019, ashtu 

që prishen të gjitha veprimet përmbarimore të ndërmarrura nga i njëjti. 

 

 

                 A r s y e t i m 

 

  Sipas propozimit të kreditores N.N.H. M. – IB, me seli në Rahovec me pronar I. M., 

përmbaruesi privat Fadil Hoxha në Prishtinë ka lejuar përmbarimin sipas Urdhërit P.nr.693/18 

të datës 15.08.2019, në bazë të dokumentit të besueshëm –faturës Nr.02/19 të datës 03.05.2019, 

kundër debitorit F. K. nga fshati Nashpall, Komuna Rahovecit, për shkak të borxhit në shumën 

e përgjithshme prej 5,163.14 €uro, lidhur me ndërtimin e objektit banesor. 

  

Kundër urdhërit me të cilin është caktuar përmbarimi, debitori F. K. brenda afatit ligjor 

ka paraqitur prapësim, me të cilin e ka kontestuar urdhërin për caktimin e përmbarimit, me 
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pretendimin se me kreditorin nuk kanë pasur marrëveshje në bazë të së cilës kreditori do të mund 

te lëshonte faturë. Faturën e lëshuar debitori e ka kundërshtuar përmes postës. Duke shtuar se 

kërkesa e kreditorit i përket procedurës kontestimore e asesi nuk mund të realizohet përmes 

përmbaruesit privat. Kreditori është dashur që ti drejtohet gjykatës në procedure kontestimore 

me padi për vërtetimin dhe kthimin e borxhit, atëherë do të krijohej baza për përmbarim të 

borxhit duke u bazuar në aktgjykim të gjykatës. Gjykatës i ka propozuar që ta refuzoj si të 

pabazuar propozimin për përmbarim të kreditorit.  
 

Kreditori me datën 29.08.2019 ka paraqitur përgjigje në prapësimin, duke i propozuar 

gjykatës që propozimin për përmbarim ta aprovojë. Kreditori ka theksuar se i  kundërshton 

pretendimet e debitorit se nuk kanë pasur marrëveshje për lëshimin e faturës para se të 

përcaktohet saktë vlera e punimeve të kryera, duke shtuar se kreditori është  biznes i regjistruar 

në mënyre të ligjshme pranë ARBK-së dhe për shërbimet e tij është i obliguar të lëshoj fatura te 

rregullta. Duke shtuar se kryerja e punimeve nuk është kontestuar nga debitori, po ashtu 

pretendimet e debitorit se i ka përmbushur të gjitha obligimet, madje më shumë se që ka punuar 

nuk qëndrojnë, pasi që debitori nuk ka bashkangjitur as edhe një dëshmi me anë të së cilës 

dëshmohet se ka kryer ndonjë pagesë. Po ashtu i kundërshton pretendimet e debitorit që kjo 

çështje të vërtetohet në procedure kontestimore, pasi që asgjë nuk është kontestuese, punimet 

janë kryer në tërësi, ndërsa vlera e pa paguar për kryerjen e punimeve është vlera në faturën që 

është objekt i përmbarimit, duke i propozuar gjykatës që ta miratoj urdhërin për përmbarim 

P.nr.693/19 dhe ta refuzoj prapësimin e debitorit. 

 

Gjykata pas shikimit të shkresave të lëndës, vlerësimit të prapësimit të debitorit dhe 

përgjigjes në prapësim nga ana e kreditorit, gjeti se, prapësimi i debitorit F. K. nga fshati 

Nashpall, Komuna Rahovecit, është në tërësi i bazuar. 

     

Gjykata vendosi si në dispozitiv të këtij aktvendimi, për shkak se pretendimet e debitorit 

në prapësimin e tij, lidhur me faktin se nuk e ka pranuar faturën Nr.02/19 të datës 03.05.2019 

janë të bazuara. Gjykata nga verifikimi i faturës Nr.02/19 të datës 03.05.2019, dhe shkresave të 

tjera të lëndës, vërtetoi faktin se debitori nuk e ka pranuar këtë faturë, tek pjesa ku duhet të 

nënshkruaj pranimin debitori nuk ka asnjë nënshkrim, prandaj nuk ka asnjë provë që dëshmon 

kohën e pranimit të kësaj fature, edhe pse kreditori ka qenë i obliguar që debitorit të ja dërgojë 

faturën, në mënyrë që të dihet se kur ka filluar të ecë koha e përmbushjes së detyrimit dhe koha 

kur debitori ka rënë në vonesë në përmbushjen e detyrimit. Sipas nenit 29 par.3 të Ligjit nr.04/L-

139  (i publikuar në Gazetën zyrtare të Republikës së Kosovës nr.3 të dt.31.01.2013, më tej LPP), 

përcaktohet se: “dokumenti përmbarues është i përshtatshëm për përmbarim në qoftë se në të 

është treguar kreditori dhe debitori, si dhe objekti, lloji, shuma dhe koha e përmbushjes së 

detyrimit monetar”. Gjykata vlerësoj se fatura në të cilën bazohet propozimi për përmbarim nuk 

ka titull ekzekutiv dhe se nuk plotësohen kushtet ligjore që e bëjnë të besueshëm dokumentin 

përmbarues, për shkak se nuk dihet koha e përmbushjes së detyrimit monetar. 

 

Gjykata analizoj pretendimet në prapësimin e debitorit dhe gjeti se të njëjtat janë të 

bazuara, konform nenit 71 par. 1 pika 1.1 të LPP-së, i cili e përcakton se “dokumenti, në bazë të 

cilit është marr vendimi përmbarues ose urdhri përmbarues, nuk ka titull ekzekutiv ose nuk ka 

tipare të përmbarueshmerisë”. Në rastin konkret, gjykata ka aprovuar prapësimin e debitorit, me 

arsyetimin se në faturë mungon nënshkrimi i debitorit me të cilin do të dëshmohej koha e 

pranimit të faturës. Në faturë është cekur se ”Kërkojmë nga ju që sa më shpejt të jetë e mundur 

ta kryeni pagesën”, e që nga shkresat e lëndës nuk është vërtetuar se debitori e ka pranuar këtë 

faturë dhe sa është kjo periudhë kohore që debitori duhet ta paguaj borxhin eventual. Kreditori 

me asnjë provë tjetër nuk e ka dëshmuar se debitori e ka pranuar këtë borxh.  
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 Në bazë të dispozitave të nenit 29, 30, 37, 40, 71 par.1 pika 1.1 dhe nenit 73 të Ligjit për 

Procedurën Përmbarimore, u vendos si në dispozitiv të këtij aktvendimi. 

                      

               GJYKATA THEMELORE GJAKOVË – DEGA NË RAHOVEC 

PPP.nr.120/19,  me datë 18.11.2022. 

 

 

 

                                                                                       Gj y q t a r i 

                           Besmir Juniku 

 

 

 

 

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

ditëve, nga dita e pranimit. Ankesa ushtrohet përmes kësaj gjykate, për Gjykatën e Apelit në 

Prishtinë. 

 


