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Numri i lëndës: 2022:217674 

Datë: 23.11.2022 

Numri i dokumentit:     03682296 

 

 PPP.nr.74/2022 

 

GJYKATA THEMELORE GJAKOVË – DEGA NË RAHOVEC, Divizioni Civil, 
gjyqtari Betim Behluli, me bashkëpunëtoren profesionale Adelina Çmega, në lëndën 

përmbaruese të kreditorëve A. S., F. S. dhe A. S., të gjithë nga fshati Zatriq, Komuna e Rahovecit, 

të cilët i përfaqëson përfaqësuesi i tyre i autorizuar avokati R. H. nga Rahoveci, kundër debitorit 

K. K. për D. dhe F. me E. E. Sh.A “KEDS”, - Prishtinë, duke vendosur sipas prapësimit të 

debitorit të ushtruar kundër Urdhrit të Përmbaruesit Privat Rushit Hoxha në Prizren, me të cilin 

është caktuar përmbarimi P.nr.630/2022, datë 04.10.2022, me datën 23.11.2022, merr këtë:

        

 

A K T V E N D I M 

 

 REFUZOHET prapësimi i debitorit K. K. për D. dhe F. me E. E. Sh.A “KEDS”, - 

Prishtinë, i paraqitur kundër Urdhrit të Përmbaruesit Privat Rushit Hoxha në Prizren, me të cilin 

është caktuar përmbarimi sipas propozimit të kreditorëve A. S., F. S. dhe A. S. që të gjithë nga 

fshati Zatriq, Komuna e Rahovecit, në bazë të dokumentit përmbarues: aktgjykimit të Gjykatës 

Themelore në Gjakovë, Divizioni Civil, C.nr.42/2018 i datës 02.12.2019, i plotfuqishëm me datë 

17.08.2022, dhe i ekzekutueshëm nga data 03.10.2022, dhe i ndryshuar me aktgjykimin e 

Gjykatës së Apelit të Kosovës, AC.nr.1379/2020, i datës 17.08.2022. 

 

 MBETËT NË FUQI Urdhri i Përmbaruesit Privat Rushit Hoxha P.nr.630/2022, datë 

04.10.2022, me të cilin është caktuar përmbarimi që në emër të dhimbjeve shpirtërore për 

vdekjen e anëtarit të familjes V. S., të i kompensoj kreditorët : A. S., në emër te dhimbjeve 

shpirtërore, shumën prej 8,000.oo €, F. S. në emër të dhimbjeve shpirtërore, shumën prej 

8,000.oo € dhe A. S. në emër të dhimbjeve shpirtërore, shumën prej 8,000.oo €, me kamatë prej 

8 % nga data 02.12.2019, si dhe shpenzimet e procedurës sipas dispozitivit të II të aktgjykimit 

në shumën prej 3,653.oo €. Po ashtu obligohet debitori të paguaj edhe shpenzimet e procedurës 

përmbarimore, për përpilimin e propozimit shumën prej 520,oo €, si dhe shpenzimet tjera 

eventuale sipas specifikacionit të përmbaruesit të cilat mund të shkaktohen deri në përmbarimin 

definitiv. 

 

 

A r s y e t i m 

 

Sipas propozimit të kreditorëve A. S., F. S. dhe A. S., të gjithë nga fshati Zatriq, Komuna 

e Rahovecit, Përmbaruesi Privat Rushit Hoxha në Prishtinë, me Urdhrin P.nr.630/2022, datë 
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04.10.2022, ka caktuar përmbarimin në bazë të dokumentit përmbarues: aktgjykimit të Gjykatës 

Themelore në Gjakovë, Divizioni Civil, C.nr.42/2018 i datës 02.12.2019, i plotfuqishëm me datë 

17.08.2022, dhe i ekzekutueshëm nga data 03.10.2022, dhe i ndryshuar me aktgjykimin e 

Gjykatës së Apelit të Kosovës, AC.nr.1379/2020, i datës 17.08.2022, kundër debitores K. K. për 

D. dhe F. me E. E. Sh. A “KEDS”, - Prishtinë, në emër të kompensimit të dëmit.     

 

Përmbaruesi Privat Rushit Hoxha në Prizren, me Urdhrin P.nr.630/2022, datë 

04.10.2022, ka lejuar përmbarimin sipas propozimit të kreditores. 

  

Kundër urdhrit me të cilin është caktuar përmbarim, debitori ka paraqitur prapësim me 

pretendim se dokumenti, në bazë të të cilit është paraqitur Propozimi për Përmbarim, përkatësisht 

është lëshuar Urdhri për Përmbarim, nuk përmban tipare të përmbarueshmërisë në kuptim të 

Nenit 71 të Ligjit Nr. 04/1--139 për Procedurën Përmbarimore, ashtu siç është plotësuar dhe 

ndryshuar. Për këtë arsye, Urdhri për Përmbarim është lëshuar me aplikim të gabuar të së drejtës 

materiale, e njëkohësisht ka shkelur dispozitat procedurale në vërtetim të gabuar të gjendjes 

faktike. Për më shumë, më 10.10.2022, debitori ka ushtruar Revizion kundër Aktgjykimit të 

Shkallës së Parë dhe Aktgjykimit të Shkallës së Dytë. Prandaj, duke qenë se kjo çështje 

kontestimore gjendet ende në procedurë dhe në mungesë të një vendimi përfundimtar nga 

Gjykata Supreme e Kosovës në lidhje me revizionin, ndjekja e procedurës përmbarimore në 

mungesë të të njëjtit është e parakohshme, si dhe i ka propozuat gjykatës që të aprovohet 

prapësimi dhe të anulohet urdhëri përmbarimor. 

 

Kreditori e ka kundërshtuar prapësimin e debitorin me arsyetim se ushtrimi i Revizionit 

nga debitori nuk e ndal ekzekutimin në bazë të nenit 213 të Ligjit të Procedurës Kontestimore, 

Revizioni i paraqitur nuk është pengesë për përmbarimin e aktgjykimit të formës së prerë të 

goditur, po ashtu i ka propozuar gjykatës që ta refuzoj prapësimin e debitorit. 

 

Gjykata, pas shqyrtimit të propozimi të kreditorit, urdhrit për caktimin e përmbarimit, 

prapësimit të debitorit, përgjigjes në prapësim dhe shkresave tjera të lëndës, ka ardhur në 

përfundim se prapësimi i debitorit është i pa bazuar. 

 

Gjykata vendos që ta refuzoi prapësimin e debitorit sepse pretendimet e tij janë të 

pabazuara për shkak se kemi të bëjmë me aktgjykimin të Gjykatës Themelore në Gjakovë, 

Divizioni Civil, C.nr.42/2018 i datës 02.12.2019, i plotfuqishëm me datë 17.08.2022, dhe i 

ekzekutueshëm nga data 03.10.2022, dhe i ndryshuar me aktgjykimin e Gjykatës së Apelit të 

Kosovës, AC.nr.1379/2020, i datës 17.08.2022, dhe se pretendimi i debitorit që ka paraqitur 

revizionin gjykata nuk e mori për bazë ngase sipas nenit 213 të LPK-së, parashihet se 

“...Revizioni i paraqitur nuk është pengesë për përmbarimin e aktgjykimit të formës së prerë 

të goditur…”, dhe nga kjo arsye gjykata e refuzoi prapësimin e debitorit. 

 

Gjykata vendosi që ta lërë në fuqi aktvendimin me të cilin është lejuar përmbarimi për 

shkak të borxhit, duke u bazuar në nenin 22 par.1 pika 1.1 të LPP-së, ku ndër të tjera është cekur: 

dokument përmbarimor është vendimi përmbarues i gjykatës dhe ujdia gjyqësore 

përmbaruese, dhe përbën bazën juridike për caktimin e përmbarimit sipas nenit 21, duke i 

plotësuar edhe kushtet nga neni 24 dhe 27 par.1 i po këtij ligji ku përcaktohet se: “dokumenti 

përmbarimor 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”. 
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Nga të lartcekurat, duke u mbështetur në dispozitat e nenit 5 par.4, 22, 24 dhe 27 lidhur 

me nenin 73, nenit 77 par.1 dhe 5 dhe nenit 109 të Ligjit mbi Procedurën Përmbarimore, vendosi 

si në dispozitiv të këtij aktvendimi.  

                                        

 

GJYKATA THEMELORE GJAKOVË – DEGA NË RAHOVEC 

PPP.nr.74/2022, dt. 23.11.2022 

 

 

B. Profesionale                                                                                                   Gjyqtari  

Adelina Çmega                                                                                               Betim Behluli 

 

 

 

 

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. 

 


