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GJYKATA KOMERCIALE E KOSOVËS, Dhoma e shkallës së dytë, me gjyqtarin 

individual Faton Bajrami, në çështjen përmbarimore të kreditorit Kompania Kosovare për 

Furnizim me Energji Elektrike, sh.a (KESCO) me seli në Prishtinë, Bulevardi “Bill Klnton” 

nr.5, ndërtesa e Elektrokosovës, kati III-të, me numër të regjistrimit të biznesit 71102130, 

kundër debitorit P..., të cilën e përfaqëson Sh.J, me adresë në rr.”....” nr. ..., Fushë Kosovë, me 

numër të regjistrimit të biznesit ...., në çështjen përmbarimore,  për shkak të borxhit në bazë të 

dokumentit të besueshëm, duke vendosur lidhur me ankesën e debitorit, të ushtruar kundër 

aktvendimit të Gjykatës Themelore në Prishtinë- Departamenti i Përgjithshëm 

PPP.nr.560/2019 të dt. 27.05.2020, më datën 08.12.2022, mori këtë: 

                 A K T V E N D I M 

 

  REFUZOHET si e pabazuar ankesa e kreditorit kreditorit Kompania Kosovare për 

Furnizi me Energji Elektrike, sh.a (KESCO) me seli në Prishtinë, ndërsa aktvendimi i Gjykatës 

Themelore në Prishtinë- Departamenti i Përgjithshëm, PPP.nr.560/2019 të dt. 27.05.2020, 

VËRTETOHET. 

                   A r s y e t i m 

 

Gjykata e shkallës së parë, me aktvendimin e atakuar, PPP.nr.560/2019 të dt. 

27.05.2020, ka vendosur si në vijim: “ I. Aprovohet në terësi si i bazuar prapësimi i debitorit 

P..., të cilën e përfaqëson Sh.J, me adresë në rr.”....” nr. ..., Fushë Kosovë, për pagesën e borxhit 

dhe SHFUQIZOHET Urdhri për Lejimin e Përmbarimit P.nr.679/19 i datës 08.03.2019”.  

 

Ankesë ka paraqitur në afat ligjor kreditori  dhe atë për shkak të shkeljes së dispozitave 

të procedurës kontestimore dhe konstatimit të gabuar apo jo të plotë të gjendjes faktike, 

aplikimin e gabuar të së drejtës materiale, me propozim që gjykata e shkallës së dytë ankesën 

e parashtruar ta aprovojë, ashtu që të ndryshohet aktvendimi i atakuar dhe të mbetet në fuqi 

urdhri për përmbarim i Përmbaruesit Privat Flamur Bogaj P.nr.679/19 i datës 08.03.2019 ose 

të prishët aktvendimi i atakuar dhe çështja t’i kthehet Gjykatës së shkallës së parë në rishqyrtim 

dhe rivendosje. 

 

Përgjigje në ankesë nuk ka. 

Gjyqtari individual i Gjykatës Komerciale – Dhoma e shkallës së dytë, i shqyrtoi shkresat e 

lëndës, aktvendimin e atakuar dhe pretendimet ankimore, në kuptim të nenit 3 par.2 të Ligjit 

nr.04/L-139 për procedurën përmbarimore  si dhe në kuptim të nenit 194 të LPK-së,  gjeti se:  

 

 

REPUBLIKA E KOSOVËS 
REPUBLIKA KOSOVA – REPUBLIC OF KOSOVO 
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Ankesa e debitorit është e pabazuar. 

 

Nga shkresat e lëndës rezulton se kreditori kreditorit Kompania Kosovare për Furnizi 

me Energji Elektrike, sh.a (KESCO) me seli në Prishtinë, ka paraqitur propozim për përmbarim 

ndaj debitorit P..., të cilën e përfaqëson Sh.J, me adresë në rr.”....” nr. ..., Fushë Kosovë, me 

numër të regjistrimit të biznesit ..., në bazë të dokumenteve të besueshme – ekstratin nga librat 

afaristë (të bashkangjitura në shkresat e lëndës), për shumën e detyrimit në vlerë për shumën 

5.938.18 euro, me kamatë vonesë në lartësi prej 8 %, nga data kur është dashur të paguhet 

secila faturë e deri në pagesën definitive,  

 

Përmbaruesi Privat Flamur Bogaj, me seli në Prishtinë, me Urdhrin Përmbarimor 

P.nr.679/19 të dt.08.03.2019, ka caktuar përmbarimin, duke vlerësuar se dokumenti i 

besueshmem – ekstraktin nga librat afaristë, i plotëson kushtet për përmbarim.  

 

Ndaj këtij urdhri me dt. 19.03.2019, ka paraqitur prapësim debitori, me propozim që të 

aprovohet në tërësi prapësimi i debitorit, ndërsa urdhri i Përmbaruesit Privat P.nr.1320/18 të 

dt.10.09.20118, të anulohet në tëresi edhe të anulojë të gjitha veprimet e ndërmarra 

përmbaruese sipas Propozimit për Përmbarim.  

 

Përgjigje në prapësim  ka paraqitur  kreditori, duke kundërshtuar në tërësi prapësimin 

duke pretenduar se pretendimet e debitorit nuk qëndrojnë për arsye se kreditori konform 

rregullave të procedurës ligjore ka bërë propozimin dhe atë, me nenin 29, 40 dhe 341 të Ligjit 

për Procedurë Përmbarimore, ku e ka mbështetur përmbarimin në bazë të dokumentit të 

besushëm përkatësisht nga Ekstrakti nga librat afariste bazuar në nenin 29 të LPP-së, duke 

propozuar që të mbetet në fuqi Urdhëri i përmbaruesit privat pë caktimin e përmbarimit 

P.nr.679/18 të dt.08.03.2019, dhe nëse gjykata kompetente dhe pas kësaj përgjigje në prapësim 

nga kreditori nuk është qartësuar për validitetin dhe domethënien e pëgjigjes së kreditorit të 

caktoj seancë publike për këtë çështje, në kuptim te nenit 73 të LPP-së. 

 

Gjykata Themelore në Prishtinë, me aktvendimin e atakuar, PPP.nr.560/2019 të dt. 

27.05.2020, ka aprovuar në tëresi prapësimin e debitorit, duke vendosur me decidivishtë sikur 

në dispozitiv të të njëjtit. 

 

Në arsyetim të aktvendimit të atakuar ka theksuar se pasi analizoj prapësimin e debitorit 

dhe thëniet e cekura në të gjeti se i njëjti është i bazuar. Arsyet e paraqitura në prapësim janë 

pretendimet se për periudhat të cilave u është referuar kreditori, përkatësisht fatura e datës 

20.02.2019 me nr.24043237 në vlerë prej 3.921.10euro, nga ana e debitorit është paguar në 

tërësi dhe atë me datë 13.03.2019 në vlerë prej 1.700.00euro, me datë 14.03.2019 në vlerë prej 

1.000.00euro dhe me datë 15.03.2019 në vlerë prej 1.221.10euro, në total shumën prej 

3.921.10euro, më tej, ka theksuar se fatura e datës 22.01.2019 me nr.23870321 në vlerë prej 

4.517.79 euro, nga ana e debitorit është paguar në tërësi dhe me datë 11.02.2019 në vlerë prej 

1.300.00euro, me datë 14.02.2019 në vlerë 1.000.00euro dhe me datë 15.02.2019në vlerë prej 

700.00 euro, në total 4.517.79 euro dhe sa i përket faturës së datës 21.12.2018 me nr.23697260 

në vlerë prej 3.567.54euro, nga ana e debitorit është paguar në tërësi dhe atë me datë 18.01.2019 
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në vlerë prej 967.55 euro, me datë 16.01.2019 në vlerë prej 1.400.00 euro dhe me datë 

12.01.2019 në vlerë prej 1.200.00euro, në total shumën prej 3.567.54euro. 

 

Gjykata e shkallës së parë ka vlerësuar se urdhri i përmbaruesit për lejimin e 

përmbarimit i datës 08.03.2019 është lëshuar në bazë të Ekstraktit të verifikuar nga librat afarist 

të kreditorit, duke vlerësuar se ekstrakti i verifikuar nga librat afariste, si dokument i 

besueshëm. Mirëpo gjykata konstaton se  njëjti nuk i plotëson kushtet e paraparë me nenin 21 

dhe nenin 29 të LPP-së, duke vlerësuar se borxhi i faturuar me të cilën është kërkuar 

përmbarimi është paguar pjesërisht dhe kreditori nuk mund ta kërkojë përmbushjen e detyrimit 

për periudhën e caktuar, andaj me rastin e përllogaritjes të merr për bazë vetëm borxhin e 

faturuar e jo edhe pagesat që janë bërë në këtë periudhë, si të tilla ka vlerësuar se të njëjtat 

fatura të cilat janë regjistruar në ekstraktin e verifikuar për periudhën për të cilën kërkohet 

përmbarimi dhe pagesat e kryera gjatë periudhës i përkasin te njëjtës kohë dhe si të tilla do të 

duhej të zbatoheshin në borxhin e kërkuar me përmbarim, po ashtu kreditori duhet te saktësoj 

se për cilin muaj janë kryer pagesat, pasi qe ne rastin konkret kemi te bëjmë me kërkesa 

periodike dhe detyrimi i debitorit arrin  për pagës çdo muaj dhe secila fature përben detyrim ne 

vete.  

 

Vlerësimin dhe qëndrimin juridik të gjykatës së shkallës së parë, Dhoma e Shkallës së 

Dytë e Gjykatës Komerciale, e aprovon si të rregullt dhe të ligjshëm, për arsye se aktvendimi i 

atakuar nuk është përfshirë me shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore 

nga neni 182 paragrafi 2, pika b), g), j), k) dhe m), të LPK-së, dhe se drejtë është zbatuar e 

drejta materiale, e të cilat shkaqe ankimore gjykata e shkallës së dytë, në bazë të nenit 194 të 

LPK-së, i vlerëson edhe sipas detyrës zyrtare. 

Gjykata Komerciale – Dhoma e shkallës së dytë nuk i ka pranuar pretendimet ankimore 

për shkelje të dispozitave të ligjit të procedurës përmbarimore, pasi që gjykata e shkallës së 

parë duke vlerësuar drejtë provat të cilat i ka pasur në dispozicion në shkresat e lëndës të ofruara 

nga ndërgjyqësit,  ka vendosur drejtë në dispozitiv të aktvendimit, duke dhënë arsye përkatëse 

në pjesën arsyetuese të aktvendimit të atakuar dhe drejtë ka aplikuar edhe Ligjin e Procedurës 

Përmbarimore, përkatësisht neni 29 par 1. nën par.1.3 dhe par 3 i cili përcakton se: “ 

Përmbarimi me qëllim të realizimit të kërkesës në të holla caktohet edhe në bazë të dokumentit 

të besueshëm. Dokument i besueshëm, sipas këtij ligji është: fatura. Dokumenti i besueshëm 

është i përshtatshëm për përmbarim po qe se në të është treguar kreditori dhe debitori, si dhe 

objekti, lloji, shuma dhe koha e përmbushjes së detyrimit monetar.  ndërsa me nenin 21 të LPP-

së përcaktohet se “Organi përmbarues e cakton, përkatësisht e zbaton përmbarimin vetëm në 

bazë të dokumentit përmbarues (titulus executionis) dhe dokumentit të besueshëm, po qe se me 

këtë ligj nuk është parashikuar diçka tjetër. Në rastin konkret kjo gjykatë vlerëson se urdheri 

për lejimin e përmbarimit është lëshuar lidhur me borxhin e akumuluar për periudhën 

21.12.2018 deri më 06.02.2019 në shumën prej 5,938.18€. 

 

Po ashtu nga ekstrakti i verifikuar rezulton se gjatë periudhës për të cilën kreditori 

kërkon përmbarimin e borxhit janë lëshuar dy fatura me numër 1280 DPR-90023483 dhe DPR-

90023483 në shumën totale prej 8,058.33€, po ashtu nga  ekstrakti rezulton se debitori nga data 
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21.12.2018 deri me datë 19.02.2019 ka kryer disa pagesa dhe atë me datën 21.12.2018 në 

shumën prej 620,20€ me datën 12.01.2019 në shumën prej 1,200.00€, me datën 16.01.2019 në 

shumën prej 1,400.00€, me datën 18.01.2019 në shumën prej 967,55€, me datën 11.02.2019 në 

shumën prej 1,300.00€, me datën 14.02.2019 në shumën prej 1,000.00€, me datën 15.02.2019 

shumën prej 700,00€, me datën 16.02.2019 në shumën prej 517,80€ dhe me datën 19.02.2019 

në shumën prej 1,000.00€ në shumën e përgjithshme prej 8,804.20€, andaj nga kjo rezulton se 

është paguar borxhi i faturave për periudhën për të cilën është kërkuar përmbarimi. Prandaj, 

Gjykata Komerciale – dhomat e shkallës së dytë vlerëson gjykata e shkallës së parë drejta ka 

vepruar kur e ka aprovuar prapësimin e debitorit dhe e ka shfuqizuar urdhrin për lejimin e 

përmbarimit.  Andaj, nga kjo rezulton se kreditori nuk mund të kërkoje përmbushjen e detyrimit 

për periudhën e caktuar dhe me rastin e përllogaritjes të merr për bazë vetëm borxhin e faturuar 

mirëpo jo edhe pagesat që janë bërë në këtë periudhe, Kjo gjykatë vlerëson se njëjte si faturat 

të cilat janë regjistruar në ekstraktin e verifikuar për periudhën për të cilën kërkohet përmbarimi 

edhe pagesat e kryera gjatë periudhës i përkasin të njëjtës kohë dhe me këtë rast do të duhej të 

zbatoheshin në borxhin e kërkuar me përmbarim, si dhe kreditori ne propozim duhet te saktësoj 

se për cilin muaj janë kryer pagesat, pasi qe ne rastin konkret kemi te bëjmë me kërkesa 

periodike dhe detyrimi i debitorit arrin  për pagës çdo muaj dhe secila fature përben detyrim ne 

vete., sepse borxhi ne kete rast nuk mund te perbej nje tërësi por shumen e tërësishme te 

detyrimit veç e veç. 

 

Dhoma e shkallës së dytë e Gjykatës Komerciale, i vlerësoi të gjitha pretendimet 

ankimore por të njëjtat nuk ishin me ndikim për një vendim ndryshe, për çka vendosi si në 

dispozitiv të këtij aktvendimi. Nëse pala kreditore për çfarëdo rrethane apo arsye pretendon se 

gjykata e shkallës së parë më aprovimin e prapësimit të debitorit është  bërë pa bazë ligjore, si 

shkak i të cilave palës kreditore eventualisht ka mundur ti shkaktohet apo mund ti shkaktohet 

çfarëdo lloji dëmi më rastin e mos kryerjes së përmbarimit sipas kësaj lënde, nuk ka pengesa 

ligjore që lidhur më këtë të drejtën e tij ta realizoj në kontest të rregullt pranë gjykatës 

kompetente.  

Po ashtu kjo gjykatë i vlerësoi edhe pretendimet e tjera të palës kreditore, mirëpo te 

njëjtat i refuzoje si te pa pabazuar dhe nuk ka mbështetje në shkresat e lëndës.  

Andaj, duke marr parasysh pretendimet ankimore, të cilat konsistojnë ndaj aktvendimit 

të ankimuar, gjykata e shkallës se dytë konsideron se këto pretendimet ankimore janë të 

pabazuara, ngase nuk kemi të bëjmë me shkelje thelbësore të dispozitave të Ligjit të Procedurës 

Kontestimore, të cilat shkelje kjo gjykatë i vështron sipas detyrës zyrtare në kuptim të nenit 

194 të LPK-së, dhe as të  Ligjit të Procedurës Përmbarimore. Andaj me të drejtë gjykata e 

shkallës se parë e ka aprovuar prapësimin e debitorit dhe e ka ndaluar urdhrin për caktimin e 

përmbarimit të Përmbaruesit Privat, PPP.nr.560/2019 të dt. 27.05.2020. 

 

Nga të gjitha arsyet e paraqitura e në pajtim me dispozitat e nenit 208 dhe 209 paragrafi 

1 pika b) të LPK-së lidhur me nenin 17 të LPP-së, u vendos si në dispozitiv të këtij aktvendimi. 

 

               GJYKATA KOMERCIALE E KOSOVËS 
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                             Dhoma e shkallës së dytë 

                                             Kom.Dh.Shk.II.nr.364/22 dt.08.12.2022                                 

 

                                                                                               

                                                                                                                           Gj y q t a r i,                                             

                                                                                                                 Faton Bajrami,   


