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PP.nr. 1/2022 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN / DEGA NË SUHAREKË, me 

gjyqtarin Selajdin Gallapeni dhe bashkëpunëtorin profesional Albatrit Bytyçi, në cështjen 

juridike civile – përmbarimore të kreditorit Kompania Kosovare për Furnizim me Energji 

Elektrike Sh.a. (KES-co), ndaj debitorit B. Sh. L. nga fshati B., komuna Suharekë, për shkak 

të përmbarimit të borxhit në shumë prej 522.65  euro, në bazë të dokumentit të besueshëm – 

ekstraktit nga librat afarist - DPZ-….., duke vendosur përkitazi me prapësimin e debitorit të 

paraqitur ndaj urdhrit përmbarimor të përmbaruesit privat, S. K., P.nr. 61/2020, të datës 

21.2.2020, në kuptim të nenit 20 paragrafi 1 të Ligjit për Procedurën Përmbarimore (në vijim: 

LPP), të ndërlidhur me nenin 172 paragrafi 1 të Ligjit për Procedurën Kontestimore (në 

vijim: LPK), i aplikuar përshtatshmërish sipas nenit 17 të LPP-së, më 28.10.2022, në 

procedurë të serishme, nxjerr këtë: 

 

 

A K T V E N D I M 

REFUZOHET në tërësi prapësimi i debitorit B. Sh. L. nga fshati Bllacë, komuna 

Suharekë, ndërsa urdhri përmbarimor i përmbaruesit privat, S. K., P.nr. 61/2020, të datës 

21.2.2020, VËRTETOHET. 

Secila palë i kompenson shpenzimet e veta. 

 

 

A r s y e t i m  

Përmbaruesi privat, S. K., me urdhrin përmbarimor, P.nr. 61/2020, të datës 21.2.2020, 

ka lejuar propozimin përmbarimor të kreditorit Kompania Kosovare për Furnizim me Energji 

Elektrike Sh.a. (KES-co), të inicuar ndaj debitorit B. Sh. L. nga fshati B., komuna Suharekë, 
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për shkak të përmbarimit të borxhit në shumë prej 522.65  euro, në bazë të dokumentit të 

besueshëm – ekstraktit nga librat afarist - DPZ-…….  Shpenzimet e procedurës 

përmbarimore nuk i ka kërkuar.  

 

Ndaj urdhrit përmbarimor, në afatin ligjor prapësim ka paraqitur debitori, duke 

theksuar se i njëjti është shfrytëzues i SAS-it në Qendrën për Punë Sociale në Suharekë.  Po 

ashtu kjo palë thekson se nuk është në gjendje të mirë ekonomike për të përballuar këtë 

përmbarim. Mbi këto rrethana, i ka propozuar gjykatës që ta aprovon prapësimin, ndërsa 

urdhrin përmbarimor ta prishë. Shpenzimet e procedurës përmbarimore nuk i ka kërkuar.   

 

Ndaj prapësimit të debitorit, përgjigje në prapësim ka paraqitur kreditori, me 

pretendimet se prapësimi është i pa bazur dhe i pa argumentuar me ndonjë prove, ndër të 

tjera duke theksuar se debitori me pagesat e realizuar kohë pas kohë ka shkaktuar ndërprerjen 

e parashkrimit. Edhe në përgjigjen në prapësim, kreditori nuk i ka kërkuar shpenzimet e 

procedurës përmbarimore.   

 

Gjykata Themelore në Prizren / Dega në Suharekë, pas analizimit të pretendimeve të 

ndërgjyqësve si dhe pas vlerësimit të hollësishëm të të gjitha shkresave të lëndës, në kuptim 

të nenit 8 të LPK-së, i aplikuar përshtatshmërish sipas nenit 17 të LPP-së, si dhe bazuar në 

nenin 71 paragrafin 1, nënparagrafin 4, të ndërlidhur me nenin 73 paragrafin 3 të LPP-së, në 

procedurë të serishme, në procedurë të serishme, gjeti se: 

 

Prapësimi i debitorit është i pabazuar.   

 

Nga shikimi në prapësimin e palës debitore vërehet qartë se kjo palë nuk është thirrur 

në parashkrim, andaj mbi këtë bazë vendimi i gjykatës së shkallës së parë dhe asaj të dytë 

me të cilët shqyrtohet vlerësimi i këtij instituti të së drejtës pa thirrje të debitorit, tani në 

procedurë të rigjykimit nuk do të ketë vend për analizim, bazuar në nenin 341 paragrafin 3 

të Ligjit mbi Marrëdhëniet e Detyrimeve (2012), ku parashihet që: “Gjykata nuk mund të 

merr parasysh parashkrimin, në qoftë se debitori nuk thirret në atë.”    

 

Ndërsa si çështje të analizimit të prapësimit, gjykata vlerësoi vetëm faktin në të cilin 

debitori thekson se është përfitues nga skemat sociale të Qendrës për Punë Sociale, mirëpo i 

cili nuk përligj prapësimin në raport me lejimin e propozimit përmbarimor, pasi ky pretendim 

mund të shprehet vetëm në drejtim të kufizimit të zbatimit të përmbarimit, bazuar në nenin 

112 të Ligjit për Procedurën Përmbarimore.  Andaj, krahas vlerësimeve të lartcekura, gjykata 

po ashtu thekson se, prapësimi i parashtruar nga debitori nuk është paraqitur në harmoni me 

nenin 69 paragrafi 4 të Ligjit për Procedurën Përmbarimore, ngase nuk ka ndonjë provë 

konkrete të bashkëngjitur propozimit, për të provuar ndonjërin nga pretendimet që do të 

përbënte si një nga shkaqet e prapësimit, bazuar në nenin 71 të Ligjit për Procedurën 

Përmbarimore. 

 

Në lidhje me shpenzimet procedurale gjykata këtë vendimmarrje e bazoi konform 

nenit 463 paragrafi 2 të Ligjit për Procedurën Kontestimore, i aplikuar përshtatshmërish sipas 
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nenit 17 të LPP-së, në bazë të asaj se kreditori përkundër që ka pasur sukses në procedurë, të 

njëjtat nuk i ka kërkuar, ndërsa debitori në këtë proces gjyqësor është palë gjyqhumbëse.  

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN / DEGA NË SUHAREKË 

Departamenti i Përgjithshëm / Divizioni Civil 

PP.nr. 1/2022,  datë 28.10.2022 

Bashkëpunëtori profesional                 Gjyqtari            

Albatrit Bytyçi                   Selajdin Gallapeni 

 

 

KËSHILLË JURIDIKE: Aktvendimi mund të kontestohet me ankesë. Ankesa duhet 

të parashtrohet brenda afatit ligjor prej shtatë (7) ditësh, për në Gjykatën e Apelit të Kosovës, 

nëpërmjet të kësaj gjykate. Afati i paraqitjes së ankesës fillon me pranimin e vendimit. 

 


