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Numri i lëndës: 2022:139313 

Datë: 06.12.2022 

Numri i dokumentit:     03719744 

 

 
PPP.nr.22/2020 

        
GJYKATA THEMELORE GJILAN - DEGA NË VITI-Departamenti i Përgjithshëm, 

Divizioni Civil, gjyqtari, Arben Xheladini, me bashkëpuntorin profesional,  Adnan Hajdari, në 

lëndën përmbarimore të kreditorit, Korporata Energjetike e Kosovës (KEK) sh.a. me seli në, 

kundër debitorit S.B. nga fshati, Komuna e Vitisë, duke vendosur sipas prapësimit të paraqitur në 

emër të debitorit S.B. nga fshati, Komuna e Vitisë, kundër Urdhrit P.nr.81/2020, të datës 

04.02.2020, të Përmbaruesit Privat, K.M. nga , për përmbarimin sipas dokumentit të besueshëm, 

në vlerë të borxhit prej 1,427.89 Euro, jashtë seancës gjyqësore, me datë 05.12.2022, merr këtë:    

                                    

                                 A K T V E N D I M 

 

Pranohet si i bazuar prapësimi i paraqitur kundër urdhrit për përmbarim, P.nr.81/2020, të datës 

04.02.2020, të Përmbaruesit Privat, K.M. nga, ashtu që ky urdhër anulohet dhe lënda i kthehet 

përmbaruesit privat në rivendosje.  

 

                                                               A r s y e t i m  
 

Përmbaruesi Privat, K..M., me Urdhrin P.nr.81/2020, të datës 04.02.2020, ka lejuar përmbarimin 

sipas propozimit të kreditorit Korporata Energjetike e Kosovës (KEK) sh.a. me seli në, për 

borxhin e debitorit, S.B. nga fshati, Komuna e Vitisë, në emër të energjisë elektrike, në vlerë prej 

1,427.89 Euro, sipas dokumentit të besueshëm - ekstraktit nga librat afariste, me kamatë prej 8%, 

në afat prej 7 ditësh, me propozim që mjetet të bartën nga llogaria bankare e debitorin në llogarinë 

bankare të kreditorit, në të kundërtën përmbaruesi privat të bëjë regjistrimin dhe vlerësimin e 

sendeve të luajtshme dhe shitjen e tyre deri në realizimin e kredisë, si dhe shpenzimet e procedures 

përmbarimore. 

 

Me datë 07.02.2020, është dorëzuar një parashtresë –kërkesë për kthim në gjendje të mëparshme 

dhe prapësim,  e nënshkruar nga Miftar Buqi, kundër urdhrit përmbarimor P.nr.81/2020, të datës 

04.02.2020, me propozim që të shfuqizohet urdhri i lejuar dhe t’i kthehet përmbaruesit privat në 
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rivendosje. Në arsyetim është theksuar se, urdhri i përmbaruesit privat  i dërguar në emër të 

debitorit, S.B. i është dorëzuar fëmijëve të lagjes dhe pas një kohe ia kanë dorëzuar te debitori. 

Gjithashtu ka kërkuar rikthimin e afatit. 

 

Sipas fletëkthesës për dorëzim personal, urdhri i përmbaruesit privat, me datë 07.02.202o, në 

tentiin e parë është pranuar nga një person i nënshkruar si djali i debitorit. Ndërsa, prapësimi, me 

poste rekomande është dorëzuar me datë 08.02.2020, dhe për këtë arsye prapësimi është dorëzuar 

në afat ligjor. 

 

Kreditori, me përgjigjen ndaj prapësimit të debitorit ka deklaruar, se prapësimi është i pa bazuar, 

me arsyetimin se, propozimi është i bazuar, në bazë të dokumentit të besueshëm, konform nenit 

29 të LPP-së, ka theksuar, se debitori me date 31.06.2016 ka nënshkruar kontratë për faljen e 

borxhit dhe deklaratën për dakordimin e borxhit, me qëllim të përfitimit nga falja e borxheve sipas 

Ligjit 05/L-043 për Faljen e Borxheve Publike, mirëpo debitori nuk i është përmbajtur 

marrëveshjes, duke paguar vetëm 5 këste, nga 18 këste sa ka qenë i obliguar t’i paguaj, andaj vlera e 

kësteve të paguara i është minusuar dhe i është rikthyer borxhi i mbetur në shumë prej 1,427.89 

Euro.  

 

Gjykata, në kuptim të nenit 73 par.1 të LPP ka caktuar seancën për datë 24.11.2021, në të cilën, ka 

ftuar debitorin S.B. dhe kreditorin KEK sh.a., të cilës kreditori nuk i është përgjigjur, ndërsa, për 

debitorin S.B., fletëdërgesa nga shërbimi postar është kthyer e pa dorëzuar, me konstatimin se 

personi është i vdekur. Për këtë, Gjykata ka siguruar zyrtarisht nga Zyra e Gjendjes Civile në Viti 

certifikatën e vdekjes në emër të debitorit, me të cilën ka konstatuar se, S.B. ka vdekur me datë 

12.02.1997. 

 

Gjykata i shqyrtoi shkresat e lëndës, urdhrin e kundërshtuar, dhe pretendimet në prapësim të 

debitorit dhe pas vlerësimit të pretendimeve gjeti se:  

 

Prapësimi është i bazuar 

 

Gjykata me rastin e rishikimit të procedurës përmbarimore në bazë të nenit 43 par. 4 të Ligjit për 
Procedurën e Përmbarmore (LPP) gjeti se urdhri për përmbarim me numër P.nr.93/2019, i datës 
07.03.2019, është nxjerrë në kundërshtim me nenin 38, par. 1, dhe 2, të LPP-së sepse nuk ka 
mbështetje ligjore e po ashtu është në kundërshtim me shkresat e lëndës.  
 

Nga certifikata e vdekjes me numër të ref. 26/1997RV/26001, e datës 25.11.2021 rezulton se S.B. i 
paraqitur si debitor në këtë lëndë, ka vdekur me datë 12.02.1997 dhe për këtë arsye, me rastin e 
paraqitjes së propozimit për përmbarim, nuk ka mundur të jetë palë debitore, pasi ka qenë i vdekur 
para inicimit të procedurës përmbarimore, ndërsa, siç vërtetohet nga shkresat e lëndës – Kontrata 
për Pagesën e Borxhit, Deklarata mbi Dakordimin e Borxhit, Deklarata mbi poseduesin e të datës 
31.08.2016, nënshkrues i të gjitha këtyre ka qenë M.B. 
 

Meqenëse urdhri për përmbarim, P.nr.81/2020, të datës 04.02.2020, ka të meta ligjore, Gjykata, e 

anuloi dhe lëndën e ktheu te përmbaruesi privat në rivendosje dhe rishqyrtim, si organ 

përmbarues.  
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Në procedurën e rivendosjes, përmbaruesi privat, duhet të veproj sipas vërejtjeve dhe, duke 

zbatuar nenin 31, par. 1 dhe nenin 38, par. 1 dhe 2, të LPP-së, të kërkoj nga kreditori që në afatin 

prej 3 ditësh ta rregulloj propozimin për përmbarim, e gjithashtu ta paralajmëroj se në rast të mos 

plotësimit të propozimit për përmbarim, përmbaruesi privat do të veproj në bazë të nenit 102, të 

LPK-së. 

 

Nga të lartcekurat, duke u bazuar në nenin 73 të LPP, u vendos si në dispozitiv të këtij atkvendimi.  

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN – DEGA NË VITI 

PPP.nr.22/2020, datё 05.12.2022 

 

 

                                 Gjyqtari,  

                                                                                                                

                 Arben Xheladini 

 

  

 

KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij aktvendimi mund të ushtrohet ankesё, në tri kopje, në 
Gjykatën e Apelit të Kosovës nё Prishtinё, pёrmes kësaj Gjykate, në afatin prej 7 ditësh, nga dita e 
pranimit të këtij aktvendimi.   

 


