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Numri i lëndës: 2021:207228 

Datë: 24.08.2022 

Numri i dokumentit:     03357942 

              PPP.nr.28/2021 

 

                              

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 71102130, numёr i TVSH-sё 330249640, kundër M. (I.) K. nga fshati ..., Komuna 

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

24.08.2022 mori  këtë: 

 

                 A K T V E N D I M 

 

 

 I. REFUZOHET prapësimi i debitorit M. (I...) K. nga fshati ..., Komuna Kaçanik, i 

ushtruar më datë 26.03.2021, kundër Urdhërit mbi lejimin e përmbarimit të përmbaruesit privat 

P.nr.308/2019, të datës 20.12.2019, në tërsi 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. 

 

A r s y e t i m 
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Kreditori Kompania Kosovare pёr Furnizim me  Energji Elektrike Sh.a (KESco), me 

seli nё Prishtinё, më datёn 20.12.2019, në zyrën e përmbaruesit privat Sh. L., me seli në 

Kaçanik, ka paraqitur propozim për përmbarim ndaj M.(I...) K. nga 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 1,99.44€, në emër të borgjit , për periudhën kohore nga data 26.01.2015 

e deri mё datёn 08.11.2019. 

 

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

paguar kohё pasё kohe, e jo sipasё 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 20.12.2019, e ka nxjerrё urdhёrin P.nr.308/2019, me tё cilin 

e ka lejuar ekzekutimin, po asht 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 25.03.2021, 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.308/2019, i datёs 20.12.2019. 

 

 Debitori ka thekёsuar se kreditori nuk e ka repektuar formën e paraparë me ligj , 

rrjedhimisht nuk ka urdhër të vlefshëm sepse nuk i është bashkangjitur urdhëri për lejimin e 

përmbarimit si akt juridik e i veqant ashtu siq është parapar me ligj nё përputhje me neni 71. 

Paragrafi 1 nën paragrafi 1.2 tё LPP-sё. Prandaj nga kёto baza i ka propozuar gjykatёs qe tё 

anulohet urdhri pёr pёrmbari dhe te refuzohet propozim pёr pёrmbarim. 
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Dokumenti përmbarues me të cilin është inciuar procedura përmbarimore nuk  eka 

kaluzolën e përmbarueshmërisë, nuk janë dorëzuar dokumentet përmbaruese orgjinale apo 

kopje të vërtetuar së bashku me klauzolën e përmbarueshmërisë. 

 

 Po ashtu ka thekёsuar se kreditori e kёrkon borxhin pёr periudhёn prej datës 

05.12.2014 e deri më datë 08.11.2019, e bazuar nё nenet 256 dhe 360 tё LMD-sё, ky borgjё 

ёshtё parashkruar. 

 

 Pёrmbarusi 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 

përgjigjie 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. 

 

 Po ashtu ka thekёsuar se borxhi i kreditorit nuk ёshtё parashkrua, sepse debitori më 

datën 23.11.2019, e ka bër pagesën në vlerë prej 55€ dhe me bёrjen e kёsaj pagese e ka pranuar 

borxhin dhe e ka bёrё ndёrprerjen e parashkrimit e nё kuptim tё  neneve 293,373 dhe 368 par 1 

dhe 2 tё LMD-sё. Me këtë dispozitë ёshtё paraparё se parashkrimi ndёrpritet kur debitori e 

banё pagesёn e energjisё elektrike, e nё rastin konkret debitori e ka paguar energjin elektrike, 

kёtё fakt gjykata mundё ta vёrteton nga transaksionet e konsumatorit nga e cila vertetohet se 

debitori pagesёn e fundit e ka bёrё me datёn 23.11.2019, pra nga kjo datё ёshtё bёrё edhe 

ndrprerja e parashkrimit.  

 

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

Transaksionet e konsumatorit ..., tё datёs 20.12.2019, po ashtu vlerson se pёrmbarusi privat me 
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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  

 

Nëse pala ankuese dështon ta paguaj shumën e garancionit të caktuar nga gjykata, 

ankesa konsiderohet se nuk është dorëzuar fare nga pala ankuese, konform nenit 78 par 4 dhe 5 

të LPP-së. 

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.  

 

Gjykata i ka analizuar edhe pretendimet e debitorit i cili ka thekёsuar se debitori me 

propozim pёr pёrmbarim e ka kёrkuar borxhin e vjetёrsua, mirpo gjykata kёto theksime i 

refuzoi si tё pa bazuara, sepse borxhi i debitorit nuk ёshtё parashkruar , sepse debitori me rastin 

e pagesёs e ka ndёrprer afatin e parashkrimit.  

 

Kreditori propozimin pёr pёrmbarim e ka paraqitur me datёn 20.12.2019 dhe  gjykata 

ka vlerёsuar se nё rastin konkret kёrkesa e kreditorit nuk ёshtё parashkruar, sepse debitori 

pagesёn e fundit tё borxhit e ka bёrё me datёn 23.11.2019. Pra me rastin e pagesёs debitori e ka 

bёrё ndrprerjen e parshkrimit, pra propozimin e ka bёrё  pa kaluar afati prej 1 viti, nga data e 

pagesёsё sё fundit, kёto fakte vёrtetohen nga provat tё cilat gjinden nё shkresat e lёndёs.   

 

Nga sa u thekёsua mё lart dhe duke u mbёshtetur nё neni 29.par 1 pika 1.3 lidhur me 

neni 77 par 1 dhe 5 tё LPP-sё vendosi si nё disozitiv tё kёtijё aktvendimi,  

 

 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.28/21 të datës 24.08.2022 

                              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.   

 

 

 

 


