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Numri i lëndës: 2021:158988 

Datë: 30.08.2022 

Numri i dokumentit:     03371489 

                                                                                                                      PPP.nr.43/20 

 

GJYKATA  THEMELORE  NË  FERIZAJ - Dega Kaçanik, Departamenti  i  

Përgjithshëm, gjyqtari individual Riza Livoreka, në çështjen përmbarimore të kreditorit 

Korporta Energjetike e Kosovës (KEK) Sh.a, me seli në Prishtinë rr.”Nëna Terez” nr.36 

Prishtinë, kundër Debitori N.K nga fshati ..., Komuna Kaçanik, duke vendosur lidhur me 

prapsimin e Debitorit , jasht seancës gjyqësore me datën 30.08.2022, merr këtë: 

 

A K T V E N D I M 

 

 

I. Propozimi për përmbarim i Korporatës Energjetike e Kosovës (KEK) Sh.a, me seli në 

Prishtinë, i ushtruar më datën 20.12.2018, ndaj Debitori N.K nga fshati ..., Komuna Kaçanik 

për qështjen përmbarimore pagimi i borxhit konsiderohet I TËRHEQUR.  

 

II. Secila palë i përballon shpenzimet e krijuara  

 

 

A r s y e t i m 

 

 

Kreditori Korporta Energjetike e Kosovës (KEK) Sh.a, me seli në Prishtinë, tek 

përmbaruesi privat me datën 20.12.2018, ka ushtruar propozim për përmbarim me të cilin ka 

kërkuar që të detyrohet Debitori që t’ia paguaj shumën prej 3,160.01€ në emër të borxhit për 
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mospages të eneregjisë elektrike. Këtë shumë e ka kërkuar me kamatë prej 8% duke filluar nga 

dita e kalimit të afatit për pagesë e deri në pagesën definitive. 

 

Gjykata këtë qështje e ka gjykuar me aktvendimin PPP.nr3/2019 të datës 2704.2020. 

Ndaj këtij aktvendimi ankes ka ushtruar debitori. 

 

Gjykata e Apelit me aktvendimin AC.nr.3509/2020 të datës 30.09.2020, qështjen e ka 

kthyer në rigjykim me udhëzim qe në rigjykim të konstatoj se sa është shuma e borxhit sepse 

ka dallime sa i përket shumë së borxhit.  

 

Gjykata ka ndërmarr veprime duke nxjerr konkluzionin më datën 20.06.2022, dhe e ka 

detyruar kreditorin që në afat prej 3 ditësh  ta bajë plotësimin e propozimit sa i përket shumës 

së borxhit sepse me propozim është kërkuar shuma prej 3,163€, ndërsa nga deklarata mbi 

dakordimin e borxhit na del shuma prej 3,544.01€ 

 

Gjykata ka konstatuar se kreditori në afatin e paraparë për plotësimin-rregullimin e 

propozimit nuk ka paraqitur asnjë parashtresë për rregullimin e propozimit sa i përket shumës 

së borxhit. Gjykata  ka konstatuar se afati i paraparë gjyqësorë prej 3 ditësh ka kaluar më datën 

04.07.2022 dhe propozimi për përmbarim i kreditorit Konsideroi i tërhequr konform nenit 102 

lidhur me nenin 99 par.2 të LPK-së. 

 

Gjykata në këtë rast e ka zbatuar nenit 102 par.3 të LPK-së pasi që nga rrjedha e 

procedurës përmbarimore është konstatuar se është duke u zvarritur procedura përmbarimore 

nga kreditort edhe pse nga ana e Gjykatës iu është dhënë afati prej 3 ditësh palës kreditore që ta 

bëjë plotësimin e propozimit sa i përket shumës së borxhit sepse ka mospërputhje në mes të 

borxhit. Me propozim është kërkuar shuma prej 3,160€ ndërsa nga deklarata mbi dakordimin e 

borxhit na del shuma prej 3,544.01€. Këtë plotësim gjykata e ka kërkuar duke u bazuar ne 

Aktvendimin e Gjykatës së Apelit të Kosovës në Prishtinë AC.nr.3509/20 të datës 30.09.2020. 

 

 Ky afat palës kreditore iu është dhënë me qëllim që ti jepet mundësia dhe koha e duhur 

duke marrë parasysh rastin për përmirësim, ndërsa gjykata konstaton se njoftimi palës së 

paditur iu është dhënë me konkuzionin e datës 20.06.2022 nga kjo rrjedh se pala kreditore  e ka 

lëshuar afatin për përmirësim edhe pse ka qenë e njoftuar në mënyrë të rregullt për këtë dhe 

mbi pasojat e mos përmirësimit.  
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Gjykata e aplikoi nenin 99 par.2 të LPK-së ngase në kontekst të rregullimit të 

propozimit  kjo Gjykatë ia ka dhënë mundësinë palës kreditore që ta bëjë rregullimin e 

propzimit . 

 

Gjykata në kuptim të dispozitave të nenin 387.1 pika c, të Ligjit për Procedurën 

Kontestimore, vendosi si ne dispozitiv të këtij vendimi. 

 

 

       GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ 

Dega Kaçanik 

PPP.nr.43/20, datës 30.08.2022 

                                                                                                             Gjyqtari: 

                                                                                                                        Riza LIVOREKA 

 

KËSHILLË JURDIKE: 

Kundër këtij aktvendimi është e lejuar ankesa, në afat prej 15 ditësh, nga dita e marrjes së të 

njëjtit, Gjykatës së Apelit, përmes kësaj gjykate. 

 

Ekspeduar me datën 30.08.2022 

Kreditorit 1x1 

Debitorit 1x1 


