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Numri i lëndës: 2021:204914 

Datë: 25.08.2022 

Numri i dokumentit:     03359866 

                                              PPP.nr.27/2021 

         

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ-Dega në Kaçanik, si gjykatë përmbarimore e 

shkallës së parë, gjyqtari Riza Livoreka, si gjyqtar përmbarues, me bashkëpunëtorin 

profesional Ismail Kuçi, duke vepruar sipas lëndës së përmbarimit të Kreditorit Kompania 

Kosovare pёr Furnizim me  Energji Elektrike Sh.a (KESco), me seli nё Prishtinё, me nr i 

regjistrimit ..., numёr i TVSH-sё 330249640, kundër debitorit G. (S...) E., ...fshati ..., Komuna 

Kaçanik, duke vendosur lidhur me prapësimin e debitorit, në seancë jashtëgjyqësore më datë 

25.08.2022 mori  këtë: 

 

 

                       A K T V E N D I M 

 

 

 I. REFUZOHET prapësimi i debitorit G. (S...) E., ... fshati ..., Komuna e Kaçanikut, i 

ushtruar më datë 29.03.2021, kundër Urdhërit mbi lejimin e përmbarimit të përmbaruesit privat 

P.nr.180/2021, të datës 24.03.2020, në tërësi SI I PABAZUAR. 

 

          II. DETYROHET, debitori qe kreditorit t i’a  paguaj shumёn si nё propozimin pёr 

pёrmbarim edhe shpenzimet e procedurës përmbarimore, të cilat do tё llogariten nga 

përmbaruesi privat, të gjitha këto pagesa do të bёhen nё afat prej  7 ditësh nga dita e 

plotfuqishmërisë së këtij aktvendimi. 
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A r s y e t i m 

 

Kreditori Kompania Kosovare pёr Furnizim me  Energji Elektrike Sh.a (KESco), me 

seli nё Prishtinё, më datёn 23.03.2021, në zyrën e përmbaruesit privat Sh. L., me seli në 

Kaçanik, ka paraqitur propozim për përmbarim ndaj debitorit G. (S...) E., ... fshati ..., Komuna 

Kaçanik. 

 

Mё propozim ka kërkuar nga përmbaruesi që të lejohet përmbarimi dhe të obligohet 

debitori që në afat prej 7 ditësh nga dita e pranimit të këtij aktvendimi t’ia paguaj kreditorit 

borxhin në shumë prej 619.16 €, për periudhën kohore nga data 27.08.2019 e deri mё datёn 

13.02.2021. 

 

Kreditori ka thekёsuar se  debitori deri më sot nuk e ka përmbushur detyrimin lidhur me 

pagesën e borxhit, si dhe të njëjtin nuk ka kontestuar në asnjë rast deri më sot dhe nuk ka 

ndërrmarrrë asnjë veprim për shlyrjen e detyrimit të tij. 

 

Debitori e ka shpenzuar energjin elektrike, tё njejtёn e ka paguar kohё pasё kohe, e jo 

sipas faturave tё pranuara pёr muaj. Kёtё fakt gjykata mund ta vёrteton nga transaksionet e 

konsumatorit nga e cila vёrtetohet se debitori energjin elektrike e ka shpenzur ndёrsa tё njejtёn 

nuk e ka paguar. Kёtё shumё e ka kёrkuar me kamatё prej 8 %, nga dita e kalimit të afatit për 

pagesë definitive e deri në pagesën  e borgjit si  dhe të gjitha shpenzimet e procedurës 

përmbarimore. 

 

Përmbaruesi privat më datë 24.03.2020, e ka nxjerrё urdhёrin P.nr.180/2021, me tё cilin 

e ka lejuar ekzekutimin, po ashtu me kёtё urdhёr e ka udhёzuar debitorin qe nё afat prej 7 

ditёve mundё tё paraqes prapёsim kundёr urdhrit pёr pёrmbarim.  

 

Pёrmbarusi privat një kopje të propozimit për përmbarim sё bashku me urdhёrin pёr 

lejimin e ekzekutimit, me datёn 24.03.2021, i’a ka dorzuar debitorit, i cili më datë 29.03.2021, 

ndaj urdhërit përmbarues ka paraqitur prapësim me të cilin i ka propozuar gjykatës që tё 

aprovohet prapёsimi i debitorit dhe tё anulohet Urdhri P.nr.180/2021, i datёs 24.03.2020. 

 

 Debitori ka thekёsuar se jeton në kushte të veshtira materiale pa kurrëfar burimi të të 

ardhurave është oi pa aftë për punë shkaku i aksidentit në komunikacion, dhe egzistencën 
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familjare e siguron nga ndihma e personave të tretë prandaj i ka propozuar gjykatës që ta 

aprovoj prapësimin si të bazuar dhe ti pezulloj të gjitha veprimet e ndërrmara deri në vendosje 

të këtij prapësimi.  

 

 Pёrmbaruesi privat me datёn 06.04.2021, Kreditorit ja ka dorёzuar prapёsimin  me 

njoftim pёr tё paraqitur pёrgjigje nё prapёsim. Kreditori më datë 07.04.2021, ka paraqitur 

përgjigje në prapësim dhe ka kërkuar nga gjykata ta refuzoj prapësimin si të pa bazuar, për 

arsye se debitori energjin e ka shfrytёzuar tё njejtёn nuk e ka paguar. 

 

Gjykata pas shqyrtimit të shkresave të lëndës, vendosi që të refuzojë prapësimin  e 

debitorit, në tërësi si të pa bazuar, sepse debitori bazën për prapësim nuk e ka mbështetur me 

prova të duhura dhe ato prova nuk ja ka bashkangjitur prapësimit ashtu siq është paraparë me 

nenin 69 par. 4 të LPP-së.  

 

Po ashtu nuk ekzistojnë asnjë nga shkaqet e parapara në bazë të nenit 71 nga pika (1.1 ) 

deri tek pika (1.12) të LPP-së, prandaj gjykata nga arsyet e cekura më lart vendosi si në 

dispozitiv të këtij aktvendimi. 

 

Gjykata vlersoj se kreditori propozimin pёr pёrmbarim, e ka bazuar nё dokumentin-

Transaksionet e konsumatorit ..., tё datёs 19.03.2021, po ashtu vlerson se pёrmbarusi privat me 

rastin e lёshimit tё Urdhёrit drejtё ka vepruar  sepse ёshtё bazuar ne transaksionet e 

konsumatorit, sepse kjo ёshtё konform neneve 21, 22, 27 dhe 29 par.1 pika1.2 tё LPP-sё  

 

Gjykata i analizoi pretendimet Kreditori të paraqitura në propozimin pёr pёrmbarim dhe 

nё përgjigjie në prapësim dhe të njëjtave ua fali besimin për shkak se ishin të drejta dhe të 

ligjshme për të gjitha arsyet e cekura më lartë. 

 

Gjykata i ka analizuar edhe pretendimet e debitorit i cili ka kёrkuar nga gjykata qe 

prapёsimin i debitorit tё miratohet dhe tё anulohet urdhri dhe propozimi pёr pёrmbarim tё 

refuzohet. Kёto pretendime gjykata si mori pёr bazё me rastin e vendosjes sepse debitori 

energjin e ka shpenzuar ndёrsa tё njejtёn nuk e ka paguar.  
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Gjykata i ka analizuar edhe pretendimet e debitorit i cili ka thekёsuar se borxhin nuk 

mund ta paguaj për shkak të gjendjes së vërshtirë ekonomike, por këto prentendime nuk kishin 

ndikim që vendosej ndryshe.  

 

 Gjykata e detyroi debitorin që kreditorit t’ia paguaj shpenzimet e procedurës 

përmbarimore tё cilat do tё llogariten nga pёrmbarusi privat , bazuar në nenin 13 të LPP-sё.

   

  

    GJYKATA THEMELORE Në FERIZAJ  

                      Dega në Kaçanik  

        PPP.nr.27/21 të datës 25.08.2022 

 

                              Gjyqtari, 

                                      Riza LIVOREKA   

 

 

KËSHILLA JURIDIKE:  

Kundër këtij aktvendimi  është e lejuar ankesa në afat prej 7 ditësh , nga dita e 

pranimit, ankesa i paraqitet Gjykatës së Apelit në Prishtinë përmes kësaj gjykate.   

 

 

 

 


