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Numri i lëndës: 2021:205507 

Datë: 25.08.2022 

Numri i dokumentit:     03362341 

        PPP.nr.25/2021 

                               

 

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

shkallës së parë, gjyqtari Riza Livoreka, si gjyqtar përmbarues, 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 71102130, numёr i TVSH-sё 330249640, 

kundër debitorit M. (R...) B... nga ..., 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.MIRATOHET, pjesërisht si i bazuar Prapësimi i debitorit M. (R...) B. nga Kaçaniku, 

i ushtruar më datës 26.03.2021 kundër propozimit për përmbarim dhe  detyrohet debitori që ta 

paguaj shumën prej 116.58€ në emër të borxhit. 

 

II.REFUZOHET si e pa bazuar pjesa tjetër e borxhit mbi shumën e gjykuar edhe ate 

në  shumë prej 339.68€ për shkak të parashkrimit. 

 

          III. DETYROHET, debitori që kreditorit t’ia  paguaj shumёn si nё pikën I 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 M. (R...) B. nga ..., 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 456.26€, për periudhën kohore nga data 09.05.2013 e deri mё datёn 

03.03.2021. 

 

Kreditori ka thekёsuar se debitori e ka shpenzuar energjin elektrike, tё njejtёn e ka 

paguar kohё pasё kohe, e jo sipas faturave tё pranuara pёr muajё. Kёtё fakt gjykata mundё 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 24.03.2021, e ka nxjerrё urdhёrin P.nr.186/2021, 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 06.04.2021, i’a ka dorzuar debitorit, i cili më datë 26.03.2021, 

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. 186/2021, i datёs 24.03.2021. 

 

 Debitori ka thekёsuar dokumentin përmbarues me të cilin është incuar procedura 

përmbarimore nuk e ka kaluzolën e përmbarueshmëris. Kreditori nuk ka vepruar konform nenit 

36 të LPP-së, sepse me përmbarim duhet të dorëzohet edhe dokumenti përmbarues orgjinal apo 

në kopje të vërtetuar.  
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Kreditori e kёrkon borxhin pёr periudhёn nga data 31.03.2013 e deri mё datёn 

18.03.2021, e bazuar nё nenin 256 tё LMD-sё, ky borgj për pjesën më të madhe ështё 

parashkruar.Sipas neni 360 par.1 të LMD-së, është përcaktuar se  kërkesat përfurnizim me 

enrgji elektrike ,termike, gazit, ujit, pastrimit të oxhaqeve parashkruhen për 1 vit. 

 

 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, në rasti konkret nuk kemi 

të bëjmë me ekonomin familjare po kemi të bëjm me konsumator komercial dhe kërkesat ndaj 

konsumatorve komercial parshkruhen për 3 vite, konform nenit 355 të LMD-së.  

 

Gjykat e refuzoj një pjesë të kërkesës së propozimit për shumën prej 339.68€ sepse kjo 

kërkesë është parashkruar e këtë fakt Gjykata e vërtetoj nga propozimi për përmbarime nga i 

cili vërtetohet se kemi të bëjmë me borxhin nga viti 2013 e deri më vitin 2021. Kërkesa nga viti 

2013 deri në vitin 2018, është parashkruar duke pasur për bazë faktin se me nenin 355 të Ligjit 

mbi Mardhënjete . 

 

Gjykata i analizoi të gjitha provat të cilat gjinden në shkresat e lëndës si dhe 

pretendimet  e kreditorit, të cilave u’a dha pjesërisht besimin sepse ka gjetur se kërkesa e palës 

kreditore pjesërishtë është parashkruar edhe ate për shumën 339.68€ për borxhin nga viti 2013 

deri në vitin 2018. 

 

Gjykata i analizoi pretendimet e debitorit, të paraqitura në prapësim, i cili i ka 

propozuar gjykatës që propozimin për përmbarim ta refuzoj, sepse i njejti është paraqitur pas 

kalimit të afatit të parashkrimit. Gjykata këtë pretendim e mori pjesërisht si të pa bazuar sepse 

ka gjetur se një pjesë e borxhit në shumë prej 339.68 €, është parashkruar. Këtë fakt gjykata e 

ka vërteuar nga propozimi për përmbarim i cili është paraqitur më datën 23.03.2021, ndërsa 

borxhi daton nga viti 2013 e deri në vitin 2021, po ashtu ky fakt vërtetohet edhe nga faturat të 

cilat gjinden në shkresat e lëndës. 

 

 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. 
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    GJYKATA THEMELORE Në FERIZAJ  

                      Dega në Kaçanik  

              PPP.nr.25/21 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.   

 

Ekspeduar me datën 25.08.2022 

Kreditorit 1x1 

Debitorit 1x1 

 

 

 

 


