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Hyrje 
 
Doracaku për Zbatimin në Praktikë të Procedurave Përmbarimore është hartuar 
në kuadër të Aktiviteteve të Reformave të Sistemit Gjyqësor në Kosovë nga ana 
e USAID-it (ARSGJK, 2003-2007) dhe është botuar nga Programi për Mbështetje 
Drejtësisë, në Kosovë, i USAID-it (PMDK, 2007-2010). USAID-i  mbështetë 
vazhdimisht sundimin e ligjit në Kosovë, pothuaj se për një dekadë rresht. 
ARSGJK i USAID-it dhe PMDK, që nga viti 2003, e edhe tashti këtu, kanë punuar 
më specialistët dhe ekspertët e brendshëm dhe të jashtëm për reformat e 
gjyqësisë, me qëllim të ngritjes së efikasitetit, pavarësisë, transparencës dhe 
ndershmërisë së gjykatave të Kosovës.   
 
USAID, si pjesë të ndihmës së vet për sundimin e ligjit, ka bërë investime të 
mëdha në përkrahjen e një sistemi efektiv për përmbarimin e gjykimeve civile. 
Aktivitetet janë renditur nga lehtësimi i dialogut të partnerëve rreth sfidave kyçe 
në procesin e përmbarimit civil, e deri te identifikimi i pengesave të përbashkëta 
në procedimin efikas të rasteve përmbarimore civile në gjykata; identifikimi i 
mënyrave dhe përkrahja e zgjidhjes së zbrazëtirave dhe konflikteve në kornizën 
ligjore për përmbarimin civil, e deri te përmbarimi i lëndëve civile në përcjelljen e 
inventarëve të shpërbërë të ngarkesës së lëndëve të mbetura pezull dhe zbatimi 
i Pilot Programit për Reduktimin e Vonesave në Tetë Gjykata. 
 
Plani i Implementimit të Standardeve për Kosovën në mënyrë specifike cek se: 
“Gjykimet në çështjet e së drejtës civile janë zbatuar, zyrtarët përmbarues të 
gjykatave funksionojnë, dhe dënimet e gjykatave janë duke u paguar në mënyrë 
rutinore.” (Standardi 2.13) Puna e USAID-it në të kaluarën në lidhje me 
përmbarimin civil dëshmon se një numër i sfidave ndikojnë në harmonizimin me 
këtë standard. Nuk ekziston literaturë që në mënyrë tematike i paraqet dhe i 
diskuton normat ligjore në gjuhën shqipe. Zyrtarët e përmbarimit nuk kanë qasje 
të gatshme në ligjet e zbatueshme, madje as që kryejnë trajnime adekuate për 
zbatim në praktikë të këtyre ligjeve. Praktika divergjente janë shfaqur në gjykata 
anekënd Kosovës. Nxjerrja në përdorim e këtij Doracaku është një hap konkret 
drejt sigurimit të praktikave me informata të hollësishme të cilat janë përgatitur 
nga ekspertët Kosovar të procedurave të zbatueshme në përmbarimet civile. 
 
Ky doracak është rezultat i punës së pesë ekspertëve të procedurave të 
përmbarimit civil. Prandaj, ky si i tillë, siguron një burim të mirë për praktikat e 
procedurave të  zbatueshme të përmbarimit civil në Kosovë. Doracaku është 
hartuar nga një grup ekspertësh kosovar të procedurës civile dhe mendohet se 
ky aktualisht, por edhe në të ardhmen do të shërbejë si një udhëzues për 
praktikat gjyqësore, gjegjësisht për ata të cilët aktualisht punojnë në sistemin 
gjyqësor, por edhe për ata që në të ardhmen do të jenë të kyçur në çfarëdo 
forme në praktikat gjyqësore të kësaj natyre në Kosovë. 
 
Doracaku paraqet kornizën ligjore të zbatueshme dhe mëton zbatimin e saj në 
praktikë. Hapësirë e madhe i është dhënë këtu rishikimit praktik të procedurave, 
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duke u përpjekur që të ndihmohet më shumë të kuptuarit e dispozitave ligjore që 
rregullojnë procedurën e përmbarimit dhe implementimin e saj në praktikë. 
 
Doracaku gjithashtu vë në pah një numër të praktikave konfliktuoze apo 
interpretimeve ligjore që kërkojnë zgjidhje. Pra, ky doracak ka për qëllim që, 
sadopak, të ndihmojë zbatimin e drejtë të kornizës ligjore, kudo që është e 
mundur, dhe propozon një numër reformash ligjore apo të tjera, për të 
përmirësuar neutralitetin dhe efikasitetin e procedurës së përmbarimit civil.  
 
Disa nga sfidat, trajtimin e të cilave do ta ndihmojë ky Doracak, janë: 
 

1. Tendencat e gjykatave për të lejuar përmbarimin, në bazuar të kërkesave 
të  pasakta dhe të pakompletuara. Rishikimi i dokumenteve të 
parashtruara në kërkesë, posaçërisht kur kjo ka të bëjnë me juridiksionin e 
gjykatës, mund të kursejë mundin dhe kohën e çmueshme të procedimit,  
sidomos nëse identifikohen zbrazëtirat dhe gabimet para lejimit të 
përmbarimit. 

2. Tendencat e gjykatave për t’i mbajtur të hapura rastet, përkundër 
përmbushjes së të gjitha kërkesave procedurale për suspendimin e tyre. 
Kjo, pjesërisht, paraqitet  problem, në rastet kur gjykata e ka regjistruar se 
asnjë pasuri nuk mund të jetë temë e përmbarimit. 

3. Mungesa e udhëzuesve të qartë procedural për mënyrën e procedimit të 
mëtejmë të rasteve kur kuptohet se adresa e debitorit është e gabuar. 

4. Mungesa e mekanizmave për t’i mbyllur rastet për të cilat kuptohet se 
debitori ka dalë jashtë Kosovës. 

5. Tendencat e gjykatave që më tepër të kërkojnë pajtueshmëri vullnetare 
nga debitori, se sa t’i fusin plotësisht në funksion mjetet procedurale të 
mundshme për grumbullim.  

6. Mospajtimi i bankave me urdhrat e gjykatave, të cilat kërkojnë identifikimin 
apo ngrirjen e llogarive bankare. 

 
Në hartimin e Doracakut, kontributin e vet e kanë dhënë  tre autorë primar: 
Gjyqtari Ferid Bislimi -Gjykata e Qarkut të Prishtinës; Ferid Gjikolli - Avokat dhe 
Zyrtari i Përmbarimeve Isa Shala-Gjykata Komunale në Skenderaj. Gjyqtarët: 
Ferid Bislimi dhe Ferid Gjikolli janë specialist në procedurën civile, sidomos për 
procedurën e përmbarimit dhe rregullisht ligjërojnë në Institutin Gjyqësor të 
Kosovës. Isa Shala ka sjellë një prospektive më konkrete dhe praktike mbi 
procedurën e përmbarimit. Doracaku është hartuar dhe redaktuar nga Violaine 
Autheman, Specialiste e Përmbarimit Civil për ARSGJK dhe PMDK të USAID-it e 
cila ka punuar në përmirësimin e funksionimit dhe efikasitetit të procedurës së 
përmbarimit civil në Kosovë që nga viti 2004. Një rishikim i posaçëm i draftit të 
kompletuar është kryer nga Zyrtari për Përmbarime Isak Shala-Gjykata 
Komunale e Prishtinës i cili ka përvojë dekadash në praktikat e përmbarimit. 
 
Secili ekspert që ka kontribuar në Doracak përfaqëson një zgjedhje të ndryshme 
të partnerëve të përmbarimit. Perspektivat e tyre të ndryshme janë kombinuar me 
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qëllim të arritjes së një produkti të përbashkët final i cili do të jetë një pasqyrim 
gjithëpërfshirës i procedurës së përmbarimit. Doracaku është rezultat final i 
praktikave shumëvjeçare të gjyqtarëve, zyrtarëve të përmbarimit dhe avokatëve 
që kanë kontribuuar në të dhe iu dedikohet atyre që e zbatojnë në praktikë 
procedurën e përmbarimit. Autorët po ashtu dëshirojnë të falënderojnë Enver 
Fejzullahun dhe Jeta Rugova-Plakollin, pjesë të ekipit të Projektit ARSGJK të 
USAID-it dhe Programit PMDK të USAID-it. 
 
Lekturën e tekstit e ka kryer Mustafë Reçica, filolog me përvojë shumëvjeçare 
gjuhësore në fushën e drejtësisë, i cili aktualisht është përkthyes profesional në 
Ministrinë e Drejtësisë. 
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KAPITULLI 1 
Parimet Udhëheqëse të Përmbarimit Civil 

 
Përmbarimi është faza e fundit e procesit gjyqësor. Pa përmbarim efektiv dhe në 
kohë të arsyeshme, palët privohen nga të drejtat e fituara me aktgjykim. Nga 
fundi i viteve të 90-ta, Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut e ka njohur 
fazën e përmbarimit si pjesë integrale të gjykimit me qëllim të vlerësimit të 
kohëzgjatjes së arsyeshme të tij dhe vlerësimit se a iu është ofruar palëve 
mbrojtja e nevojshme nga gjyqësori. Kjo njohje, rezultoi me një numër të 
vendimeve me të cilat sanksionohen shtetet për shkelje të Konventës Evropiane 
mbi të Drejtat e Njeriut. Sigurimi i qasjes së drejtë dhe procedurave efektive të 
përmbarimit, tashti, u bë prioritet në gjithë Evropën.   
        
       1. Parimet e përmbarimit 
 
Ekzistojnë katër modele të përmbarimit civil: 

1. Përmbarimi gjyqësor, i udhëhequr nga gjyqtari, p.sh. gjykata e ka 
përgjegjësinë primare për përmbarimin e vendimeve gjyqësore dhe të 
dokumenteve tjera që i nënshtrohen përmbarimit, ku gjyqtari e ka rolin 
kryesor në zbatimin e përmbarimit. 

 
2. Përmbarimi gjyqësor, i udhëhequr nga zyrtari për përmbarim, p.sh. gjykata 

e ka përgjegjësinë primare për përmbarimin e vendimeve gjyqësore dhe të 
dokumenteve tjera që i nënshtrohen përmbarimit, ku zyrtari për përmbarim 
e ka rolin kryesor për zbatimin e përmbarimit. 

 
3. Përmbarimi në sektorin publik, p.sh. agjencia ose ministria kanë 

përgjegjësinë primare për përmbarimin e vendimeve gjyqësore dhe të 
dokumenteve tjera të përshtatshme për përmbarim. 

 
4. Përmbarimi në sektorin privat ose gjysmë-privat, p.sh. profesionistët e 

sektorit privat, të cilët i nënshtrohen licencimit dhe rregullimit të saktë të 
aktiviteteve dhe tarifave të tyre, e kanë përgjegjësinë primare për 
përmbarimin e vendimeve gjyqësore dhe të dokumenteve tjera të 
përshtatshme për përmbarim.   

 
Aktualisht, sistemi i përmbarimit në Kosovë i përket modelit të dytë. Shumica e 
aktiviteteve të përmbarimit kryhen nga ana e zyrtarëve për përmbarim të cilët 
janë pjesë e stafit administrativ të gjykatës. Veprimet e përmbarimit mbikëqyren 
nga gjyqtari i cili po ashtu është përgjegjës për ndërmarrjen e disa veprimeve të 
përmbarimit të cilat konsiderohen më të ndjeshme për të drejtat e palëve të 
përfshira (për shembull, transferimi ose shitja e patundshmërive).  
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Parimet kyçe të udhëheqjes së përmbarimit 
 
• Koha e arsyeshme. Përmbarimi duhet të kryhet në një kohë të 

arsyeshme në mënyrë që të garantohet efikasiteti i të drejtave të kreditorit. 
 
• Nuk është kontest. Përmbarimi është faza e fundit e procedurave 

gjyqësore, pasi që aktgjykimi ta ketë marrë formën e prerë. Nuk ka 
mundësi për ta rigjykuar rastin. 

 
• Neutraliteti. Agjentët e përmbarimit kanë mandatin e gjykatës për të 

asistuar kreditorin në mbledhjen e borxhit i cili i takon. Agjenti i 
përmbarimit nuk është i punësuar nga kreditori. Të gjitha veprimet e tij 
janë të parapara me ligj. 

 
• Proporcionaliteti. Përmbarimi i balancon të drejtat e kreditorit dhe të 

debitorit. Qëllimi kryesor i përmbarimit është shfrytëzimi i mekanizmave të 
jashtëzakonshëm për të siguruar që kreditori të jetë i kënaqur. Mirëpo, 
përmbarimi nuk ia mohon të drejtat debitorit, që nënkupton se nëse nuk 
mund të merret ndonjë veprim i përmbarimit – p.sh. debitori nuk posedon 
asnjë aset që do të mund t’i merrej – atëherë përmbarimi duhet të 
përfundojë si i pamundshëm. 

 
Paraqitja e padisë në përmbarimin civil është mundësia e fundit që i ofrohet 
kreditorit për ta realizuar të drejtën e tij ekzistuese. Përmbarimi ndodh pas 
dështimit të debitorit në përmbushjen vullnetare të obligimit tij. Pas lejimit të 
përmbarimit, debitorit i jepet edhe një rast për përmbushjen vullnetare të 
obligimit. Pas kalimit të këtij afati, procedura duhet menjëherë të kalojë në fazën 
e përmbarimit, p.sh. sekuestrimin e sendeve. Çdo vonesë, prej kërkesës për 
përmbushje vullnetare deri në sekuestrim të sendeve, do të dëmtojë autoritetin e 
gjykatave dhe besimin që qytetarët në aftësinë e tyre për të siguruar mbrojtje 
efektive. 
           
2. Pjesëmarrësit në procedurën përmbarimore 
 
Procedura përmbarimore karakterizohet me pjesëmarrjen e shumë aktorëve – 
persona fizikë dhe juridik– që marrin pjesë në procedurë. Shpjegimi në detaje i 
roleve dhe përgjegjësive të tyre është me rëndësi për një zbatim efikas të 
procedurës përmbarimore në praktikë.  
 
Roli i kreditorit 
 
Kreditori është personi i cili e fillon dhe e ndjek procedurën përmbarimore. Pa 
kreditorin nuk ka procedurë përmbarimore. Kreditori përfshihet në të gjitha fazat 
e procedurës, siç e parasheh edhe Ligji mbi Procedurën Përmbarimore, i cili 
rregullon të drejtat dhe obligimet e tij.   
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Në mesin e të drejtave dhe obligimeve të kreditorit hasim: 
 

1. Të drejtën për të kërkuar përmbarimin në bazë të dokumentit të 
përshtatshëm (për shembull, aktgjykim civil i formës së prerë, i cili është i 
ekzekutueshëm). (neni 2 LEP) 

2. Diskrecioni për të përcaktuar mjetet dhe mënyrën e përmbarimit. (neni 29 
LEP) Në praktikë, sekuestrimi dhe transferimi i pasurisë monetare siç janë 
fondet në llogaritë bankare apo të ardhurat, janë mjetet e preferuara për 
përmbarim sepse ato mund të identifikohen lehtë dhe kërkojnë hapa 
minimale për ta përmbushur kërkesën e kreditorit. Në anën tjetër, prona e 
paluajtshme në përgjithësi shihet si mundësi e fundit, sepse përmbarimi i 
pronës së paluajtshme zakonisht zgjatë më shumë dhe kërkon ndjekjen e 
një procedure të vështirë të vlerësimit, shitjes dhe shpërndarjes së 
mjeteve. 

3. Detyra për të siguruar informata përkatëse mbi debitorin, vendqëndrimin e 
tij dhe pasurinë e tij. (neni 35 LEP). Në rastet kur kreditori nuk ka 
informata për debitorin, për vendqëndrimin e tij apo për pasurinë e tij, 
gjykata do të përdorë të gjitha mjetet në dispozicion  për të identifikuar 
informatat shtesë. Nëse nuk mund të gjendet asnjë e dhënë dhe nëse 
kreditori dështon të sigurojë informatat ekzistuese brenda një kohe të 
arsyeshme, procedura duhet të konsiderohet e përfunduar. 

4. Detyra për të treguar interes të vazhdueshëm në përmbarim. Gjykata nuk 
duhet të jetë përgjegjëse për mungesën e interesimit të kreditorit për 
progres në procedurë, apo për dështimin e kreditorit që të shoh se 
procedura nuk do të shpie në kurrfarë inkasimi. Në rastet në të cilat duhet 
të pezullohet procedura duke pritur zgjidhjen e një çështjeje tjetër – siç 
është zgjidhja e trashëgimisë në rastet e vdekjes së debitorit – kreditorit 
duhet t’i kërkohet ripohimi i interesimit të tij për vazhdimin e procedurës.  

 
Roli i debitorit 
 
Debitori është personi ndaj të cilit edhe kërkohet përmbarimi. Pa debitorin, nuk 
ka procedurë përmbarimore. Qëllimi i procedurës përmbarimore është ta detyrojë 
debitorin që t’i përmbushë obligimet ndaj kreditorit. Ligji mbi procedurën 
përmbarimore është vlerësuar si shumë i favorshëm ndaj debitorit.  
 
Në mesin e këtyre favoreve ndaj debitorit kemi hasur: 
 

1. Kërkesa që debitori të trajtohet me dinjitet dhe që veprimet e 
përmbarimit të jenë sa më pak të pafavorshme për debitorin. (Neni 5) 

2. Mundësia për të zëvendësuar pasurinë.  
3. Kufizime të mëdha dhe përjashtime nga përmbarimi. (Nenet 71, 92, 93, 

152, dhe 188 LPP) 
4. Mundësi të shumta për kundërshtim. (Nenet 50 dhe 55 LPP) 
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Roli i gjykatës 
 
Gjykatat Komunale e kanë juridiksionin ekskluziv mbi procedurën e përmbarimit 
– përveç nëse janë të përfshirë dy persona juridik e që është kompetencë e 
gjykatës ekonomike, siç përshkruhet në Kapitullin 2. Përmbarimi kryhet nga 
Njësia, që përbëhet nga gjyqtarët dhe zyrtarët e përmbarimit. Përfshirja e 
gjyqtarit në shumicën e rasteve të përmbarimit kufizohet në vërtetimin e 
veprimeve të ndërmarra nga zyrtarët e përmbarimit. 
 
Gjykata është përgjegjëse për këto veprime: 
 

1. Pas verifikimit të kërkesës, e autorizon përmbarimin. 
2. Njofton debitorin dhe i jep atij afat për përmbushje vullnetare. 
3. Urdhëron dhe merr masa të caktuara për mbledhjen e pagesës në emër 

të kreditorit. 
4. Përfundon përmbarimin pas shterimit të të gjitha mjeteve për 

përmbushje, pa marrë parasysh se a kanë qenë të suksesshme apo jo. 
5. Vendos mbi kundërshtimet dhe apelet si dhe mbi kontestet që dalin nga 

përmbarimi. 
 
Zyrtarët e përmbarimit i kanë disa detyra administrative të përmbarimit. Detyrat 
administrative përfshijnë mbajtjen e regjistrave dhe të shkresave të lëndës, 
verifikimin e kërkesave me qëllim të lejimit të përmbarimit, procedimin e 
njoftimeve dhe procesverbalit, dhe në disa raste asistimin në hartimin e 
përfundimeve dhe vendimeve. Detyrat në terren përfshijnë identifikimin, 
regjistrimin dhe marrjen e sendeve si dhe mbledhjen e pagesave. Pjesa 
qenësore e detyrave të përmbarimit është puna në terren. Nëse debitori dështon 
të kryejë pagesën brenda kohës së caktuar për pagesë vullnetare, atëherë zyrtari 
për përmbarim ka të drejtë që menjëherë të bëjë sekuestrimin e pasurisë. 
 
Neni 46 i Ligjit mbi procedurën përmbarimore thotë se gjykata mund të kërkojë 
ndihmë nga “institucioni kompetent i punëve të brendshme”, sipas kërkesës së 
rrethanave në atë lëndë. Kjo i lejon zyrtarët për përmbarim që të kërkojnë 
prezencë dhe mbështetje nga policia, me rastin e zbatimit të masave të 
përmbarimit në terren.  
 

Disa nga të drejtat dhe obligimet e zyrës së përmbarimeve 
Të drejtat Obligimet 

• Autorizojë apo refuzojë 
përmbarimin (neni 38 LPP) 

• Pezullojë apo ndërpresë 
procedurat përmbarimore, sipas 
ligjit. 

• Largojë personat që e pengojnë 
zbatimin e masave të 
përmbarimit (neni 46) 

• Respektimi i dinjitetit të debitorit 
(nenet 5 dhe 44 LPP) 

• Procedimi me kohë i propozimeve 
për përmbarim, sipas radhës së 
pranimit të tyre (neni 10 LPP) 

• Respektimi i kufizimeve të parapara 
ligjore, për zbatimin e masave të 
përmbarimit (neni 42 LPP) 
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Disa nga të drejtat dhe obligimet e zyrës së përmbarimeve 
Të drejtat Obligimet 

• Kërkesa e asistencës së policisë 
për zbatimin e masave të 
përmbarimit (neni 46) 

• Ta zbatojë përmbarimin gjatë ditëve 
të punës-brenda orarit të punës (neni 
43 LPP) 

 
Roli i palës së tretë 
 
Pala e tretë mund të ketë rol të rëndësishëm në proces.  
Disa palë të treta janë persona me të drejtën e ndërhyrjes në procedurën 
përmbarimore, për shkak të së drejtës apo interesimit për objektin e përmbarimit. 
Për shembull, pala e tretë mund të jetë vet pronari i ndonjë objekti që është 
përzgjedhur për përmbarim. Në këtë rast, pala e tretë ka të drejtë të prezantojë 
në objekt dhe të kërkojë që procedura të ndërpritet në atë artikull. Ndërhyrja e 
kësaj pale të tretë në procedurën përmbarimore është eventuale, e pa 
obligueshme dhe varet nga dëshira e tij.  
 
Një tjetër kategori e rëndësishme e palës së tretë janë debitorët e debitorit. Këta 
janë persona të cilët kanë ndonjë obligim ndaj debitorit, i cili ënde nuk është 
përmbushur. P.sh. Një person i cili e ka blerë një veturë nga debitori, por nuk ia 
ka paguar ende. Shembulli tjetër është banka në të cilën debitori ka llogari 
bankare. Në këtë rast, kreditori mund të kërkojë që gjykata të sjellë një vendim 
që e ndalon debitorin e debitorit nga përmbushja e obligimit të tij dhe e ndalon 
debitorin që të kërkojë përmbushjen e obligimit. Borxhi atëherë i bartet kreditorit. 
Në këtë kategori hyn çdo person i cili ka obligim ndaj debitorit dhe ende nuk e ka 
përmbushur obligimin. Përfshirja e kësaj pale të tretë në procedurën e 
përmbarimit është eventuale, e pa obligueshme dhe varet nga dëshira e kreditorit  
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KAPITULLI 2 
Dispozitat e Përgjithshme 

 
Ligjet e zbatueshme 
 
Në bazë të Rregullores së UNMIK-ut 1999/24 mbi Ligjin e Zbatueshëm në 
Kosovë, të ndryshuar më Rregulloren e UNMIK-ut 2000/59, korniza ligjore në 
Kosovë përbëhet nga: 
1) Rregulloret e nxjerra nga PSSP; 
2) Ligjet që kanë qenë të zbatueshme në Kosovë deri më 22 Mars 1989, dhe  
3) Ligjet e miratuara pas 22 marsit të vitit 1989, të cilat nuk kanë qenë 
diskriminuese dhe janë në përputhshmëri me standardet ndërkombëtare.  
 
Procedurat e përmbarimit civil rregullohen me Ligjin e Procedurës Përmbarimore 
(1978) të ndryshuar më 1982 (LPP). Neni 1 i LPP precizon se LPP “cakton 
rregullat sipas të cilave gjykata vepron për përmbarimin e detyrueshëm të 
vendimit gjyqësor që i përket plotësimit të obligimit”. LPP është ligj primar që 
zbatohet në procedurën e përmbarimit civil. Mirëpo, LPP nuk i rregullon 
drejtpërsëdrejti të gjitha çështjet e procedurës së përmbarimit. Për çështjet që 
nuk rregullohen me LPP neni 14 i LPP parasheh zbatimin subsidiar të Ligjit mbi 
Procedurën Kontestimore, të vitit 1976 me amendamente (LPK).  
 
Një mori ligjesh tjera zbatohen në aspekte të caktuara të procedurave të 
përmbarimit civil.  
Ato përfshijnë: 
 

• Ligjet që rregullojnë punën e gjykatave dhe të të punësuarve në gjykata 
siç janë: Ligji mbi Gjykatat e Rregullta (1978); Rregullat mbi Organizimin e 
Brendshëm të Gjykatave (1981); dhe Ligji mbi Zgjidhjen e Konflikteve të 
Ligjit dhe Juridiksionit (1982). 

• Ligjet që rregullojnë çështjet martesore dhe familjare, si janë: Ligji mbi 
Procedurën Administrative L.nr.02/L.28 (2005), i shpallur me Rregulloren 
e UNMIK-ut 2006/33. 

• Ligjet që rregullojnë kontestet administrative siç janë: Ligji mbi Procedurën 
e Përgjithshme Administrative (1978) dhe Ligji mbi Konfliktet 
Administrative (1978). 

• Ligjet që rregullojnë kolateralin (pengun dhe hipotekën) përfshirë 
Rregulloren e  UNMIK-ut 2001/05 mbi Pengun; dhe Ligji 2002/4 mbi 
Hipotekat, i shpallur me Rregulloren e UNMIK-ut 2002/21.  

• Ligjet që rregullojnë pagesat dhe institucionet monetare, përfshirë 
Rregulloren e  UNMIK-ut 1999/04 mbi Valutën që Përdoret në Kosovë, të 
ndryshuar me Rregulloren e UNMIK-ut 2001/26 mbi Transaksionet 
Monetare dhe Rregulloren e UNMIK-ut 2006/47 mbi Autoritetin Qendror 
Bankar në Kosovë. 
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• Ligjet që rregullojnë regjistrimin e të drejtave në pronë të paluajtshme siç 
janë Ligji nr. 2002/05 (shpallur me Rregulloren e UNMIK-ut 2002/22) dhe 
Ligji nr. 2003/13 (shpallur me Rregulloren e UNMIK-ut 2003/27). 

 
Përfundimisht burime tjera të dobishme të rregullave ligjore janë konventat 
ndërkombëtare dhe vendimet e gjykatave në Kosovë që kanë të bëjnë me 
aspektet e procesit të përmbarimit civil. Njohuritë mbi zhvillimet e fundit në 
jurisprudencë janë kanë rëndësi të madhe për interpretimin dhe për zbatimin e 
drejtë të normave të zbatueshme ligjore, duke evituar rrezikun e krijimit të 
kontesteve të panevojshme me anë të kundërshtimeve dhe ankesave te gjykatat 
komunale dhe ato të qarkut. 
 
Neni 145 i Ligjit mbi Përmbarimin e Sanksioneve Penale (Rregullorja e UNMIK-ut 
2004/46) parasheh zbatim subsidiar të LPP për qëllime të përmbarimit të 
gjobave. Përderisa gjoba mbetet sanksion penal që duhet të regjistrohet në 
regjistrat për përmbarime penale, dispozitat e LPP janë të rëndësishme për 
përmbarimin e tyre, përveç nëse parashihet ndryshe në Ligjin mbi Përmbarimin e 
Sanksioneve Penale dhe me Kodin Penal. 
 
Juridiksioni i gjykatave 
 
Neni 3 i LPP parasheh që përmbarimin e caktojnë dhe zbatojnë gjykatat e 
rregullta. Sipas Ligjit mbi Gjykatat e Rregullta (1976), gjykata të rregullta 
definohen: gjykatat komunale, gjykatat e qarkut, gjykatat ekonomike dhe Gjykata 
Supreme e Kosovës. 
 
Kompetenca lëndore – Sipas Nenit 26 të Ligjit mbi Gjykatat e Rregullta (1976), 
gjykatat komunale janë kompetente “të vendosin mbi......procedurën 
përmbarimore” nëse nuk është paraparë ndryshe. Një përjashtim parashihet në 
Nenin 30 të po këtij Ligji, i cili parasheh se për përmbarimin është kompetente 
Gjykata Ekonomike, nëse janë përmbushur tri kritere: 
 
     1)  kur edhe debitori edhe kreditori janë persona juridik;  
     2)  kur kontesti ka të bëjë me veprimtari biznesi; dhe  
     3)  kur masat e përmbarimit vlejnë për pasurinë monetare apo të luajtshme.  

Nëse nuk plotësohet një nga këto kritere ( p.sh. nëse përmbarimi kërkohet për 
pronë të paluajtshme,) atëherë kompetente është Gjykata Komunale. 

Ankesat i parashtrohen Gjykatës së Qarkut. Në shkallën e parë, për procedurat e 
përmbarimit vendos gjyqtari individual. Në shkallën e dytë, për rastet vendos 
trupi gjykues i përbërë nga tre gjyqtarë profesional. Gjykata Supreme e Kosovës, 
kur vendos lidhur me kërkesën e parashtruar kundër vendimit mbi procedurën e 
përmbarimit, aplikon dispozitat e nenit 44 të LPK. 
 
Kompetenca territoriale – LPP parasheh parimin e kompetencës territoriale, në 
bazë të vendit ku ndodhen mjetet e përmbarimit. Ky parim krijon thjeshtësi dhe 
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efikasitet në punën e gjykatës sepse garanton kompetencë ekskluzive territoriale 
për një veprim të përmbarimit. Po ashtu, garanton që gjykata e cila vendos për 
përmbarimin është gjykata e njëjtë e cila i zbaton masat e përmbarimit. Tabela e 
mëposhtme shpjegon se cila gjykatë  është kompetente, varësisht prej mjeteve 
të përmbarimit, të kërkuara në propozim.  
 
Mjetet e përmbarimit Kompetenca territoriale Neni i LPP 

Sendet e luajtshme Gjykata në territorin e së cilës ndodhen 
sendet. 

69 

Kërkesa në të holla  
(debitori në Kosovë) 

Gjykata në territorin e së cilës ndodhet 
vendbanimi i debitorit. 

91 

Kërkesa në të holla  
(debitori jashtë 
Kosovës) 

Gjykata në territorin e së cilës ndodhet 
vendbanimi i debitorit të debitorit. (Për 
shembull, nëse debitori ka të holla të 
depozituara në ndonjë bankë në 
Kosovë por vet nuk jeton në Kosovë, 
kërkesa mund t’i parashtrohet gjykatës 
në territorin e së cilës gjendet banka.) 

91 

Dorëzimi i sendeve të 
paluajtshme ose kthimi i 
paluajtshmërisë 

Gjykata në territorin e së cilës ndodhen 
sendet. 

128 

Sendet e paluajtshme Gjykata në territorin e së cilës ndodhet 
paluajtshmëria. 

140 

Zbrazja dhe dorëzimi i 
pasurisë së paluajtshme 

Gjykata në territorin e së cilës ndodhet 
paluajtshmëria. 

219 

Kthimi në vendin e 
punës 

Gjykata në territorin e së cilës ndodhet 
punëdhënësi. 

229 

Detyrimi i veprimit / 
mosveprimit  

Gjykata në territorin e së cilës debitori 
duhet të veprojë ose të mos veprojë. 

223 

Ndarja e pasurisë së 
paluajtshme ose 
trashëgimia e 
përbashkët 

Gjykata në territorin e së cilës ndodhet 
paluajtshmëria. 

238 

 
Në rast se kreditori nuk ka informata mbi vendndodhjen e sendeve të luajtshme 
të debitorit me rastin e parashtrimit të kërkesës në gjykatë, LPP parasheh që 
kreditori mund të parashtrojë kërkesën për përmbarim pranë gjykatës në territorin 
e së cilës debitori e ka vendbanimin (neni 70 LPP). Derisa informatat mbi vend 
ku ndodhen sendet janë të dëshirueshme, kjo nuk përbënë element obligues të 
propozimit mbi përmbarimin, siç parashihet me Nenin 35 al. 2 të LPP. 
 
Jokompetenca – Gjykata mund ta provojë jo kompetencën para dhe pas lejimit 
të përmbarimit. Jo kompetenca mund të provohet në bazë të kompetencës 
lëndore (p.sh: lënda nuk është objekt i përmbarimit) ose në bazë të kompetencës 
territoriale. (Format: PËRMB Përgjithshme 1) 
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Para lejimit të përmbarimit: gjatë shqyrtimit të propozimit për përmbarimi, rëndësi 
të veçantë duhet  kushtuar kompetencës.  
 
Duhen të parashtrohen këto pyetje: 
 

1. A është i përshtatshëm për përmbarim dokumenti i parashtruar? 
2. A është lënda përbrenda juridiksionit të Gjykatës Ekonomike, ashtu siç 

parashihet me tri kriteret e cekura në faqe 9 ? 
3. Nëse përmenden sendet, a janë këto sende të përmendura si mjete të 

përmbarimit, nën kompetencën territoriale të gjykatës? Nëse nuk 
përmenden sendet, a e ka debitori vendbanimin nën kompetencën 
territoriale të gjykatës? 

 
Nëse përgjigja në ndonjërën nga këto pyetje tregon jo kompetencën e gjykatës, 
atëherë përmbarimi duhet të refuzohet dhe kreditori duhet të udhëzohet që ta 
paraqes rastin e tij te gjykata kompetente. Zyrtarët e përmbarimit dhe gjyqtarët 
mund të kursejnë kohën dhe energjinë duke e verifikuar kompetencën para se ta 
lejojnë përmbarimin. 
 
Pas lejimit të përmbarimit: Gjykata mund të njoftohet ex officio ose me 
kundërshtim të debitorit për jo kompetencën. Jo kompetenca rregullohet me LPK 
të zbatueshëm, gjegjësisht me Nenin 14 të LPP. Neni 16 i LPK parasheh se 
“gjatë tërë kohës së procedurës, gjykata duhet t’i kushtojë kujdes se a hyn 
zgjedhja e kontestit në kompetencën e gjykatës. Nëse gjatë procedurës, gjykata 
e vëren se rasti...... hyn në kompetencën e ndonjë organi tjetër vendor ose 
ndërkombëtar, atëherë ajo shpallet jo kompetente, i pezullon veprimet e 
ndërmarra në procedurë, dhe hedh poshtë padinë.” Ky nen parasheh se gjykata, 
në çdo kohë, kur kupton se është jo kompetente, e përfundon rastin dhe të njëjtin 
ia përcjellë gjykatës kompetente vendore apo ndërkombëtare. 
  
Pas konstatimit të jo kompetencës, gjykata duhet të nxjerr vendim mbi jo 
kompetencën. Ky vendim e përfundon procedurën e përmbarimit në atë gjykatë. 
Pasi që ky vendim ta ketë marr formën e prerë, lënda i bartet gjykatës 
kompetente. Neni 455 i LPK jep udhëzime për trajtimin e këtyre lëndëve; ai 
parasheh që gjykatat, pas formës së prerë të vendimit të tyre mbi jo 
kompetencën, këto lëndë i bartin te gjykatat kompetente.  
 
Nëse jo kompetenca është vërtetuar në bazë të kundërshtimit të debitorit, 
atëherë gjykata do ta abrogojë vendimin e saj mbi lejimin e përmbarimit dhe do t’i 
pezullojë të gjitha veprimet e saj, të ndërmarra në bazë të këtij vendimi. 
Propozimi për përmbarim do t’i bartet gjykatës kompetente pasi që vendimi mbi 
jo kompetencën ta ketë marr formën e prerë (neni 53 LPP). 
 
Në rastet e veçanta, kur debitori gjendet jashtë Kosovës, atëherë, për njoftim apo 
për bartjen e lëndës deri te gjykata kompetente, mund të përdoren kanalet apo 
rrugët diplomatike. Qarkorja e Drejtësisë 2003/03 rregullon asistencën 
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ndërkombëtare për çështjet civile dhe penale. Sipas kësaj Qarkoreje, kërkesat 
me shkrim duhet të bëhen nga ana e gjykatës për Drejtorin e Departamentit të 
Drejtësisë i cili pastaj ua përcjell ato autoriteteve përkatëse. (Që nga qershori 
2007 kjo përgjegjësi ende nuk i është bartur Ministrisë së Drejtësisë dhe ka 
mbetur kompetencë e Departamentit të Drejtësisë të UNMIK-ut). Qarkorja 
udhëzon gjykatat që të lejojnë 3 - 4 muaj për procedimin e kërkesës për njoftim, 
por ky afat kohor është vetëm sugjerim. Në praktikë, këto procedura janë 
raportuar si të paefektshme dhe kanë shkaktuar vonesa të mëdha. Kur debitorët 
gjenden jashtë Kosovës, atëherë kemi dy situata: 
 

• Gjykata ka dëshmi se as debitori as sendet e tij nuk janë në Kosovë: në 
këtë rast, gjykata duhet të shpallet jo kompetente dhe të përmbyllë rastin. 
Lënda i dërgohet Departamentit të Drejtësisë për bartje më juridiksionin 
kompetent me qëllim të përmbarimit. Si alternativë, nëse rrugët 
diplomatike nuk funksionojnë, gjykata do ta përmbyllë rastin dhe do ta 
udhëzojë kreditorin që kërkesën e re t’ia parashtrojë juridiksionit 
kompetent. 

• Gjykata ka dëshmi se debitori ndodhet jashtë Kosovës por disa nga 
sendet e tij gjenden në Kosovë: në këtë rast gjykata e procedon rastin, por 
me qëllim të njoftimit duhet t’i shfrytëzojë rrugët diplomatike. Njoftimi 
dërgohet përmes Departamentit të Drejtësisë. 

 
Në bazë të një ankete, me gjyqtarët, nga ana e Këshillit Gjyqësor të Kosovës në 
vjeshtë të vitit 2006, shihet se ka qasje kundërthënëse lidhur me aplikimin e 
procedurave, kur debitori dhe sendet e tij gjenden jashtë Kosovës. Për qëllime 
praktike, është e rëndësishme të merret parasysh se gjykatat mund ta zbatojnë 
përmbarimin e vendimeve në suaza të kompetencave territoriale. Lejimi dhe 
tentimi që të zbatohet përmbarimi, në rastet kur dëshmitë tregojnë se debitori 
është jashtë juridiksionit të gjykatës (kur hyn në juridiksionin e ndonjë gjykate 
tjetër në Kosovë ose jashtë Kosovës) krijon një barrë të panevojshme për gjykata 
dhe i mohon të drejtat e kreditorit për përmbushje të shpejtë. 
 
Vendimet e gjykatave të huaja – neni 12 i LPP lejon përmbarimin e vendimeve 
të huaja nga gjykatat në Kosovë vetëm nëse përmbushen kushtet për përmbarim 
në bazë të ligjit të Kosovës. Në bazë të Nenit 96 të Ligjit mbi Zgjidhjen e 
Konflikteve të Ligjit dhe Juridiksionit, gjykata do të duhet të vendos se vendimi 
është i ekzekutueshëm, në pajtim me ligjin e shtetit në të cilin është nxjerrë para 
se kjo të lejohet në Kosovë. 
 
Fushëveprimi i përmbarimit civil 
 
Dokumentet e përshtatshme për përmbarim civil përfshihen në nenet 16 deri 221 
të LPP.  
Përmbarimi mund të kërkohet në bazë të: 
 1) Dokumenteve përmbaruese (neni 16 LPP), dhe  
 2) Dokumenteve autentike (neni 21 LPP).  
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Dokumentet përmbaruese – Në bazë të nenit 16 LPP, dokumente përmbaruese 
janë:  
 

1) Vendimi përmbarues gjyqësor dhe pajtimi gjyqësor; 
2)   Vendimi përmbarues administrativ dhe pëlqimi administrativ si dhe 

vendimi përmbarues në procedurën e kundërvajtjes nëse i përket 
përmbushjes së detyrimit në të holla; 

3)   Vendimet tjera të parapara me Ligj. 
 
Përmbarimit nuk i nënshtrohen të gjitha vendimet gjyqësore ose administrative. 
Sipas LPP, përmbarimit mund t’i nënshtrohen vetëm vendimet që kanë të bëjnë 
me detyrimin për të dhënë, vepruar ose mos vepruar. Llojet e vendimeve dhe 
pajtimeve që mund t’iu nënshtrohen përmbarimit janë të parapara me Nenin 17 
LPP: 
 

1. Vendimet gjyqësore: vendimi mbi pagesën ose obligimi tjetër i nxjerrë nga 
gjykatat e rregullta, gjykatat e speciale dhe të arbitrit.  

2. Pajtimi gjyqësor: pajtimi i arritur para gjykatave të rregullta, gjykatave 
speciale apo të arbitrit. 

3. Vendimi administrativ: vendimet dhe përfundimet e organeve 
administrative, nëse kanë të bëjnë me borxh monetar.  

4. Pajtimi administrativ: pajtim i arritur në procedurën administrative 
dypalëshe ose shumëpalëshe, nëse kanë të bëjnë me borxhin monetar. 
(neni 269 al. 5 i Ligjit mbi Procedurën e Përgjithshme Administrative).  

5. Vendimet në procedurën e kundërvajtjes: vendimet e marra nga gjyqtari 
për kundërvajtje ose organi kompetent administrativ, nëse kanë të bëjnë 
me borxhin monetar dhe nëse asnjë organ tjetër nuk është kompetent për 
përmbarim. 

 
Nenet 18 deri 20 parashohin kushtet të cilat një dokument e bëjnë të 
ekzekutueshëm. 
Këto kushte janë:  
 

• Forma e prerë e vendimit. (Neni 18 LPP) 
• Skadimi i afatit për përmbushjen vullnetare të obligimit. (Neni 18 LPP) 
• Specifikimi në vendim i kreditorit dhe debitorit. (Neni 20 LPP) 
• Borxhi të jetë i përcaktuar, p.sh. vendimi specifikon subjektin, llojin, 

fushëveprimin dhe afatin për përmbushjen e obligimit. (Neni 20 LPP) 
 
Dokumentet autentike – Neni 21 i LPP parasheh që disa dokumente, të cilat 
nuk përcaktohen si dokumente përmbaruese, sipas nenit 16 të LPP, mund të 
parashtrohen për përmbarim. Këto dokumente quhen “dokumente autentike” apo 
“dokumente të besueshme”. Sipas praktikës së tanishme gjyqësore, në 
dokumente autentike përfshihen çeqet, faturat, kambiali dhe çfarëdo dokumenti 
tjetër që plotëson karakteristikat e një fature të vlefshme. Dokumentet autentike 
më të shpeshta janë faturat nga kompanitë e shërbimeve komunale. Një kreditor, 
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me dokument autentik, mund të parashtrojë kërkesën për përmbarim pa shkuar 
më parë në kontest civil. Borxhi do të jetë i vlefshëm, i përcaktuar dhe i 
pagueshëm. Megjithatë debitori ka të drejtë të kundërshtojë dhe kundërshtimi do 
ta shndërrojë procedurën përmbarimore në kontest civil, siç parashihet në 
Kapitullin 6. 
 
Fillimisht, dokumentet autentike mund të dorëzoheshin drejtpërdrejtë për 
përmbarim vetëm për borxhet monetare midis dy entiteteve ligjore. Në fillim të 
viteve të 1990-ta, LPP është ndryshuar për të mundësuar paraqitjen e 
dokumenteve autentike edhe kundër personave fizikë.  Neni 21 i LPP është 
ndryshuar nga teksti “borxhet monetare midis personave juridik” në “borxhet 
monetare ndaj personave juridik”. Ky ndryshim është bërë i vlefshëm nga 
praktika gjyqësore nëpër gjykatat e Kosovës që kanë lejuar përmbarimin në bazë 
të faturave të shërbimeve komunale të kompanive, si KEK-u apo PTK-ja ndaj 
shfrytëzuesve që janë persona fizikë.  
 
Njoftimi i palëve 
 
Njoftimi (dorëzimi) i dokumenteve në procedurën e përmbarimit ka paraqitur sfidë 
në praktikën e përmbarimeve në Kosovë.  
 
Sfidat janë tri llojesh:  
 
       1)  numri jo i mjaftueshëm i dorëzuesve nëpër gjykata, 
       2)  Lëvizjet e popullsisë në Kosovë gjatë luftës dhe pas vitit 1999, dhe  
       3)  njohja e pamjaftueshme dhe zbatimi i padrejtë i rregullave ligjore nga 

shpërndasit e postës.  
 
Derisa dy sfidat e para nuk mund të tejkalohen me këtë doracak, udhëzimet e 
përshkruara më poshtë do të duhej të jenë ndihmesë në eliminimin e sfidës së 
tretë posaçërisht si të veprohet në rastin e refuzimit të ftesës, si të veprohet kur 
dorëzimi duhet t’i bëhet personit dhe ai nuk është prezent, dhe çka të shënohet 
në fletë kthesë. 
 
Njoftimi (dorëzimi) kërkohet gjatë tërë procedurës së përmbarimit. Çdo vendim 
duhet tu dorëzohet palëve relevante ose palëve të treta. Po ashtu, njoftimi 
paraprak mbi përmbarimin e ardhshëm duhet t’i jepet kreditorit në mënyrë që ai 
të jetë i pranishëm. Së fundi, shërbimet mbështetëse, si p.sh SHPK-ja, duhet të 
njoftohen nëse prezenca e tyre kërkohet gjatë veprimeve të përmbarimit.   
 
 

Shembulli i njoftimit 
Veprimi i gjykatës Personat e njoftuar Baza 

ligjore 
Vendimi për lejimin e përmbarimit Debitori 

Kreditori 
39 al. 1 LPP 
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Shembulli i njoftimit 
Veprimi i gjykatës Personat e njoftuar Baza 

ligjore 
Vendimi me të cilin refuzohet përmbarimi Kreditori 39 al. 1 LPP 
Vendimi për përmbarimin e borxhit të 
debitorit 

Debitori i debitorit 39 al. 2 LPP 

Vendimi për përmbarimin në llogarinë 
bankare 

Banka ku gjendet 
llogaria 

39 al. 2 LPP 

Vendimi për përmbarimin e sendeve të 
luajtshme 

Debitori 39 al. 4 LPP 

Vendimi mbi jo kompetencën Gjykata kompetente 39 al. 5 LPP 
 
LPK jep udhëzime mbi mënyrën e njoftimit. Neni 133 i LPK parasheh që njoftimi 
parimisht të bëhet përmes postës. Alternativ: Njoftimi mund të kryhet edhe nga 
“personeli i caktuar i gjykatës, përmes kuvendit komunal kompetent, ose 
drejtpërdrejtë në gjykatë”. Prandaj, parim është që për njoftim të përdoren 
shërbimet e PTK-së.     
 

Personi që njoftohet Mënyra e njoftimit Baza ligjore 
Personat fizik Personalisht në shtëpi, ose në vendin 

e punës nëse kërkohet njoftimi në 
person. 

140 LPK 

Personat juridik Personalisht përfaqësuesit juridik ose 
stafit në zyrë nëse kërkohet njoftimi në 
person. 

140 LPK 

Organi qeveritar Personit të autorizuar për pranimin e 
postës ose stafit gjatë orarit të punës. 

134 LPK 

Avokati publik komunal Personalisht atij ose sekretarit. 134 LPK 
Ushtria ose SHPK Komandantit ose mbikëqyrësit të 

drejtpërdrejtë. 
134 LPK 

Personat ose 
institucionet jashtë 
shtetit 

Përmes kanaleve diplomatike (p.sh. 
DD/MD). 

136 LPK 

Të huajt që gëzojnë 
imunitet 

Përmes kanaleve diplomatike. 136 LPK 

Të burgosurit Drejtorit të burgut ose qendrës 
korrektuese. 

137 LPK 

Përfaqësuesi juridik Personalisht atij. (Nëse ka më tepër 
se një, mjafton të njoftohet njëri.) 

138 LPK 

Avokati i autorizuar Personalisht atij ose stafit në zyre. 138 LPK 
 
Njoftimi kryesisht bëhet ditëve të punës dhe gjatë orarit të punës, në shtëpi ose 
në vendin e punës së palës e cila njoftohet. Nëse njoftimi bëhet përmes postës, 
mund të bëhet edhe jashtë ditëve të punës dhe jashtë orarit të punës.  (Neni 140 
LPK). 
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Në disa raste, njoftimi duhet t’i bëhet palës personalisht. Njoftimi i përfaqësuesit 
ligjor të palës ose avokatit të autorizuar të palës konsiderohet si njoftim 
personalisht.  
 
Nëse personi mungon, duhet të merren hapat e paraparë me ligj (nenet 142 dhe 
143 LPK): 
 

1. Dorëzuesi kërkon nga personat e pranishëm që ta informojnë se ku dhe 
kur mund ta gjejë personin. 

2. Dorëzuesi e informon ndonjë anëtar të rritur të familjes ose bashkëpunëtor 
mbi datën dhe vendin ku do t’i dorëzohet njoftimi personit. 

3. Nëse edhe pas përpjekjes së dytë personi mungon, dorëzuesi mund t’ia 
dorëzojë njoftimin një anëtari të moshës madhore të familjes, personit më 
të moshuar në familje, bashkëpunëtorit ose fqinjit, dhe nëse ata e 
pranojnë, njoftimi konsiderohet i suksesshëm.  

4. Nëse dëshmohet se personi mungon dhe dokumenti nuk mund të 
dorëzohet me kohë, dorëzuesi e kthen njoftimin prapa në gjykatë me 
informatë mbi vendin e ndodhjes së personit. 

 
Nëse personi që njoftohet ose personi i autorizuar, apo përfaqësuesi e refuzon 
njoftimin pa ndonjë arsye ligjore, dorëzuesi duhet ta lë njoftimin në shtëpi ose në 
vendin e punës. Alternativë: dorëzuesi mund ta ngjisë njoftimin në derën e 
godinës. Në fletë-kthesë, dorëzuesi shënon ditën, orën dhe arsyen e refuzimit. 
Në këtë fazë, njoftimi konsiderohet i kryer me sukses. (Neni 144 LPK)  
 
Nëse vendbanimi i personit, i cili duhet të njoftohet, nuk mund të identifikohet ose 
personi e ka ndërruar vendbanimin, gjykata mund të vendos që të zëvendësojë 
njoftimin me shpalljen e dokumenteve relevante në tabelën e shpalljeve të 
gjykatës. Shpallja tetë ditësh konsiderohet njoftim i vlefshëm. (Neni 145 LPK). 
 
Komentet lidhur me adresat e panjohura ose të pasakta: Çështja e adresave 
është bërë një nga sfidat më të mëdha për zyrtarët e përmbarimit. Sipas një 
ankete të kryer me gjyqtarët, nga ana e Këshillit Gjyqësor të Kosovës, në 
vjeshtën e vitit 2006,  vërehen mendime kundërthënëse lidhur me rolin e gjykatës 
në dhënien e asistencës,kreditorit, në rastet kur adresa e debitorit është e 
panjohur dhe e pasaktë. Për obligimet e gjykatës, jepen më shumë hollësi në 
Kapitullin 3. 
 
Pas dorëzimit të njoftimit, fletë-kthesa nënshkruhet nga pranuesi dhe dorëzuesi. 
Dorëzuesi po ashtu shënon datën dhe orën e dorëzimit. Nëse pranuesi nuk di të 
shkruajë, dorëzuesi do ta shkruajë emrin dhe mbiemrin e pranuesit me shpjegim 
se përse pranuesi nuk e ka nënshkruar personalisht (Neni 149 LPK). 
Dokumentacioni i duhur mbi pranimin e njoftimit është i rëndësishëm sepse është 
pikënisje për disa shtyrje dhe afate të caktuara me ligj për mjete kundër vendimit 
të njoftuar ose për veprime në pajtim me vendimin e njoftuar.     
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KAPITULLI 3 
Fillimi i Përmbarimit 

Propozimi për Përmbarim 
 
Procedura e përmbarimit fillon me paraqitjen e propozimit për përmbarim nga 
ana e kreditorit. Kreditori zakonisht është personi, kërkesa e të cilit përmbushet 
në procedurën përmbarimore. Kreditori është gjithnjë personi të cilit debitori 
duhet t’ia paguaj ndonjë shumë të hollash ose t’ia kryej apo të mos ia kryej 
ndonjë veprim, siç përshkruhet në dokumentin i cili paraqitet si bazë për 
përmbarim. Përfaqësuesi ligjor ose avokati i autorizuar mund të veprojë në emër 
të kreditorit ose debitorit. 
 
Kush? Çka? Kur? Ku? 
 

Kush Kreditori Nëse dyshohet, zotësia e kreditorit mund 
të provohet përmes një dokumenti publik 
ose të verifikuar ligjërisht, me vendim në 
procedurën kontestimore. 

Kundër 
kujt 

Debitorit Nëse dyshohet, kreditori duhet të 
sigurojë dëshmi për të provuar se 
obligimi i tillë i përket personit nga i cili 
kërkohet përmbarimi.  

Çka Propozimi për përmbarim Kreditori duhet të bashkëngjisë 
dokumentin që përbënë bazën për 
përmbarimin e propozimit të tij, përveç 
nëse përmbarimi kërkohet sipas 
dokumentit përmbarues në të njëjtën 
gjykatë e cila e ka lëshuar atë aktgjykim.  

Vendimet e gjykatës për 
kthim në punë të punëtorit: 6 
muaj (230 LPP) 
Vendimet e gjykatës mbi 
ndërprerjen e posedimit: 30 
ditë (444 LPK) 

Gjykata duhet të verifikojë afatin kohor 
brenda të cilit mund të paraqitet kërkesa. 
Dështimi për të paraqitur kërkesën 
brenda afatit të caktuar kohor shpie në 
hedhjen poshtë të saj sipas detyrës 
zyrtare. 

Kur 

Faturat e shërbimeve 
komunale: 1 vit (neni 378 Ligji 
mbi marrëdhëniet e 
detyrimeve) 
Vendimet gjyqësore: 10 vjet 
(neni 379 Ligji mbi 
marrëdhëniet e detyrimeve) 
Të gjitha dokumentet e tjera: 
5 vjet (neni 371 Ligji mbi 
marrëdhëniet e detyrimeve) 

Gjykata nuk ka kurrfarë obligimi të 
verifikojë afatin kohor brenda të cilit 
është bërë paraqitja e kërkesës. 
Dështimi për të paraqitur kërkesën 
brenda afatit kohor hapë rrugën për 
debitorin që të bëjë kundërshtim. Nuk ka 
kurrfarë pasojash nëse debitori dështon 
ta bëjë atë. (neni 360, al. 3 të LPK) 

Ku Gjykata me kompetencë 
territoriale 
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Përmbajtja e propozimit për përmbarim 
 
LPP nuk definon formën e propozimit për përmbarim. Neni 35 i LPP parasheh që 
propozimi për përmbarim të përfshijë: 
 

1. Kreditorin; 
2. Debitorin; 
3. Dokumentin në të cilin bazohet përmbarimi, p.sh. vendimi gjyqësor i 

formës së prerë, i ekzekutueshëm, dokumenti autentik, etj. Nëse 
propozimi për përmbarim i parashtrohet gjykatës së njëjtë e cila e ka 
nxjerrë vendimin që duhet të përmbarohet, atëherë kreditori mund ta 
plotësojë këtë kusht duke e cituar numrin dhe datën e vendimit. Nëse 
propozimi për përmbarim i i paraqitet gjykatës tjetër, ose dokumenti i cili 
paraqitet për përmbarim nuk është aktgjykim, atëherë ai dokumenti duhet 
t’i bashkëngjitet propozimit. 

4. Obligimin e debitorit, p.sh. cila është natyra e obligimit, p.sh. për borxhet 
në të holla – shuma. 

5. Mjetet dhe subjekti i përmbarimit, p.sh. sendet mbi të cilat kreditori cakton 
përmbarimin, bartjen apo shitjen për të përmbushur kërkesën e vet. Ky 
kusht nuk plotësohet nëse përmbarimi kërkohet për sendet e luajtshme; 
në këtë rast, kreditori nuk ka nevojë të identifikojë pasurinë por thjeshtë të 
kërkojë përmbarimin, kryesisht, për sendet e luajtshme që gjenden brenda 
banesës, shtëpisë, oborrit, zyrës së debitorit, etj.  

6. Çdo informatë tjetër të nevojshme për përmbarim. 
 
Shqyrtimi dhe verifikimi i propozimit për përmbarim 
 
Në praktikë, gjykatat shpeshherë lejojnë përmbarimin e bazuar në propozime jo 
të plota dhe të pasakta. Kjo shkakton dy lloj problemesh:  
 
     1) Nëse mangësia ndikon në vlefshmërinë e vendimit, atëherë gjykata duhet 

të shkojë në një proces të vështirë, të hedhjes poshtë,  
     2) Nëse mangësia ndikon në tërësinë e propozimit, atëherë gjykata do ta ketë 

edhe më të vështirë zbatimin e procedurave të përmbarimit.  
 
Në rastet tjera, kur dokumenti i paraqitur si bazë për përmbarim është i pasaktë 
dhe jo ikompletuar. Për t’iu shmangur mundësisë që gjyqtari për përmbarim – 
apo gjyqtari civil, (në rastet e kundërshtimit të përmbarimit, në bazë të 
dokumentit autentik), t’i ketë  duart e lidhura, është me rëndësi shqyrtimi i 
kujdesshëm i propozimit për përmbarim, PARA SE ta  lejojmë apo refuzojmë 
përmbarimin. Gjatë shqyrtimit të propozimit, gjykata përveç tjerash, duhet t’iu 
referohet neneve 16, 18, 20 dhe 35 të LPP. 
 
Kjo është lista e pyetjeve praktike që duhet të merren parasysh para lejimit apo 
refuzimit të përmbarimit. Derisa shumë nga këto pyetje nuk janë drejtpërdrejtë të 
obliguara me ligj, ato reflektojnë të metat e shpeshta të propozimeve për 
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përmbarim. Procesi i shqyrtimit mund të duket i rëndë (sidomos në rastet kur 
bëhen parashtrime në numër shumë të madh siç ndodhë me kompanitë e 
shërbimeve komunale), por nëse shikohen në afat më të gjatë, kjo do të kursente 
një kohë të madhe të procedimit. 
 

1. A është paguar taksa gjyqësore? 
2. A është shënuar data në propozimin për përmbarim? 
3. A përmban propozimi për përmbarim emrin dhe vendin/selinë e kreditorit? 
4. A përmban propozimi për përmbarim emrin dhe vendin/selinë e debitorit? 
5. A është i bashkëngjitur dokumenti që shërben si bazë për përmbarim? 
6. A është dokumenti i përshtatshëm për përmbarim? 

a. A ka ardhur koha që debitori të paguaj borxhin apo ta përmbushë 
obligimin?  

b. A ka skaduar afati ligjor për përmbushje vullnetare? 
c. A përmban dokumenti obligimin që duhet ta përmbush debitori? 

7. A ka kaluar koha për paraqitjen e kërkesës për përmbarim? 
8. A ka gjykata kompetencë mbi rastin? 

a. A është kjo lëndë e përmbarimit? 
b. A janë plotësuar ato tre kriteret për kompetencën e Gjykatës 

Ekonomike? (Nëse po, atëherë rasti duhet të jetë në Gjykatën 
Ekonomike. Nëse jo, atëherë lënda duhet të jetë në Gjykatën 
Komunale.) (Për kritere, shih faqen 9.) 

c. A është vendi/selia e debitorit dhe e sendeve të tij, i cekur në 
propozim, nën kompetencën territoriale të gjykatës? 

9. Për borxhet monetare: a korrespondon shuma e cekur në propozim me 
shumën e cekur në dokumentin që shërben si bazë për përmbarim? 

10. Për borxhet jomonetare: a korrespondon obligimi i cekur në propozim me 
obligimin e cekur në dokumentin që shërben si bazë për përmbarim?  

 
Pyetjet e lartcekura janë pyetje të cilat çdo zyrtar i përmbarimit duhet t’ia 
parashtrojë vetës para se ta lejojë përmbarimin. Procesi i shqyrtimit mund të 
duket i vështirë në fillim (posaçërisht kur paraqitet një grumbull kërkesash siç e 
praktikojnë kompanitë e shërbimeve komunale), por në aspektin afatgjatë do të 
kursehet kohë e konsiderueshme e procedimit. 
 
Ndër propozimet për përmbarim, të lejuara gabimisht, mund të citojmë: kërkesat 
në të cilat debitori dhe sendet e tij e kanë vendin/selinë nën juridiksionin e ndonjë 
gjykate tjetër (për shembull, debitori jeton në një juridiksion ndërsa përmbarimi 
kërkohet dhe lejohet në një gjykatë tjetër komunale); personi i cili e paraqet 
kërkesën nuk është kreditor ose përfaqësues ligjor i kreditorit, ose dokumenti i 
paraqitur si bazë për përmbarim nuk përmban asnjë obligim që duhet të 
përmbushet nga debitori. Këta shembuj janë marrë nga praktika gjyqësore.  
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Fushëveprimi i obligimeve për të cilat kërkohet përmbarimi  
 
Në kërkesën për përmbarim, kreditori duhet të përfshijë obligimet për të cilat 
është paraparë përmbarimi. Përmbarimi mund të lejohet vetëm në kuadër të 
fushëveprimit të obligimeve që përfshihen në dokumentin e dorëzuar si bazë për 
përmbarim. Për shembull, për borxhet monetare, kreditori mund të kërkojë 
përmbarimin deri në një shumë që përfshihet në dokumentin e dorëzuar si bazë 
për përmbarim; ai mund të kërkojë më pak por jo më shumë. Për shembull, është 
dorëzuar një faturë prej 1.000€�, por debitori tashmë i ka paguar 500 €�; atëherë 
kreditori do të kërkojë përmbarimin vetëm për  500€�.  
 
Nëse kërkesa e kreditorit për përmbarimin e borxhit është më e madhe se 
obligimi në dokumentin e dorëzuar si bazë për përmbarim, gjykata, sipas detyrës 
zyrtare, duhet ta korrigjojë atë duke e refuzuar pjesërisht përmbarimin. Kjo vlen 
për borxhet monetare dhe jomonetare.  
 
Shpenzimet që krijohen gjatë përmbarimit (siç janë taksa gjyqësore, taksa për 
avokatin për të përgatitur kërkesën për përmbarim, etj.) po ashtu mund të 
kërkohen, por vetëm si shtesë në borxh. Kjo do të thotë se përmbarimi është i 
lejuar vetëm për vlerën e borxhit (p.sh. nuk përfshihet taksa për avokatin që 
është paraqitur gjatë përgatitjes së propozimit apo taksa gjyqësore). Kjo po ashtu 
do të thotë se shpenzimet janë të përmbledhura gjatë tërë procedurës 
përmbarimore dhe se kreditori ka të drejtë të kërkojë pagesën e tyre nga debitori. 
Në praktikë, kreditori paguan paraprakisht për të gjitha shpenzimet që paraqiten 
gjatë procesit përmbarimor (taksa gjyqësore, ekspertiza, depoja, transporti, etj.). 
Këto shpenzime pastaj mblidhen nga debitori si shtesë në borxhin kryesor. 
Shpenzimet mund të mbulohen vetëm nëse janë të arsyeshme, siç i parashih 
Neni 32 të LPP. Është interesant të ceket se taksa e avokatit për hartimin e 
propozimit për përmbarim bazohet në vlerën e borxhit për të cilin kërkohet 
përmbarimi, sipas tarifave të caktuara nga Oda e Avokatëve të Kosovës.  
 
Rasti i veçantë i adresave të panjohura apo të pasakta 
 
Praktika e tashme e gjykatave, në rastet e adresave të panjohura apo të pasakta, 
i zbaton dispozitat e LPK siç parashihet edhe në Nenin 14 të LPP.  
 
Nenet relevante janë: 
 

• Neni 106 i LPK parasheh që paditësi të shënojë “vendlindjen/vendbanimin 
e palëve, përfaqësuesve ligjorë/avokatëve”. 

• Neni 109 i LPK parasheh që, kur parashtresa është e pasaktë apo jo e 
plotë, gjykata do të kërkojë nga paditësi që ta përmirësojë atë brenda 
afatit të caktuar. Dështimi që informatat të korrigjohen apo plotësohen, 
brenda afatit të caktuar, sjell në mbylljen e rastit, i cili konsiderohet i 
tërhequr. 
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• Neni 148 i LPK, në mënyrë specifike, merret me rastet kur paditësi nuk 
mund ta gjejë adresën e saktë të të paditurit. Në rastet e tilla kërkohet nga 
gjykata që të “përpiqet për sigurimin e informatave të kërkuara përmes 
organit kompetent administrativ, ose të sigurojë informatat e kërkuara në 
ndonjë mënyrë tjetër”. Termi kyç është “të përpiqet të sigurojë” që do të 
thotë se gjykata nuk është e obliguar të ketë rezultat (p.sh. gjetja e 
adresës së saktë), por më tepër ka obligim që të ndërmarrë të gjitha 
masat e nevojshëm dhe të arsyeshme për ta arritur rezultatin e caktuar. 

 
Në bazë të anketës së kryer me gjykatës, nga ana e Këshillit Gjyqësor të 
Kosovës, në vjeshtë të vitit 2006, del se ka mendime kundërthënëse lidhur me 
lejimin e  gjykatës për ta mbyllur rastin, nëse ka dështuar në gjetjen e adresës së 
saktë; dhe nëse gjykata e ka këtë të drejtë, atëherë kur mund ta ndërmerr këtë 
veprim.  
 
Sqarimi i procedurave përcaktohet nga këto dy pyetje: 
 

1) A aplikohet neni 148 i LPK në procedurat e përmbarimit? (Nëse përgjigjja 
është jo, atëherë dispozitat e nenit 109 të LPK parashohin qartë se 
dështimi i kreditorit që të sigurojë adresën e saktë të debitorit brenda afatit 
të caktuar sjell në mbyllje të rastit.) 

2) Nëse po, kur konsiderohet se gjykata e ka përmbushur obligimin e saj, “të 
përpiqet të sigurojë” informatat për adresën në bazë të nenit 148 të LPK? 

 
Në praktikë, gjykatat kanë kërkuar informata nga zyrat e regjistrimit civil dhe 
SHPK, por këto shërbime rrallë ua kanë siguruar informatën e kërkuar.  
Strategji tjetër paraqesin pyetjet drejtuar fqinjëve, qendrave për punë sociale, 
zyrtareve të bashkësive lokale. Kurse një strategji tjetër do të mund të ishte 
kërkimi i informatave edhe nga kompanitë e shërbimeve komunale. 
 
Pasojat e pavlefshmërisë dhe të moskompletimit të propozimit për 
përmbarim 
 
Gjatë shqyrtimit të propozimit, gjykata duhet ta dallojë qartë atë se çka e bënë 
propozimin të pavlefshëm dhe çka e bënë atë të pakompletuar. Mjetet do të 
dallojnë varësisht se a është propozimi i vlefshëm  apo jo.  
 
Në vijim janë dhënë shembujt se çka e bënë një propozim të pavlefshëm ose të 
pakompletuar: 
 

Çka e bën propozimin të 
pavlefshëm? 

Çka e bën propozimin të 
pakompletuar? 

• Personi që e parashtron kërkesën 
nuk është kreditor ose person i 
autorizuar. 

• Dokumenti në bazë të të cilit 

• Vendi dhe informatat kontaktuese të 
kreditorit nuk janë cekur. 

• Vendi dhe informatat kontaktuese të 
debitorit nuk janë cekur. 
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Çka e bën propozimin të 
pavlefshëm? 

Çka e bën propozimin të 
pakompletuar? 

kërkohet përmbarimi nuk është 
dokument i ekzekutueshëm. 

• Dokumenti, në bazë të të cilit 
kërkohet përmbarimi, nuk përmban 
asnjë obligim për përmbushje nga 
ana e debitorit. 

• Afati për paraqitjen e kërkesës për 
përmbarim ka skaduar. (afati varet 
nga lloji i kërkesës.) 

• Debitori nuk është emëruar në 
propozim. 

• Lënda bie nën  juridiksionin e 
ndonjë gjykate tjetër, brenda apo 
jashtë Kosovës. (pavlefshmëria ka 
të bëjë vetëm me kompetencën, por 
jo edhe me përshtatshmërinë 
përmbaruese të dokumentit).  

• Dokumenti në bazë të të cilit 
kërkohet përmbarimi nuk është 
bashkëngjitur. 

• Sendet që i nënshtrohen përmbarimit 
nuk janë  cekur.  

• Sendet që i nënshtrohen 
përmbarimit, sipas Ligjit, janë të 
përjashtuara.  

 
Nëse propozimi është i pavlefshëm, atëherë gjykata duhet ta refuzojë 
përmbarimin. Nuk ka mundësi të tjera. Nëse rezulton se pavlefshmërinë e ka 
shkaktuar gabimi i kreditorit gjatë hartimit të propozimit, kreditori gjithmonë mund 
të parashtrojë propozim të ri. 
 
Nëse propozimi është i pakompletuar, atëherë gjykata do të lëshojë një 
konkluzion me të cilin do të kërkojë nga kreditori informata shtesë, siç parashihet 
me nenin 109 të LPK.   
 
Kur gjykata kërkon informata shtesë apo përmirësime/plotësime, atëherë ajo e 
ndjek procedurën në vijim: 
 

1. Kërkon nga kreditori informata shtesë ose përmirësime/plotësime. 
2. I jep kreditorit afat të caktuar për sigurimin e informatave shtesë ose 

përmirësimeve/plotësimeve. 
3. Nëse kreditori nuk paraqet informata shtesë ose përmirësime/plotësime 

brenda afatit të paraparë, gjykata konsideron se rasti është tërhequr dhe 
rasti i tillë mbyllet. 

4. Nëse kreditori e kthen informatën e njëjtë pa plotësime dhe përmirësime 
shtesë, atëherë kërkesa refuzohet dhe rasti i tillë mbyllet. 

5. Nëse kreditori kthen informata shtesë ose përmirësime/plotësime, atëherë 
rasti vazhdon.(Format: PËRMB Përgjithshme 2) 

 
Rregullat janë shumë të qarta. Ato kanë për qëllim pengimin e ngarkesës së 
tepërt të gjykatave me kërkesa të padrejta ose të pakompletuara, të cilat e nuk 
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ua mundësojnë gjykatave sa duhet kryerjen e veprimeve të përmbarimit. Në 
praktikë,është vërejtur, se gjykatat nuk i zbatojnë plotësisht këto dispozita. 
 
Vendimi për lejimin e përmbarimit 
 
Nëse kriteret mbi rregullsinë e formës dhe përmbajtjes së propozimit mbi 
përmbarimin janë plotësuar dhe afati për përmbushjen vullnetare të obligimit ka 
kaluar, gjykata do të nxjerr vendim për lejimin e përmbarimit. Para marrjes së 
vendimit nuk është e nevojshme të mbahet ndonjë seancë. Ky vendim bazohet 
vetëm në shqyrtimin formal të propozimit për përmbarim. 
 
Me vendimin mbi përmbarim vendoset për vlefshmërinë e propozimit si dhe për 
mënyrën e zbatimit të përmbarimit. Kjo nënkupton që përmbajtja e vendimit do të 
ndryshojë varësisht nga mjetet dhe subjekti i përmbarimit, të kërkuara nga 
kreditori. P.sh. vendimi për përmbarim në llogarinë bankare do t’i referohet 
llogarive bankare të debitorit dhe kreditorit dhe do të urdhërojë bankën e cila 
menaxhon me llogarinë bankare të debitorit që shumën e borxhit ta bartë në 
llogarinë bankare të kreditorit. P.sh. vendimi mbi përmbarimin përmes shitjes së 
paluajtshmërisë do të përfshijë karakteristikat e paluajtshmërisë dhe referencat 
kadastrale të saj. 
 
Vendimi mbi përmbarimin duhet të jetë identik me obligimin e debitorit, siç 
përshkruhet në dokumentin që parashtrohet si bazë për përmbarim. Në rast 
borxhi në të holla, kjo nënkupton se shpenzimet siç janë pagesa e avokatit ose 
taksat gjyqësore, nuk përfshihen në shumën e kërkuar; vetëm shuma e borxhit 
mund të përfshihet, përveç nëse nuk parashihet ndryshe me dokumentin që 
është bazë për përmbarim. Shpenzimet llogariten gjatë tërë procesit përmbarues 
dhe mund t’i paguhen kreditorit nga ana e debitorit nëse ato janë të arsyeshme, 
siç specifikohet nën nenin 32 të LPP  
 
Në praktikë, mundësitë janë si në vijim: 
 

1. Propozimi për përmbarim aprovohet në tërësi pa ndonjë nevojë për shtesa 
ose ndryshime: vendimi për lejimin e përmbarimit nuk duhet të jetë i 
arsyetuar. Në praktikë, nuk ka nevojë për vendim formal dhe përmbarimi 
lejohet me vulosjen e propozimit dhe me shënimin e datës dhe 
nënshkrimin e personit që e autorizon përmbarimin. 

2. Propozimi për përmbarim aprovohet, në tërësi, pas pranimit të informatave 
shtesë ose përmirësimeve nga kreditori: vendimi për lejimin e përmbarimit 
duhet të arsyetohet. (pasi që propozimi tashmë i ndryshuar ose i 
plotësuar, është e pamundur që vetëm të vuloset). 

3. Propozimi për përmbarim aprovohet pjesërisht dhe refuzohet pjesërisht 
ose përmirësohet: vendimi për lejimin e përmbarimit duhet të arsyetohet. 

4. Propozimi për përmbarim refuzohet në tërësi: vendimi për refuzimin e 
përmbarimit duhet të arsyetohet. 
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Pasi që debitori njoftohet për vendimin për të lejuar përmbarimin, ai ka afat ligjor 
prej tetë ditësh për të përmbushur obligimin e vet në mënyrë vullnetare. 
Mospërmbushja e tij, (apo mos përdorimi i mjeteve në dispozicion), hapë rrugën 
për zbatimin e përmbarimit me masa detyrimit.  
 
Vendimi mbi përmbarimin i përfshinë mjetet juridike të cilat debitori mund t’i 
përdorë për kundërshtim. Këto mjete juridike shpjegohen në kapitullin 6. 
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KAPITULLI 4 
Përmbushja e përmbarimit (1): Borxhet në të holla 

Identifikimi, sekuestrimi dhe shitja e sendeve 
 
Përmbarimi i borxhit në të holla ka për qëllim mbledhjen e të hollave për ta 
përmbushur obligimin ndaj kreditorit. Të hollat mund të mblidhen drejtpërdrejt 
përmes pagesës vullnetare ose përmes bartjes së mjeteve monetare, siç janë të 
ardhurat apo gjendja në llogarinë bankare. Të hollat po ashtu mund të mblidhen 
nëpërmjet shitjes së sendeve të luajtshme ose të paluajtshme.  
 
Mënyra dhe fushëveprimi i përmbarimit përcaktohet me vendimin mbi 
përmbarimin. Parimisht, gjykata e cila e nxjerr aktvendimin për përmbarim është 
edhe gjykatë që e zbaton atë aktvendim.  
 
Pasuria monetare 
 
Përmbarimi mbi pasurinë monetare është mënyra e preferuar e përmbarimit 
sepse pasuria monetare bartet shpejtë te kreditori me qëllim të përmbushjes se 
obligimit monetar. Pasuria monetare përfshinë paratë e gatshme ose ekuivalentin 
e tyre, detyrimin monetar ndaj debitorit, gjendjet në llogaritë bankare, dhe të 
ardhurat. LPP specifikon se cilat vlera nuk mund të konfiskohen (përjashtimet) 
ose mund të merren pjesërisht (kufizimet). Këto përjashtime dhe kufizime janë 
dhënë në vijim. 
 

Përjashtimet (92 LPP) 
Sendet që nuk mund të 

sekuestrohen 

Kufizimet (93 LPP) 
Sendet që mund të sekuestrohen 

pjesërisht 
• Alimentacioni, kompensimet e 

dëmit nga humbja e shëndetit 
(humbja e aftësisë për punë), 
kompensimi i dëmit për shkak të 
vdekjes së kujdestarit 

• Kompensimi për shkak të 
lëndimit 

• Të ardhurat e ndihmës sociale 
• Të ardhurat në bazë të 

papunësisë së përkohshme 
• Shtesat fëmijërore 
• Bursat dhe ndihma për studentë 
• Të ardhurat e ushtarëve 
• Kompensimi për punë i personit 

të dënuar, përveç për pagesat e 
alimentacionit ose kompensim të 
dëmit të shkaktuar nga vepra 
penale 

• Të ardhurat në bazë të 

• Deri në  ½ e të ardhurave personale 
ose pensionit për kërkesat që kanë
të bëjnë me alimentacion, 
kompensim të dëmit nga humbja e 
shëndetit (humbja e aftësisë për 
punë), kompensim të dëmit për 
shkak të vdekjes së ushqyesit 

• Deri në 1/3 e të ardhurave personale 
ose pensionit për të gjitha kërkesat 
tjera 

• Deri më 1/3 e të ardhurave 
personale minimale të garantuara 
për kërkesat që kanë të bëjnë me 
alimentacion, kompensim të dëmit 
nga humbja e shëndetit (humbja e 
aftësisë për punë), kompensim të
dëmit për shkak të vdekjes së
ushqyesit 

• Deri më 1/4 të ardhurave personale 
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Përjashtimet (92 LPP) 
Sendet që nuk mund të 

sekuestrohen 

Kufizimet (93 LPP) 
Sendet që mund të sekuestrohen 

pjesërisht 
medaljeve dhe dekoratave të 
luftës 

• Kompensimet për udhëtime dhe 
ushqim ditor 

minimale të garantuara për të gjitha 
kërkesat e tjera 

• Të ardhurat personale të invalidëve 
të luftës dhe invalidëve ushtarak 
vetëm për kërkesat që kanë të bëjnë
me alimentacion, kompensim të
dëmit nga humbja e shëndetit 
(humbja e aftësisë për punë), 
kompensim të dëmit për shkak të
vdekjes së ushqyesit 

Dispozitat e përgjithshme për përmbarimin e pasurisë monetare janë përfshirë në 
nenet 91 deri 117 të LPP.  
 
Përmbarimi në vlerat monetare bëhet në tre faza:  
 

1) identifikimi,  
2) sekuestrimi, dhe  
3) transferimi.  

 
Neni 94 i LPP parasheh që përmbarimi në vlera monetare të zbatohet duke i 
bllokuar dhe bartur këto të holla. Këto tri faza do të shpjegohen për dy raste 
speciale të vlerave monetare në të cilat janë bartur fondet nga debitori i debitorit 
te kreditori: llogaritë bankare (neni 127 LPP) dhe për të ardhura personale dhe 
pensione (nenet 118-126 të LPP). 
  
Përmbarimi në llogaritë bankare – Gjendja në llogarinë bankare është rast 
special i borxhit monetar që i detyrohet debitorit. Në fakt, kur personi e hap një 
llogari bankare dhe depoziton të holla në atë llogari, banka bëhet debitor i atij 
personi për shumën e cila gjendet në atë llogari. Janë disa dispozita në LPP të 
cilat e mbështesin përmbarimin në llogarinë bankare të debitorit: 
 

• Neni 127 i LPP parasheh përmbarimin në xhirollogarinë e debitorit, 
llogarinë devizore ose ndonjë llogari tjetër në atë bankë si një rast special 
të përmbarimit në të hollat që i detyrohen debitorit. 

 
• Nenet 194-206 të LPP shkoqisin përmbarimin në mjetet publike nëpërmjet 

llogarisë së debitorit. Në këtë pjesë të ligjit, në mënyrë specifike ceket 
“Shërbimi i kontabilitetit shoqëror”. Ky shërbim nuk ekziston më. Mirëpo 
derisa bankat komerciale, nën mbikëqyrjen e Autoritetit Qendror Bankar të 
Kosovës, kryejnë aktivitete të njëjta sikurse Shërbimi i Kontabilitetit 
Shoqëror, mund të thuhet se ato janë institucione pasardhëse. 
(Rregullorja e UNMIK-ut 2006/47 ka krijuar Autoritetin Qendror Bankar të 
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Kosovës për të zëvendësuar Autoritetin Bankar dhe të Pagesave të 
Kosovës që vet ishte si pasardhës i Shërbimit të Kontabilitetit Publik.) 

 
Në secilin rast, më praktike duket që kërkesat për përmbarim në llogarinë 
bankare të debitorit të trajtohen si rast special i përmbarimit mbi debitorin e 
debitorit. E vërteta është se deponimi i të hollave në llogari bankare krijon obligim 
për bankat ndaj deponuesit për atë shumë të deponuar. Pasi që këto dispozita 
(nenet 91-127 të LPP) janë më të përgjithshme, ato japin mjaft mundësi për 
interpretim nga ana e gjykatësve për përmbarim. (Format: PËRMB Monetare 1) 
 
1) Identifikimi – identifikimi se a ka apo jo debitori llogari bankare është treguar i 
vështirë në praktikë. Bankat iu kanë ofruar gjykatave shumë pak bashkëpunim 
për qëllime të përmbarimit. Neni 101 i LPP parasheh se gjykata mund të kërkojë 
informata nga debitori i debitorit lidhur me borxhet që i detyrohen debitorit. Këto 
dispozita zbatohen ndaj bankës e cila mban llogarinë e debitorit. 
 

• Nëse banka ku gjendet llogaria dhe numri i llogarisë janë të njohura, 
kreditori duhet t’i përfshijë në propozim. 

 
• Nëse vetëm banka ku gjendet llogaria është e njohur, gjykata do të duhej 

ose të kërkojë informata nga banka ose ta urdhërojë përmbarimin në atë 
llogari pa e emëruar llogarinë. Qasja e parë mund të shkaktojë probleme 
pasi që krijon vonesa prej kohës kur banka informohet mbi përmbarimin 
deri në kohën kur përmbarimi në të vërtetë përfundon. (Format: PËRMB 
Monetare 2) 

• Nëse gjykata nuk ka asnjë informatë, duhet t’i kontaktojë të gjitha bankat 
dhe të kërkojë informata nga bankat ose ta urdhërojë përmbarimin në atë 
llogari pa e emëruar llogarinë. Qasja e parë mund të shkaktojë probleme 
pasi që krijon vonesa prej kohës kur banka informohet për përmbarimin 
deri në kohën kur përmbarimi ndodh në të vërtetë. 

 
Në rastet në të cilat gjykatat nuk janë të informuara mbi numrin e llogarisë 
bankare, këto informata duhet të merren nga banka në të cilën gjendet llogaria. 
Këto informata nuk mund të merren nga Autoriteti Qendror Bankar i Kosovës 
sepse nuk ka Bazë Qendrore të të Dhënave mbi Llogaritë Bankare. Kërkesa për 
informata (apo për përmbarim) duhet të shkojë te banka përkatëse me qëllim të 
marrjes së informatave për zbatimin e suksesshëm të përmbarimit. 
 
Është me rëndësi të kihet parasysh se debitorët mund të kenë disa llogari 
bankare në disa banka të ndryshme, posaçërisht debitorët e mëdhenj. 
 
2) Sekuestrimi – pas identifikimit të llogarisë gjykata do të urdhërojë që shumat 
në këtë (ose këto) llogari të bllokohen për qëllime të pagesës së borxhit. 
Sekuestrimi bëhet në këtë mënyrë:  
 
       1)  të gjitha tërheqjet nga ajo llogari ndalohen,  
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       2)  depozitat janë të lejuara.  
 
Disa pagesa lejohen, si p.sh. pagesa e tatimit, posaçërisht nëse kanë përparësi 
ndaj kërkesës së kreditorit. Nëse nuk ka të holla në llogari në kohën e kërkesës, 
banka duhet ta mbajë atë vendim dhe ta njoftojë gjykatën kur fondet janë përsëri 
në llogari. (Format: PËRMB Monetare 3) 
 
3) Pagesa – kreditori paguhet menjëherë me bartjen e shumës së borxhit nga 
llogaria e debitorit në llogarinë e kreditorit. Pagesa kryhet në bazë të urdhëresës 
së gjykatës e cila i lëshohet bankës për zhvendosjen e shumës së sekuestruar 
nga llogaria e debitorit në llogarinë e kreditorit. Banka lëshon një dëftesë për 
pranimin e bartjes, në disa kopje, përfshirë edhe një për gjykatën. Nëse kreditori 
nuk ka llogari bankare, pagesa mund të kryhet në mënyrë që fondet më parë i 
barten gjykatës. Gjykata pastaj do të lëshojë një dëftesë në emër të kreditorit.  
 
4) Shqetësimet lidhur me pajtimin e bankës – bankat kanë treguar nivele të 
ndryshme të pajtueshmërisë me vendimet e gjykatës. Në emër të “sekretit 
bankar” dhe “marrëdhënies me klientin”,  bankat kanë refuzuar t’i zbatojnë 
vendimet për përmbarim ose thjesht i kanë injoruar ato. Po ashtu flitet se bankat i 
kanë lajmëruar klientët se do të ndodh përmbarimi, duke u dhënë kështu kohë që 
t’i bartin fondet nga ajo llogari bankare. Këto veprime përbëjnë shkelje të LPP 
dhe të rregullave bankare.  
 
Janë dy dispozita që mund të përdoren më shpesh për detyrim të bashkëpunimit: 
 

• Neni 102 i LPP specifikon se debitori i debitorit është përgjegjës për dëmin 
e shkaktuar kreditorit nëse dështon ta identifikojë vetën ose e identifikon 
vetën në mënyrë të rrejshme dhe jo të plotë. Për këtë përgjegjësi gjykata 
duhet ta njoftojë debitorin e debitorit.  

 
o Në praktikë: kjo dispozitë mund të përdoret nga kreditori për të kërkuar 

zhdëmtim nëse banka dështon të jep informata mbi llogarinë e 
debitorit. 

 
• Neni 34 i Rregullores së UNMIK - ut 2006/47 parasheh se sekreti bankar 

nuk aplikohet kur kërkesa paraqitet me urdhër të gjykatës. 
 

o Në praktikë: për mosveprim sipas dispozitave të Rregullores së UNMIK 
- ut 2006/47, banka dhe zyrtarët e saj mund tu nënshtrohen 
procedurës disiplinore para Autoritetit Qendror Bankar të Kosovës. 
Procedura disiplinore mund të sjellë sanksione financiare.  

 
5) Dispozitat e posaçme lidhur me llogaritë e institucioneve publike, siç janë 
kuvendet komunale – institucionet publike i kanë llogaritë bankare pranë 
Autoritetit të Bankave dhe Pagesave të Kosovës (tani Autoriteti Qendror Bankar i 
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Kosovës). Rregullat për përmbarim në llogaritë e tyre janë shtjelluar në nenet 
194 deri 206 të LPP.  
 
Duhet të kihen parasysh disa karakteristika specifike: 
 

• Kufizimet e fondeve që mund të konfiskohen: Neni 196 LPP parasheh 
kufizimin e fondeve në masën e cila nuk ndikon në mbarëvajtjen e 
detyrave themelore të institucionit. Udhëzimi Administrativ i UNMIK-ut 
2005/13 parasheh një mekanizëm për pagesa në këste mujore në mënyrë 
që ky kufizim të respektohet.   

 
• Përfshirja e Ministrisë së Financave: Autoriteti i Bankave dhe Pagesave i 

Kosovës është njoftuar më 29 mars 2005 nga Departamenti i Thesarit i 
Ministrisë së Financave që të gjitha urdhëresat e gjykatës që kërkojnë 
pagesa nga fondet e Buxhetit të Konsoliduar të Kosovës (p.sh. pagesa që 
duhet të bëhen nga ana e kuvendeve komunale, ministrive, etj) duhet t’i 
adresohen së pari Departamentit të Thesarit. Kjo kërkesë buron nga 
Rregullorja e UNMIK-ut 2003/17 mbi Ligjin për Menaxhimin e Financave 
Publike dhe Përgjegjësive që Autoriteti i jep Departamentit të Thesarit t’i 
lejojë pagesat. 

 
Përmbarimi në të ardhurat personale (rroga) – Kur debitori është i punësuar, 
përmbarimi mund të bëhet në të ardhurat personale. Të ardhurat personale që 
mund të ndalohen, sipas nenit 119 të LPP, përfshijnë të gjitha kompensimet që 
debitori i pranon për punën e tashme dhe të kaluar.  
1) Identifikimi – Neni 101 i LPP parasheh se gjykata mund të kërkojë informata 
nga debitori i debitorit lidhur me borxhet që i detyrohen debitorit. Kjo mund të 
aplikohet ndaj secilit institucion që është punëdhënës i debitorit. 
 
 
Nëse kreditori nuk ka njohuri se a është i punësuar debitori dhe kush është 
punëdhënësi i tij, sigurimi i këtyre informatave do të jetë i vështirë pasi që nuk 
ekziston një regjistër qendror mbi punësimin. Në praktikë, nëse punëdhënësi i 
debitorit nuk është i njohur, ka pak gjasa që gjykata ta gjejë atë. Mirëpo, ka më 
tepër gjasa që debitori i ballafaquar me humbjen e sendeve të luajtshme ose të 
paluajtshme të jep vullnetarisht informata mbi punën e tij.  
 
Neni 102 i LPP specifikon se debitori i debitorit është përgjegjës për dëmet që i 
janë shkaktuar kreditorit duke mos e identifikuar vetën apo duke e identifikuar 
vetën rrejshëm apo jo në tërësi. Debitori i debitorit, për këtë përgjegjësi 
informohet nga gjykata. Në praktikë, kjo dispozitë mund të përdoret nga kreditori 
për të marrë dëmshpërblimin nëse punëdhënësi nuk arrin të sigurojë informatat 
mbi situatën e punësimit dhe pagën e punonjësit.  
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2) Sekuestrimi – duke marrë në parasysh përjashtimet dhe kufizimet e 
përmbarimit mbi të ardhurat, gjykata ia dërgon vendimin për përmbarim mbi të 
ardhurat e debitorit punëdhënësit të tij. Vendimi duhet të përmban:  
 
      1)  shumën e borxhit që duhet përmbushur,  
      2)  shumën që duhet ndalur nga të ardhurat për çdo periudhë, dhe  
      3)  numrin e periudhave të ndalesave.  
 
Pasi që punëdhënësi të ketë pranuar vendimin, ai duhet menjëherë ta fillojë 
zbatimin e ndalesës së pjesës relevante të të ardhurave. 
 
Neni 123 i LPP e obligon punëdhënësin ta njoftojë gjykatën në rast të ndërprerjes 
së punësimit. Ky obligim është i dyfishtë:  
 
         1) punëdhënësi duhet ta njoftojë gjykatën se ai më nuk mund ta zbatojë 

urdhëresën e  gjykatës, dhe         
         2)  punëdhënësi duhet të njoftojë gjykatën për punëdhënësin e ri.  
 
Njoftimi i dytë kërkohet vetëm nëse punëdhënësi i parë e di kush është 
punëdhënësi i dytë.Njoftimi i dytë në praktikë është shumë i rrallë.  
 
3) Pagesat – kreditori paguhet menjëherë, me bartjen e shumës së borxhit nga 
llogaria e debitorit në llogarinë e kreditorit. Pagesa kryhet në bazë të  urdhëresës 
së gjykatës e cila i dërgohet punëdhënësit, për bartjen e një pjese të pagesës 
mujore të debitorit te kreditori. Banka lëshon një dëftesë për pranimin e bartjes 
në disa kopje, përfshirë edhe një për gjykatën. Nëse kreditori nuk ka llogari 
bankare, pagesa mund të kryhet në atë mënyrë që fondet më parë i barten 
gjykatës. Gjykata pastaj do të lëshojë një dëftesë në emër të kreditorit. Opsioni i 
dytë nuk do të ishte shumë praktik, sidomos nëse janë planifikuar disa pagesa 
mujore.   
 
Sendet e luajtshme 
 
Dispozitat e përgjithshme lidhur me sendet e luajtshme – përmbarimi në 
pasuri të luajtshme është paraparë me nenet 69 deri 90 të LPP. Kreditori mund 
ta kërkojë përmbarimin në sendet e luajtshme të identifikuara ose ta kërkojë, në 
mënyrë të përgjithësuar, përmbarimin në sendet e luajtshme që gjenden në 
shtëpinë apo vendin e punës së debitorit. Opsioni i dytë e mbron kreditorin nga 
tentimet e debitorit për t’i fshehur apo tjetërsuar sendet. 
(Format: PËRMB Luajtshme 1) 
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Përjashtimet (71 LPP) 
Sendet që nuk mund të sekuestrohen 

Lloji i sendeve Kushtet Komentet 
Domosdoshmëritë 
shtëpiake si janë rrobat, 
këpucët, ndërresat, 
çarçafët, enët, mobilet, 
frigoriferi, rrobalarësja, 
etj. 

Nëse janë të 
domosdoshme për 
debitorin dhe anëtarët e 
familjes duke pasur 
parasysh kushtet e 
jetesës. 

Fjala kyçe është “e 
domosdoshme”. “E 
domosdoshme” zakonisht 
definohet si minimum i 
kërkuar për jetesën ose 
punën në familje. 

Ushqimi dhe karburanti Për gjashtë muaj  
Kafshët shtëpiake, 
makinat dhe mjetet 
bujqësore 

Nëse janë të 
domosdoshme për 
mbajtjen e fermës dhe 
për aq sa janë të 
nevojshme për 
mbështetjen e familjes 

Aplikohet vetëm nëse 
debitori është bujk. 
(Për komentin mbi “e 
domosdoshme”, shiko 
lart). 

Ushqimi i kafshëve Për katër muaj  Aplikohet vetëm nëse 
debitori është bujk. 

Veglat, makinat dhe 
sendet 

Nëse janë të 
domosdoshme për punën 
e debitorit si zejtar. 

Aplikohet vetëm nëse 
debitori është zejtar. 
(Për komentin mbi “e 
domosdoshme”, shiko 
lart) 

Lëndët e para dhe lëndët 
energjetike 

Nëse janë të 
domosdoshme për punën 
e debitorit si zejtar dhe 
për katër muaj 

Aplikohet vetëm nëse 
debitori është zejtar. 
(Për komentin mbi “e 
domosdoshme”, shiko 
lart) 

Librat dhe sendet tjera Nëse janë të 
domosdoshme për punën 
e debitorit si profesionist 
(si shkencëtar ose artist) 

Aplikohet vetëm nëse 
debitori është 
profesionist. 
(Për komentin mbi “e 
domosdoshme”, shiko 
lart) 

Paratë e gatshme të 
debitori me të ardhura 
mujore 

NË KUADËR TË 
KUFIZIMEVE të 
përcaktuara për të 
ardhurat. 

(Shiko, nën “vlerat 
monetare”.) 

Sendet personale si 
dekoratat, medaljet, 
unazat e martesës, letrat 
personale, dorëshkrimet, 
etj. 

 Kjo është e limituar në 
sendet personale të 
rëndësisë së veçantë. 
Për shembull, aplikohet 
në unazat e martesës, në 
sendet me vlerë të 
familjes, por jo në të 
gjitha stolitë. 
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Përjashtimet (71 LPP) 
Sendet që nuk mund të sekuestrohen 

Lloji i sendeve Kushtet Komentet 
Aparatet për ndihmë Nëse janë të 

domosdoshme për 
mbajtjen e funksioneve 
jetësore. 

Aplikohet për debitorët e 
hendikepuar. Për 
shembull, karroca e 
invalidit. 

 
Komentet në lidhje me sendet e përjashtuara: Gjykatat shpesh ballafaqohen 
me probleme në identifikimin e sendeve që mund të konfiskohen për shkak të 
gjerësisë së dispozitës mbi përjashtimin. Shkalla e përjashtimit, në shumicën e 
rasteve, nuk është përcaktuar qartë. A munden të konfiskohen apo jo sendet, në 
të shumtën e rasteve, varet nga vlerësimi subjektiv se çka “është e 
domosdoshme për debitorin dhe familjen e tij”. Domosdoshmëria është koncept 
që vështirë definohet dhe ia lë një diskrecion të gjerë gjykatës.  
 
Procedura e përmbarimit në sendet e luajtshme – përmbarimi në sendet e 
luajtshme kalon nëpër tri faza:  1) regjistrimi, sekuestrimi dhe vlerësimi; 2) shitja, 
dhe  3) pagesa. 
 

1) Regjistrimi, sekuestrimi dhe vlerësimi: kjo fazë korrespondon me 
identifikimin e sendeve të luajtshme e të përshtatshme për përmbarim. 
Pas njoftimit të kreditorit dhe debitorit me vendimin e përmbarimit dhe pas 
skadimit të afatit të përmbushjes vullnetare, faza e regjistrimit, 
sekuestrimit dhe vlerësimit mund të fillojë – dhe duhet të fillojë – 
menjëherë. Regjistrimi, madje, mund të ndodhë krahas njoftimit. Çdo 
vonesë në zbatimin e vendimit do ta diskreditojë gjykatën në sytë e 
debitorit i cili mendon se mund t’i shmanget pagesës.  

 
Procesi i regjistrimit, sekuestrimit  dhe vlerësimit shtjellohet në vijim: 
 

• Njoftimet fillestare: kreditori njoftohet me vendimin dhe kohën e 
regjistrimit. Kjo i jep mundësi kreditorit që të planifikojë pjesëmarrjen, nëse 
dëshiron. Mungesa e përgjigjes së kreditorit nuk e ndalon procesin pasi që 
ky njoftim bëhet vetëm sa për informimi. Po ashtu, gjykata do ta informojë 
SHPK-në, nëse kërkohet prezenca e policisë. (Format: PËRMB Luajtshme 
2) 

 
• Regjistrimi: gjykata e përpilon listën e sendeve në posedim të debitorit dhe 

sendeve të debitorit të cilat janë në posedim të kreditorit. Lista duhet të 
jetë e hollësishme në mënyrë që gjykata të ketë mundësi të shohë 
tjetërsimin eventual të ndonjë sendi, pas regjistrimit. Çdo karakteristikë 
identifikuese e sendit duhet të shënohet: ngjyra, madhësia, numri serik, 
gjendja, etj. (Format: PËRMB Luajtshme 3, PËRMB Luajtshme 3bis) 
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Disa komente mbi regjistrimin: 
 

- Prezenca e kreditorit, për mbarëvajtjen e regjistrimit nuk kërkohet prania e 
tij. 

- Prezenca e debitorit, për mbarëvajtjen e regjistrimit nuk kërkohet prania e 
tij. Nëse debitori mungon dhe lokalet e tij janë të mbyllura, zyrtarët për 
përmbarim mund ta hapin lokalin dhe ta bëjnë regjistrimin në prezencë të 
dy dëshmitarëve të moshës madhore. 

- Regjistrimi është i lidhur me posedimin. Përderisa pronësia duhet të 
verifikohet para shitjes së sendeve, kjo nuk është e domosdoshme gjatë 
regjistrimit. (Neni 74 LPP) 

- Sendet në posedim të personit të tretë, po ashtu mund të regjistrohen, por 
vetëm me pëlqim të personit të tretë. 

- Disa sende të luajtshme nuk mund të konfiskohen: sendet e përjashtuara 
(neni 71 LPP) si dhe sendet e paluajtshme për nga destinimi (siç janë 
tullat, që janë pjesë e murit.) 

 
• E drejta e pengut: Pas regjistrimit, kreditori fiton të drejtën e pengut mbi 

sendet e regjistruara. Kjo nënkupton që kreditori ka siguruar të drejtën mbi 
sendet derisa të mos përmbushet borxhi. Ky peng është “peng gjyqësor” 
dhe në dallim prej “pengut ligjor” ose “pengut kontraktues” nuk mund të 
bartet. Prioriteti i pengut caktohet në bazë të ditës dhe orës së regjistrimit. 
Kur regjistrimi ndodh në të njëjtën kohë për disa kreditorë, prioritetet 
caktohen bë bazë të datës së paraqitjes së propozimit për përmbarim. E 
drejta e pengut përfundon pas përmbarimit të suksesshëm (Neni 78 LPP) 

 
• Regjistrimi i pasuksesshëm: nëse gjatë regjistrimit nuk identifikohen 

sendet që mund t’i nënshtrohen përmbarimit, gjykata do të nxjerrë 
përfundim se regjistrimi ka qenë i pasuksesshëm dhe e njofton kreditorin 
se mund të kërkojë regjistrim të ri brenda 90 ditëve. (Neni 79 LPP). 
(Format: PËRMB Luajtshme 4). Nëse edhe regjistrimi i dytë është i 
pasuksesshëm rasti do të pezullohet dhe kjo sjell në përfundimin e 
procedurës së përmbarimit. (Format: PËRMB Luajtshme 5). 

 
Një koment mbi regjistrimin e pasuksesshëm: 
 

- Është me rëndësi të mbahet në mend se përmbarimi mund të kryhet 
vetëm atëherë kur debitorët kanë sende. Gjykata nuk ka përgjegjësi për 
humbjet e kreditorit nëse debitori është i varfër. Rastet në të cilat 
regjistrimi tregon se nuk ka asgjë nga pasuria që mund të përmbarohet 
duhet të përmbyllen në përputhje me afatet siç parashihet në nenin 79 të 
LPP-së. 

• Sekuestrimi - sendet e luajtshme, të regjistruara, mund të:  
    1)  vendosen në depo në përgjegjësi të palës së tretë,  
    2) lihen në përkujdesje të debitorit, ose  
    3) lihen në përkujdesje të kreditorit.  



DORACAKU PËR APLIKIMIN NË PRAKTIKË TË PROCEDURËS PËRMBARIMORE NË KOSOVË  

 46 

Përderisa zgjidhja e parë është gjithnjë e pëlqyeshme, nuk është çdoherë 
praktike sepse depoja mund të mos jetë në dispozicion. Nëse sendet e 
sekuestruara humben (shkatërrohen), kjo mund të shpie në përgjegjësi penale 
në bazë të nenit 152 LPK dhe nenit 271 të Kodit Penal të Kosovës. (Format: 
PËRMB Luajtshme 6). 

 
Disa komente mbi sekuestrimin: 
 

- Lënia e sendeve në përkujdesje të debitorit mund të jetë e rrezikshme, 
sepse debitori mund të joshet që t’i humbë (shkatërrojë). Megjithatë, kjo 
mund të jetë e mundur në disa raste,si p.sh. kur sendet e sekuestruara 
lidhen me punën e debitorit. 

- Opsioni më i shpeshtë që mund të përdoret është vendosja e sendeve në 
përkujdesje të kreditorit, në shpenzimet dhe përgjegjësinë e tij. Nëse 
kreditori është seriozisht i interesuar për përmbarim dhe nuk ka ndonjë 
opsion tjetër atëherë duhet ta pranojë këtë mundësi. Ky rast posaçërisht 
ndodh me kreditorët institucional (kreditorët me shumë lëndë). 

- Kur gjykata nuk ka qasje në ndonjë depo të përhershme, duhet ta marr në 
konsiderim një depo më të vogël ose aty (në ndërtesën e gjykatës) ose 
ndonjë depo të përkohshme për sekuestrime jo të rëndomta. 

 
• Vlerësimi - vlerësimi bëhet nga gjykata ose nga eksperti, nëse është e 

domosdoshme. Kreditori mund ta kërkojë ekspertin. Gjykata po ashtu 
vendos se a është i domosdoshëm eksperti – nëse sendet janë të vlerës 
së lartë ose të rralla. Vlera e caktuar e sendeve do të jetë bazë për shitjen 
e tyre. 

• Njoftimi i regjistrimit, sekuestrimit dhe vlerësimit: procesverbali i regjistrimit 
përpilohet nga zyrtari i përmbarimit. Pas kësaj hartohet përfundimi dhe i 
dërgohet kreditorit dhe debitorit. Pala e pakënaqur ka afat prej tetë ditësh 
të kërkojë regjistrim ose vlerësim të ri. (Format: PËRMB Luajtshme 7, 
PËRMB Luajtshme 8). 

 
2) Shitja: kjo fazë, në parim, kryhet pesëmbëdhjetë ditë pas regjistrimit, përmes 
ankandit publik të sendeve të regjistruara.  
 
Afati prej pesëmbëdhjetë ditësh mund të zvogëlohet në dy raste:  
 

 1)  rreziku i dëmtimit të sendit (për shembull sendet që prishen lehtë), ose  
           2)  rreziku i dëmtimit të çmimit (neni 83 LPP).  
 
Vendimi mbi përmbarimin duhet të jetë efektiv (p.sh shtyrjet për shkak të 
kundërshtimit dhe ankesave duhet të kenë kaluar) para se të fillojë kjo fazë. 
Shitja mund të bëhet në një ankand publik ose me marrëveshje të 
menjëhershme; vendimi mbi mënyrën e shitjes merret nga gjykata, varësisht nga 
ajo që është më efektive dhe më frytdhënëse. (Neni 84 LPP) 
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• Blerësi: LPP kufizon se kush mund të jetë blerës në shitjen e sendeve të 
luajtshme të regjistruara. Neni 162,  i cili zbatohet lidhur me nenin 90 të 
LPP ia ndalon blerjen e këtyre sendeve debitorit, gjyqtarit për përmbarim 
dhe çdo personi tjetër, i cili është zyrtarisht i përfshirë në procedurën e 
përmbarimit.  

 
• Shitja në ankand publik: ankandet janë publike dhe verbale. Ato 

organizohen nga zyrtarët e përmbarimit. (Format: PËRMB Luajtshme 9). 
 

Ankandi publik 
 
1) Njoftimi – ankandet duhet të shpallen publikisht. Njoftimi 

shpallet në tabelën e shpalljeve të gjykatës. Shpallja në media 
(të shkruara dhe të tjera) po ashtu inkurajohet (Neni 84 LPP). 

 
2) Ankandi i parë – Ankandi i parë mbahet me nxjerrjen në shitje 

të sendeve me çmim fillestar që është i barabartë me çmimin e 
vlerësuar (Neni 84 LPP). 

 
3) Ankandi i dytë – Nëse sendet nuk shiten në ankandin e parë, 

palët mund të kërkojnë ankand tjetër brenda 30 ditëve. Dështimi 
që të kërkohet ankand tjetër brenda këtij afati prej 30 ditëve 
shpie në pezullimin e procedurës. (Format: PËRMB Luajtshme 
10). Në ankandin e dytë sendet nxirren në shitje me çmim 
fillestar që është i barabartë me 1/3 e çmimit të vlerësuar (Neni 
85 dhe 86 LPP). (Format: PËRMB Luajtshme 11). Dështimi për 
të shitur pasurinë në ankand sjell deri te pezullimi i procedurës. 
(Format: PËRMB Luajtshme 12). 

 
Disa komente mbi shitjen me ankand: 
 

- Shitja me ankand e rrit koston e përmbarimit dhe e zgjat procedurën. Kurdo 
që është e mundshme, zyrtarët për përmbarim duhet të favorizojnë shitjen me 
marrëveshje – përveç nëse ligji në mënyrë eksplicite e parasheh shitjen me 
ankand; 

 
- Shitja me ankand ka qenë problematike në praktikë. Ankandet kanë qenë të 

pasuksesshme për shkak të mungesës së interesimit të blerësve. Mirëpo, kjo 
është duke u përmirësuar, posaçërisht në qendrat urbane. 

 
• Shitja me marrëveshje: nëse gjykata konsideron se shitja e drejtpërdrejtë 

do të sigurojë çmim më të mirë se sa ankandi, sendet do të shiten pa 
kaluar nëpër procesin e ankandit. (Format: PËRMB Luajtshme 13). 

• Bartja te blerësi: Parimisht, sendet e shitura barten te blerësi pasi që ai ta 
ketë paguar çmimin. Çmimi depozitohet në gjykatë. Pasi që të jetë paguar 
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çmimi, pronësia mbi sendin i bartet blerësit. Blerësi nuk merr kurrfarë 
garancie për të metat eventuale të sendeve. (Neni 87 LPP).  

 
LPP parasheh që sendet të barten te blerësi edhe pa pagesën e çmimit, nëse 
kreditori pajtohet me këtë. Kjo dispozitë është inovacion në rregullat gjyqësore 
dhe e favorizon blerësin. Kjo siguron shitjet e shpejta, por krijon rreziqe më të 
larta për pagesën. (Neni 87 LPP). 
 
3) Pagesa: pagesa e kreditorit ose e kreditorëve është faza e fundit e 
përmbarimit në sendet e luajtshme. 
 

• Një kreditor (neni 88 LPP): nuk ka nevojë të mbahet seancë për 
përfundimin e përmbarimit. Në vendim, gjykata do ta zbatojë çmimin e 
shitjes sipas rendit prioritar: 

 
1) Gjykatës për pagesën e shpenzimeve të procedurës së përmbarimit. 

(p.sh. shpenzimet e mbajtjes në depo, shpenzimet e ankandit, etj). 
2) Kreditorit për pagesën e shpenzimeve të kërkuara me dokumentin e 

parashtruar si bazë për përmbarim. 
3) Kreditorit për pagesën e kamatës së akumuluar që nga dita e shitjes. 
4) Kreditorit për pagesën e borxhit kryesor. 
5) Debitorit nëse ka tepricë. 

 
Nëse çmimi i shitjes nuk është i mjaftueshëm për të paguar borxhin kryesor pas 
përmbushjes së borxheve prioritare, atëherë procedura e përmbarimit përfundon. 
 

• Disa kreditorë (neni 89 LPP):  nëse ka më tepër se një kreditor, gjykata do 
të mbajë një seancë për të vendosur mbi shpërndarjen e çmimit të shitjes. 
Të gjithë kreditorët dhe debitori thirren për të marrë pjesë në seancë. 

 
Kriteret për vlerësimin e prioriteteve 

 
1) Pranueshmëria – kreditorët, për t’u konsideruar të 

pranueshëm, duhet të kenë vendim të vlefshëm, efektiv, në 
kohën e shitjes. 

 
2) Prioriteti – kreditorët të cilëve ligji u jep prioritet përmbushen të 

parët. Të gjithë kreditorët tjerë përmbushen në bazë të radhës 
sipas të cilës e kanë marrë të drejtën e pengut mbi sendet, p.sh. 
kreditori me vendim më të vjetër të përmbarimit përmbushet i 
pari. 

 
Në seancë, kreditorët mund të kontestojnë nivelin e çmimit dhe radhën e 
përparësisë të kërkesave. Nëse gjykata konstaton se ka çështje për të cilat duhet 
vendosur, atëherë do ta udhëzojë personin që të parashtrojë padi në procedurën 
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kontestimore. Nëse parashtrohet padi në procedurën kontestimore, procedura e 
përmbarimit pezullohet deri në zgjidhjen e kontestit. 
 
Nëse nuk ngritët kontesti gjatë seancës ose të gjitha kontestet zgjidhen, gjykata 
nxjerrë vendim sipas të cilit çmimi i shitjes zbatohet sipas këtij prioriteti: 

 
1) Gjykatës për pagesën e shpenzimeve të procedurës së përmbarimit. 

(p.sh. shpenzimet e mbajtjes në depo, shpenzimet e ankandit, etj).) 
2) Kreditorit për pagesën e shpenzimeve të kërkuara në dokumentin e 

parashtruar si bazë për përmbarim. 
3) Kreditorit për pagesën e kamatës së akumuluar që nga dita e shitjes. 
4) Kreditorit për pagesën e borxhit kryesor, sipas të drejtës së prioritetit. 
5) Debitorit nëse ka tepricë. 

 
Sendet e paluajtshme 
 
Dispozitat e përgjithshme lidhur me sendet e paluajtshme – përmbarimi i 
pasurisë së paluajtshme parashihet me nenet 140 deri 186 të LPP. LPP rregullon 
në mënyrë eksplicite procedurën mbi sendet e paluajtshme për përmbushjen e 
borxheve monetare, për shkak të rëndësisë së madhe që në Kosovë i jepet 
sendeve të paluajtshme. Prandaj, kur kreditori kërkon përmbarim për 
paluajtshmërinë e debitorit, neni 143 i LPP ia lejon debitorit t’i propozojë gjykatës 
zëvendësimin me sende tjera. Gjykata do ta aprovojë kërkesën e debitorit nëse 
ai garanton përmbushjen e kërkesës së kreditorit në tërësi brenda një viti nga 
data e vendimit mbi përmbarim. (Format: PËRMB Paluajtshme 1). 
 
1) Sendet e konsideruara si paluajtshmëri në të cilat mund të kryhet përmbarimi 

– teoricienët  
ligjor definojnë paluajtshmërinë si çdo send që nuk mund të transportohet nga 
një vend në tjetrin dhe nuk mund ta ndryshojë strukturën e vet.  
 
Për qëllime të përmbarimit, paluajtshmëri konsiderohen: 
 

1) Toka (p.sh. toka bujqësore, pylli) 
2) Ndërtesat (p.sh. lokalet afariste, shtëpitë e banimit, apartamentet), 
3) Sendet që janë pjesë e pandashme e ndërtesës (p.sh. tullat në mur), 
4) Sendet si pjesë e tokës (p.sh. drunjtë apo frutat para vjeljes), 

 
Teoricienët ligjor po ashtu përfshijnë sendet e paluajtshme sipas destinimit; që 
janë sende të luajtshme, që mund të përdoren për qëllime ekonomike të 
paluajtshmërisë (p.sh. makinat bujqësore, gjedhët). LPP nuk i parasheh këto 
sende në paluajtshmëri, siç mund të konkludohet nga neni 71 LPP. 
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Përjashtimet 
Sendet që nuk mund të jenë objekt të përmbarimit 

Lloji i sendit Kushtet Komentet 
Toka bujqësore (Neni 
152 al. 1 LPP) 

Nëse është e 
domosdoshme  për 
mbajtjen e debitorit dhe 
familjes së tij ose 
personave tjerë që i 
mbanë në bazë të ligjit. 

Aplikohet vetëm për 
fermer. 
Fjala kyçe është 
“domosdoshëm”. 
“Domosdoshëm” 
zakonisht definohet si 
minimum i kërkuar për 
jetesë apo punë. 

Shtëpi banimi dhe oborr 
(Neni 152 al. 2 LPP) 

E bujkut Aplikohet vetëm për bujq. 

Mineralet dhe burimet 
tjera natyrore 
(Neni 188 LPP) 

  

 
Kufizimet mbi sendet që mund të jenë objekt i përmbarimit parashihen me nenin 
152 të LPP dhe janë të dizajnuara që të mbrojnë fermerët dhe vendin e tyre në 
shoqëri. 
 
2) Identifikimi dhe provat mbi pronësinë e paluajtshmërisë – në parim, kreditori 
duhet t’i bashkëngjis kërkesës për përmbarim dëshmitë se paluajtshmëria që 
duhet të përdoret për përmbarim është pronë e debitorit. Sipas LPP, ekzistojnë 
disa mënyra për verifikimin e pronësisë mbi paluajtshmërinë: 
 

• Ekstrakti nga regjistrat e tokës (Neni 142 al. 1 LPP) – në praktikë, regjistrat 
e kadastrës shumë shpesh përdoren si dëshmi të pronësisë së debitorit 
ndaj një prone të regjistruar. Ndonëse kadastra nuk është dëshmi e 
pronësisë së ndonjë prone përkatëse, kjo përmban dëshmi të tokës dhe 
objektit që gjendet në të, formën e tyre, sipërfaqen, mënyrën e përdorimit, 
etj. Dëshmitë nga kadastra janë po ashtu të domosdoshme për vlerësimin e 
pronës së paluajtshme. Regjistrat e kadastrës mirëmbahen në bazë të 
dokumenteve që vërtetojnë bazën ligjore të posedimit apo pronësisë. Si 
rrjedhim, regjistrat e kadastrës ngadalë po shndërrohen në dëshmi të 
posedimit dhe pronësisë. Regjistrat e tokës janë mirëmbajtur më parë në 
komunë. Regjistrat e hipotekës janë mbajtur në librat intabulare në gjykata 
por janë bartur në Zyrën e Kadastrës, sipas Ligjit nr. 2002/05 mbi regjistrin e 
të drejtave mbi pronën e paluajtshme me amendamente nga Ligji nr. 
2003/13 (të shpallur me Rregulloren e UNMIK-ut s 2002/22 dhe 2003/27). 
Këto ligje kërkojnë që zyrat e kadastrës të regjistrojnë dëshmitë e 
pronësisë, hipotekave, servitutit, dhe të drejtës për shfrytëzimin e pronave 
shoqërore. Duke filluar nga 1 janari 2005, regjistrat intabuluarë nuk 
përdoren më, kështu që e drejta në pronë të paluajtshme, përfshirë edhe 
pronësinë regjistrohen në librat që mbahen në zyrat e kadastrave.   
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• Dokumenti që dëshmon të drejtën e debitorit mbi pronën (neni 142 al. 2) – 
Për shembull: lista poseduese, kontrata mbi shitjen e paluajtshmërisë, etj. – 
ky dokument duhet të regjistrohet në librat e tokës. Regjistrimi bëhet nga 
gjykata e cila nxjerr vendimin mbi përmbarimin. 

 
• Ankesa e kreditorit për verifikimin e pronësisë së debitorit (neni 142 al. 3 

LPP) – kjo procedurë aplikohet kur kreditori nuk ka dokument që vërteton të 
drejtën e debitorit mbi paluajtshmërinë. Gjykata do të vërtetojë se a e 
posedon debitori paluajtshmërinë apo ajo është pronësi e tij. Nëse gjykata 
vendos pozitivisht, atëherë do të zbatohet procedura e regjistrimit, në bazë 
të Nenit 142 al. 2  LPP. Përmbarimi shtyhet derisa pronësia ose posedimi të 
mos vërtetohet. 

 
3) Të drejtat e palës së tretë, të mbrojtura me LPP – LPP parasheh prioritetet 
ose të drejtat speciale për disa palë të treta gjatë procedurës së përmbarimit. 
 

• Kreditorët e pengut: kreditorët e pengut mund të paguhen edhe nëse nuk e 
kanë kërkuar përmbarimin (neni 146 LPP) (për definimin e kreditorëve të 
pengut shih Kapitullin 5). Kreditorët e pengut e mbajnë hipotekën. Përveç 
kreditorit që ka kërkuar përmbarimin, mund të ketë një apo më tepër 
kreditorë të pengut për pagesë. Nëse ka disa kreditorë, statusi i përparësisë 
themelohet në bazë të regjistrimit të borxhit në librat e barrës. Hipoteka 
pushon së ekzistuari ditën kur paluajtshmëria i shitet blerësit përveç nëse 
kreditori i pengut dhe blerësi pajtohen që hipoteka t’i bartet sendit të blerë. 
Nëse blerësi pajtohet me bartjen, atëherë edhe çmimi i shitjes zvogëlohet 
proporcionalisht (Neni 147 LPP).   

 
• Mbajtësi i servitutit ose barrës reale: Neni 148 bën dallim në mes të 

servitutit real (p.sh. e drejta reale mbi paluajtshmërinë, siç është e drejta e 
kalimit, e drejta për marrje të ujit nga burimi i dikujt, etj.), servitutit personal 
(p.sh. e drejta personale për përdorim të paluajtshmërisë së dikujt pa 
ndryshuar esencën e pronës), dhe barrës reale (p.sh. barra mbi ndonjë 
pjesë të paluajtshmërisë në dobi të personit specifik). Shitja e 
paluajtshmërisë që i nënshtrohet përmbarimit, i përfundon servitutet 
personale dhe barrët personale të paregjistruara. Servitutet reale, të 
regjistruara dhe të paregjistruara, si dhe servitutet e regjistruara personale, 
dhe barrët e regjistruara personale, vazhdojnë edhe pas shitjes. 

 
• Qiramarrësi: qiramarrësi i apartamentit e mban atë të drejtë edhe pas 

shitjes së apartamentit në procedurën e përmbarimit (Neni 149 LPP). 
Ngjashëm, qiramarrësi i lokalit afarist po ashtu mban të drejtën edhe pas 
shitjes së lokalit (Neni 150 LPP). 

 
 
 
 



DORACAKU PËR APLIKIMIN NË PRAKTIKË TË PROCEDURËS PËRMBARIMORE NË KOSOVË  

 52 

Procedura për përmbarimin e palujatshmërive – përmbarimi në paluajtshmëri 
kryhet në katër faza: 1)  Regjistrimi në kadastër i vendimit mbi përmbarimin; 2) 
Vlerësimi, 3) Shitja; dhe 4)  Pagesa. 
 
1)  Regjistrimi në kadastër i vendimit mbi përmbarim – Vendimi mbi përmbarim 
regjistrohet në librat e tokës. (Neni 144 LPP). Regjistrimi bëhet në libra të njëjtë 
në të cilat regjistrohet hipoteka. Ka një numër efektesh: 
 

• Ndaj debitorit: hipoteka e vendosur në paluajtshmëri e ndalon debitorin 
nga tjetërsimi i pronës pa e përmbushur obligimin ndaj kreditorit. 

• Ndaj kreditorëve të ardhshëm: kreditori në procedurën e përmbarimit ka 
siguruar hipotekë mbi paluajtshmërinë. Kreditori, më vonë gjatë 
procedurës, ka prioritet ndaj çdo kreditori tjetër që kërkon të njëjtën të 
drejtë. 

• Ndaj palëve të treta: regjistrimi informon palët e treta mbi të drejtën e 
kreditorit ndaj pronës dhe shitjes së ardhshme të saj. Nëse pala e tretë ka 
ndonjë kërkesë ndaj paluajtshmërisë (pronësi, posedim, peng, etj) atëherë 
kjo mund të ndërhyjë në procedurën e përmbarimit. 

 
2) Vlerësimi – pas formës së prerë të vendimit mbi përmbarimin, gjykata 
përcakton vlerën e paluajtshmërisë që do të shitet. Vlera e përcaktuar ka ndikim 
në suksesin e shitjes (Neni 153 LPP) 

• Momenti i vlerësimit: Në parim, vlerësimi bëhet pas formës së prerë të 
vendimit mbi përmbarimin. Mirëpo, kreditori mund të kërkojë që vlerësimi 
të bëhet më herët. Në këtë rast, kreditori e mban koston e vlerësimit nëse 
përmbarimi pezullohet (neni 153 al.1 LPP) 

 
• Përcaktimi i vlerës: Në parim, vlera përcaktohet në bazë të vlerësimit të 

ekspertit, duke marrë parasysh faktorët e tjerë siç janë vlera e tregut në 
kohën e vlerësimit. “Çmimi i tregut” përcaktohet në bazë të çmimit të 
përbashkët nëpër regjion ose regjione të tjera për shitjen e 
paluajtshmërisë së ngjashme. Ky krahasim duhet të përmirësohet nëse ka 
faktorë të cilët e ngritin apo e ulin çmimin (p.sh ndërtimi i rrugës afër 
pronës).  

 
Faktorët e tjerë të cilët merren parasysh përfshijnë: karakteristikat e brendshme, 
rrethinën dhe a janë të banueshme (për shtëpi dhe apartamente). 
 
Vlerësimi finalizohet në vendim. Ndaj vendimit mund të parashtrojnë ankesë të 
gjithë ata të cilët përfitojnë nga shitja (p.sh: debitori, çdo kreditor i përfshirë ose jo 
në procedurën e përmbarimit) (Neni 154 LPP). Kjo ankesë ka mundësi të krijojë 
vonesa të paarsyeshme në procedurë. (Format: PËRMB Paluajtshme 2). 
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Disa komente lidhur me përcaktimin e vlerës: 
 

- Pjesëmarrja e ekspertit nuk është çdo herë e nevojshme për përcaktimin e 
vlerës së paluajtshmërisë. Nëse ndonjë vlerë mbështetet nga faktet 
relevante, atëherë eksperti është i panevojshëm. Për shembull: kontrata 
mbi shitblerjen, informata mbi tatimin, etj.  

- Ligji përmend “çmimin e tregut”, por në praktikë gjykatat përdorin “çmimin 
e ndërtimit” të ndërtesës, shtëpisë apo lokalit afarist të ngjashëm. Kjo 
praktikë është në kundërshtim me nenin 153 al.3 LPP. Po ashtu, kjo 
praktikë mund të jetë e dëmshme për interesat e debitorit. 

- Servitutet dhe barrët reale të transferuara nëpërmjet shitjes merren 
parasysh gjatë vlerësimit. Këto të drejta transferohen te blerësi dhe e ulin 
çmimin e sendit. 

 
• Mbrojtja e kreditorëve të tjerë: Neni 155 LPP parasheh mbrojtje të 

kreditorëve të tjerë duke iu lejuar atyre të kërkojnë pezullimin e 
përmbarimit nëse bëhet e qartë, që nga vlerësimi, se shitja nuk do të 
sigurojë fitim për përmbushjen e të gjitha obligimeve. Kjo është e limituar 
ndaj kreditorëve të cilët kanë përparësi ndaj kreditorit i cili e ka iniciuar 
procedurën e përmbarimit. Propozimi për pezullim duhet të parashtrohet 8 
ditë nga vendimi mbi shitjen. Para pezullimit të përmbarimit, gjykata do të 
verifikojë se a është vlerësuar drejt paluajtshmëria, (p.sh. çmimi nuk është 
nënvlerësuar). 

 
3) Shitja – pas vlerësimit, gjykata nxjerr përfundim mbi shitjen e paluajtshmërisë. 
Kjo fazë kryhet, në parim, nëpërmjet ankandit publik, tridhjetë ditë pas nxjerrjes 
së përfundimit. Shitja mund të bëhet me ankand ose me marrëveshje të 
menjëhershme; vendimin mbi këtë e merr gjykata varësisht se cila mënyrë është 
më efikase dhe më frytdhënëse.  
 
Përfundimi shtjellon: 1) mënyrën dhe kushtet e shitjes,  2) kohën e shitjes, dhe  
3) vendin e shitjes.  
 
Përfundimi i dërgohet palëve, kreditorëve të pengut, pjesëmarrësve tjerë në 
procedurë, çdo personi që e ka njoftuar gjykatën mbi të drejtën e parablerjes, 
dhe administratës komunale kompetente (neni 156 LPP). (Format: PËRMB 
Paluajtshme 3). 
 
Karakteristikat specifike të shitjes së paluajtshmërisë janë dhënë në vijim: 
 

• E drejta e parablerjes: Disa persona kanë të drejtë ligjore për parablerje të 
paluajtshmërive specifike. Kjo e drejtë mund të jetë e bazuar në ligj ose e 
fituar me kontratë dhe e regjistruar në librat e tokës. Mbajtësi i kësaj të 
drejte mund ta sigurojë pronën menjëherë pas ankandit nëse pajtohet ta 
blejë atë me kushte dhe çmim të njëjtë si edhe ofertuesi më i mirë (neni 
157 LPP). Nëse prona shitet nëpërmjet marrëveshjes së drejtpërdrejtë, 
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atëherë gjykata duhet ta njoftojë mbajtësin e të drejtës së parablerjes dhe 
t’i japë mundësi ta përdorë të drejtën e tij. Në mungesë të afateve 
specifike ligjore, mund të supozojmë se ky afat duhet të jetë midis 8 dhe 
15 ditë (afatet e zakonshme procedurale gjyqësore) (neni 157 al.2 LPP). 

 
Shembujt e mbajtësve të së drejtës së parablerjes 

Personi Paluajtshmëria 
Bashkëshorti/ja Prona e fituar gjatë martesës 
Komuna Tokë ndërtimi 
Organizata bujqësore me veprimtari 
themelore në produkte bujqësore 

Tokë bujqësore 

Organizata që menaxhon me pyje Pyjet 
Mbajtësi i drejtës së banimit Ndërtesa banimi dhe 

apartamente 
Nëse nuk ka mbajtës të drejtës së banimit, 
organizata që menaxhon banesat në pronësi 
shoqërore 

Ndërtesa banimi dhe 
apartamente 

 
• Blerësi: LPP kufizon se kush mund të jetë blerës i paluajtshmërisë që 

shitet. Neni 162 i LPP në mënyrë eksplicite ia ndalon blerjen e pronës 
debitorit, gjyqtarit për përmbarim dhe çdo personi tjetër që zyrtarisht është 
i përfshirë në procedurën e përmbarimit. Çdo blerës i interesuar mund të 
kërkojë leje nga gjykata për të parë pronën. (Neni 151 LPP) (Format: 
PËRMB Paluajtshme 4). 

 
• Depozita – Neni 160 i LPP parasheh që depozita në shumën prej 10 % e 

vlerës së paluajtshmërisë të paguhet nga çdo person që dëshiron të merr 
pjesë në ankand. Depozita duhet t’i paguhet gjykatës në para të gatshme, 
para fillimit të ankandit. Nëse shitja bëhet me marrëveshje të 
drejtpërdrejtë, atëherë pagesa i bëhet personit me të cilin lidhet kontrata, 
para lidhjes së kontratës. Kjo jep garanci se blerësi do ta përmbushë 
obligimin me kohë dhe në bazë të kushteve të marrëveshjes. Kreditori, 
kreditorët e pengut kërkesat e të cilëve arrijnë shumën e depozitës dhe 
niveli i përparësisë i të cilëve është i mjaftueshëm të sugjerojë se ata nuk 
do të paguhen, nuk kanë nevojë të paguajnë depozitë. Organizatat e 
cekura në nenin 2 al. 3 të LPP po ashtu lirohen nga depozita. Në fund të 
ankandit, ofertuesve të pasuksesshëm i kthehet depozita. Ofertuesi i 
suksesshëm nuk kompensohet, por shuma e paguar me depozitë 
konsiderohet si kësti i fundit i pagesës. Nëse blerësi dështon të paguaj 
tërë çmimin dhe kërkohet ankand i ri, shpenzimet e ankandit të ri 
mbulohen nga ajo depozitë.   

 
• Shitja në ankand publik: ankandet janë publike dhe verbale. Ato 

organizohen nga gjyqtari. (Format: PËRMB Paluajtshme 5). 
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Ankandi publik 
 
1) Njoftimi – ankandet duhet të shpallen publikisht. Njoftimi 

shpallet në tabelën e shpalljeve të gjykatës. Shpallja duhet të 
vendoset së paku 30 ditë para ankandit (Neni 156 LPP). 
Shpallja në media (të shkruara dhe të tjera) po ashtu inkurajohet 
(Neni 84 LPP). 

 
2) Kushtet e shitjes – përfundimi mbi ankandin duhet të paraqes 

karakteristikat e pronës për qëllime të shitjes. Elementet e 
kërkuar parashihen me nenin 159 të LPP:  

     a) Përshkrim i plotë i pronës dhe çdo gjëje të bashkëngjitur në 
të,  

     b) Servitutet dhe barrët reale që transferohen me pronën,  
     c) Vlera e përcaktuar me vendimin mbi vlerësimin,  
     d) Çmimi fillestar i shitjes,  
     e) Afati për pagesë nga blerësi (jo më gjatë se 6 muaj), 
     f) Mënyra e shitjes, dhe  
     g) Shuma e depozitës që duhet paguar nga pjesëmarrësit në 

shitje. 
 
3) Pagesa e depozitës – shih, më lartë. 
 
4) Ankandi i parë – ankandi i parë mbahet duke e nxjerrë pronën 

në shitje me çmim që është i barabartë me çmimin e vlerësuar 
(Neni 163 LPP) 

 
5) Ankandi i dytë – nëse prona nuk shitet në ankandin e parë, 

gjykata do ta caktojë ankandin e dytë jo më herët se 30 ditë pas 
ankandit të parë. Ankandi i dytë mbahet duke i nxjerrë sendet e 
regjistruara në shitje me çmim fillestar të barabartë me 2/3 e 
çmimit të vlerësuar (neni 163 i LPP). 

 
6) Ankandi i tretë – Nëse prona nuk shitet në ankandin e dytë, 

kreditori mund të kërkojë ankand të ri jo më herët së 6 muaj dhe 
jo më vonë se 1 vit pas ankandit të dytë. Dështimi që të 
kërkohet ankandi gjatë këtij afati shpie në pezullim të 
procedurës (Neni 169 i LPP). 

 
Disa komente lidhur me shitjen në ankand: 
 

- Qëllimi i ankandit publik është të fitohet çmimi më i lartë i mundur për 
paluajtshmërinë duke inkurajuar për pjesëmarrje numër të madh të 
ofertuesve; 
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- Në rast se vetëm një ofertues është prezent, ligji lejon që procedura të 
vazhdojë. Mirëpo, pasi që ankandi nuk është konkurrues dhe nuk pritet 
çmim më i lartë se ai fillestar, ligji po ashtu u jep mundësi kreditorëve të 
pengut të kërkojnë shtyrje të ankandit. (neni 161 i LPP); 

 
- Afatet në mes të ankandeve janë më të gjatë nga afatet e ankandeve për 

sendet e luajtshme. Kjo është dizajnuar me qëllim të tërheqjes së 
ofertuesve të rinj; 

 
- Shitjet me ankand kanë qenë problematike në praktikë. Ankandet kanë 

mbetur jo të suksesshme për shkak të interesimit të vogël të palëve. Për 
dallim nga ankandet e sendeve të luajtshme, kjo situatë nuk shihet se është 
duke u përmirësuar; 

 
- Çmimi fillestar për ankand mund të duket i lartë. Hapja e ankandit të parë 

me çmimin e vlerësuar zakonisht nuk tërheq shumë ofertues. Për atë arsye, 
LPP lejon që palët dhe kreditorët e pengut të arrijnë marrëveshje për hapjen 
e ankandit me çmim më të ulët (në ankandin e parë si dhe në të dytin), por 
marrëveshja e tyre duhet të shënohet në procesverbal. Hapja e ankandit me 
çmim më të ulët mund ta bëjë ankandin më konkurrues. 

 
Përgjegjësitë e gjyqtarit gjatë ankandit 

 
Sipas nenit 164 të LPP, gjyqtari ka për detyrë që: 
 
1) të verifikojë se paluajtshmëria, a është pronë e debitorit. 
2) të verifikojë se vendimi mbi përmbarimin, a është regjistruar në librat e 

tokës. 
3) të verifikojë se njoftimi mbi ankandin, a është publikuar së paku 30 ditë 

para ankandit. 
4) të udhëheqë ankandin publik, përfshirë përfundimin e ankandit 10 

minuta pas ofertës më të mirë. 
 
• Shitja me marrëveshje: Nëse palët dhe kreditorët e pengut arrijnë 

marrëveshje për shitjen e pronës pa ankand, do të bëhet shitja me 
marrëveshje të drejtpërdrejtë. Ajo do të ndihmohet nga organizata që 
merret me paluajtshmëri ose nga personi zyrtar. Shitja e drejtpërdrejtë 
duhet të shënohet në kontratë me shkrim (Neni 158 al.4-6 e LPP). Në 
praktikë, kjo mënyrë e shitjes shpesh ka qenë e duhur për shkak të 
problemeve me shitjen në ankand. Në çdo kohë, palët dhe kreditorët e 
pengut mund të pajtohen të kalojnë nga procedura e ankandit në 
marrëveshje. Vendimi i tyre duhet të shënohet në procesverbalin e 
procedurës së përmbarimit; 

 
• Bartja te blerësi: Prona i jepet ofertuesit më të mirë në bazë të vendimit 

më shkrim të gjyqtarit i cili e ka udhëheq ankandin. (Format: PËRMB 
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Paluajtshme 6). Vendimi vendoset në tabelën e shpalljeve të gjykatës dhe 
ju dërgohet palëve të njëjta që e kanë pranuar edhe përfundimin mbi 
shitjen. (Procedura e njëjtë zbatohet edhe në rast të shitjes së 
drejtpërdrejtë). (Neni 164 dhe 165 i LPP). 

 
Në parim, prona e shitur i bartet blerësit pasi ta ketë paguar çmimin. Çmimi 
depozitohet në gjykatë. Kushtet e pagesës janë ato të cilat ceken në konkluzionin 
mbi shitjen. Çmimi duhet të paguhet në këste, por në çdo rast pagesa e plotë 
duhet të bëhet brenda 6 muajve nga dita e ankandit. Dështimi për të paguar 
brenda atij afati do të shpie në anulim të shitjes dhe në ankand të ri. Në rast të 
ankandit të ri, depozita e blerësit të dështuar përdoret për mbulim të 
shpenzimeve të ankandit (Neni 166 LPP). 
 
Pas pagesës së çmimit, me vendim të gjykatës pronësia i bartet blerësit. Vendimi 
është bazë për të drejtën e blerësit të cilën ai mund ta regjistrojë në librat e 
tokës. Vendimi duhet të përmbajë përshkrimin e pronës, çdo servitut apo barrë 
reale të mundshme, emrat e pronarëve të ri, dhe emrin e pronarit të vjetër (p.sh. 
debitorit). (Format: PËRMB Paluajtshme 7). 
 
Blerësi është i mbrojtur në rast të ndryshimit të mundshëm të vendimit mbi 
përmbarimin, pas formës së prerë të vendimit mbi bartjen e pronës te blerësi. 
Ndryshimet në vendimin mbi përmbarimin pas përmbylljes së transferimit nuk i 
cenojnë të drejtat e fituara nga blerësi gjatë ankandit (Neni 168 LPP). 
 
3) Pagesa: pagesa e kreditorit ose kreditorëve është faza finale e përmbarimit në 
paluajtshmëri. Pagesa shpërndahet në mes të kreditorëve pas seancës së 
mbajtur nga gjyqtari i procedurës përmbarimore. (Format: PËRMB Paluajtshme 
8) 
 

• Radha e prioritetit (neni 172-175 LPP):  LPP cakton në mënyrë eksplicite 
prioritetet për përmbushjen e kreditorëve. Gjyqtari nuk ka diskrecion në 
ndarjen e çmimit të shitjes. Gjykata do ta zbatojë prioritetin e çmimit të 
shitjes sipas kësaj radhe: 

 
Radha e prioriteteve 

Radha Kujt Për çka Kushtet 
1 Gjykata Shpenzimet e procedurës 

së përmbarimit (p.sh tarifa 
e ekspertit, kostoja e 
ankandit, etj) 

 

2 Autoritetet 
tatimore 

Obligimet një vjeçare Nëse i paraqitet gjykatës 
më së voni në seancën 
për ndarjen e fitimit dhe 
nëse mbështetet me 
dokument të vlefshëm për 
përmbarim 
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Radha e prioriteteve 
Radha Kujt Për çka Kushtet 
3 Kreditori Alimentacioni Nëse i paraqitet gjykatës 

më së voni në seancën 
për ndarjen e fitimit dhe 
nëse mbështetet me 
dokument të vlefshëm për 
përmbarim 

3 Kreditori Kompensimi për shkak të 
vdekjes së dhënësit të 
ndihmës 

Nëse i paraqitet gjykatës 
më së voni në seancën 
për ndarjen e fitimit dhe 
nëse mbështetet me 
dokument të vlefshëm për 
përmbarim 

3 Kreditori Kërkesat e punëtorëve të 
pavarur profesional që 
punojnë për një 
punëdhënës në praksë 
private   
 

Nëse i paraqitet gjykatës 
më së voni në seancën 
për ndarjen e fitimit dhe 
nëse mbështetet me 
dokument të vlefshëm për 
përmbarim 

3 Kreditori Kontributet sociale 
njëvjeçare  

Nëse i paraqitet gjykatës 
më së voni në seancën 
për ndarjen e fitimit dhe 
nëse mbështetet me 
dokument të vlefshëm për 
përmbarim 

4 Kreditorët e 
pengut, 
kreditori 
kryesor, 
ndonjë 
kreditor tjetër 
i deklaruar në 
procedurë 

Borxhi Në radhën e prioritetit të 
pengut 

5  Mbajtësi Servituti personal ose barra 
e paregjistruar 

 

6 Debitori  Nëse ka tepricë 
 
Kërkesat me përparësi të njëjtë plotësohen proporcionalisht, nëse çmimi i shitjes 
nuk është i mjaftueshëm t’i mbulojë të gjitha në tërësi. (neni 175). 
 
Shpenzimet dhe kamata e tri vjetëve të fundit (deri në vendimin për bartjen e 
paluajtshmërisë te blerësi) përmbushen sipas radhës së njëjtë sikurse edhe 
kërkesa kryesore me të cilën korrespondojnë. (Neni 173 al. 3 LPP); 
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• Kundërshtimet: Çdo kundërshtim lidhur me radhën përparësisë duhet të 
paraqitet para seancës mbi ndarjen e fitimit (Neni 176). Nëse kreditori 
paraqet kundërshtim i cili paraqet kontest faktesh, gjyqtari do ta udhëzojë 
të fillojë procedurën kontestimore. Përmbarimi do të shtyhet deri në 
përfundim të asaj procedure. Nëse nuk paraqitet asnjë kundërshtim para 
seancës për ndarjen e shumës së fituar, atëherë gjyqtari i procedurës 
përmbarimore vazhdon me ndarjen. Kjo nuk e ndalon asnjë nga 
pjesëmarrësit në procedurë të paraqesin padi në procedurën kontestimore 
pas përfundimit të procedurës së përmbarimit (Neni  177 LPP). 

 
• Kërkesat speciale:  disa kërkesa rregullohen me dispozita të posaçme 

(Neni 178 – 181 i LPP) 
 

1) Kërkesat e kreditorit të pengut: Nëse nuk është kontraktuar kamata, 
kërkesa do të paguhet duke e ndarë një shumë e cila korrespondon 
me kamatën ligjore nga dita e vendimit mbi pagesën e kreditorëve deri 
në ditën kur kërkesa duhet të përmbushet. Nëse kamata është 
kontraktuar, kërkesa dhe kamata do të paguhet në ditën e vendimit 
mbi pagesën e kreditorëve; 

  
2) Kërkesat e të ardhurave të rastit lidhur me alimentacionin, 

kompensimin e dëmit për dëmtimin e shëndetit, kompensimin e dëmit 
për shkak të vdekjes së mbajtësit: nëse këto kërkesa mbështeten nga 
pengu në paluajtshmëri, ato përmbushen me kërkesë eksplicite të 
kreditorit në ditën e vendimit mbi pagesën e kreditorit. Shumat që 
duhet të paguhen llogariten duke përdorur metoda të njëjta sikurse për 
servitutet personale dhe barrët e humbura; 

 
3) Kërkesa me kusht, e mbështetur nga e drejta e pengut: shuma e 

nevojshme për përmbushjen e këtyre kërkesave depozitohet në 
gjykatë. Këto kërkesa përmbushen atëherë kur kushti plotësohet. Nëse 
kushti nuk plotësohet, shuma ndahet në mes të kreditorëve të cilët nuk 
janë paguar tërësisht (ose debitorit nëse kreditorët janë paguar); 

 
4) Hipoteka e para-regjistruar (p.sh. hipoteka e marrë si masë preliminare 

në favor të dikujt i cili është kyçur në procedurë kontestimore për të 
justifikuar atë masë preliminare ose e drejta e të cilit për të iniciuar 
procedurën kontestimore nuk ka kaluar ende): kërkesa trajtohet në 
mënyrë të njëjtë si dhe kërkesa me kusht e mbështetur nga e drejta e 
pengut. 

 
• Seanca mbi ndarjen: Në seancë, gjyqtari e shqyrton prioritetin për 

pagesën e kreditorëve. Dështimi për të marrë pjesë në seancë nuk do ta 
pengojë procedurën. Pas seancës, gjykata do të nxjerrë vendim mbi 
ndarjen e fitimit. Pasi që vendimi ta merr formën e prerë, gjykata me 



DORACAKU PËR APLIKIMIN NË PRAKTIKË TË PROCEDURËS PËRMBARIMORE NË KOSOVË  

 60 

vendim do të urdhërojë që të gjitha të drejtat apo barrët të përfshihen me 
librat e tokës. (Format: PËRMB Paluajtshme 9). 
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KAPITULLI 5 
Përmbushja e përmbarimit (2):  

Borxhet jomonetare 
 
Përmbarimi nuk ka të bëjë gjithmonë me borxhet monetare (në të holla). 
Përmbarimi mund të kërkohet, gjithashtu edhe për obligimet jomonetare. LPP 
parasheh procedura specifike për një rreth të gjerë të obligimeve jomonetare të 
cilat bëjnë pjesë në njërën prej dy kategorive: obligimi për të vepruar (p.sh: kthimi 
i pasurisë së luajtshme, regjistrimi i të drejtës në librat e tokave, apo lirimi i 
pasurisë së patundshme) dhe obligimi për të mos vepruar (për shembull: 
shmangia nga shkelja në pronën e patundshme të dikujt tjetër, apo shmangia 
nga ngritja e ndërtesës).  
 
Ne nuk do të prekim në specifikat e çdonjërës dhe secilës procedurë 
përmbarimore në këtë kaptinë. Në vend të kësaj, do të fokusohemi në pesë 
obligimet kryesore:  
 

1) kthimi i punëtorit në vendin e punës,  
2) kujdestaria mbi fëmijën,  
3) pengimi posedimit,  
4) dëbimi, dhe  
5) përmbarimi i të drejtës në kolateral. 

 
1. Kthimi i punëtorit në vendin e punës  
 
Për raste të tilla, gjykata, në territorin e së cilës gjendet vendi i punës, është 
kompetente të vendos për përmbarimin. (Neni 229 LPP). Kërkesa për përmbarim 
duhet të paraqitet brenda 6 muajve nga dita kur punëtori fiton të drejtën për të 
kërkuar rikthimin  në gjendjen e mëparshme. (Neni 230 LPP). Propozimet e 
paraqitura pas kësaj kohe do të refuzohen si të pavlefshme.   
 
Përmbarimi kryhet duke e kthyer punëtorin në vendin e tij të punës ku ka punuar 
para largimit. Gjykata mund të caktojë edhe gjoba për punëdhënësin në mënyrë 
që ta detyrojë këtë. (Neni 231 LPP). Gjatë shqiptimit të gjobës për punëdhënësin, 
gjykata do t’i zbatojë dispozitat e nenit 225 të LPP.  
 
Punëtori i kthyer në punë gjithashtu mund të kërkojë kompensim për pagat e 
humbura për periudhën prej  ditës kur ka fituar të drejtën për tu kthyer (p.sh. nga 
dita kur aktgjykimi e ka marrë formën e prerë) deri në ditën e kthimit. (Neni 232 
LPP). 
 
Për këtë lloj përmbarimi në praktikë paraqiten disa vështirësi: 
 
1) Gjobat nga neni 225 i LPP figurojnë në dinarë. Është paraqitur një konfuzion 

në praktikën gjyqësore se a mund të aplikohen këto sanksione pasi që dinari 
nuk është më valutë e zbatueshme në Kosovë.  
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Duhet dalluar dy çështje:  
1)  vlefshmëria e dispozitave të LPP, dhe   
2) valuta e aplikueshme për mbledhjen e dënimeve gjyqësore.  

Është e qartë se LPP është në fuqi. Sa i përket sidomos nenit 225 të LPP, 
mbetet çështja se a mjafton dispozita e përgjithshme mbi valutën në fuqi kur 
kemi të bëjmë me konvertimin, kur dënimet e LPP nuk janë konvertuar në 
mënyrë specifike me urdhëresën administrative të UNMIK-ut (në krahasim me 
dënimet në LPK)?  
 
Ekzistojnë dy qëndrime: 
Qëndrimi i parë: Mund të zbatohen vetëm dënimet që parashihen me dispozitat 
që janë konvertuar veçanërisht nga Urdhëresa Administrative e UNMIK-ut 
2000/17 dhe 2001/10.  Të gjitha dënimet e tjera janë ende në dinarë dhe nuk 
mund të zbatohen. Pasi që dënimet në LPP nuk janë konvertuar asnjëherë në 
mënyrë specifike, ato nuk janë në fuqi.  

 
Qëndrimi i dytë: Urdhëresat administrative të UNMIK-ut 1999/2 dhe 2001/24, të 
cilat e zbatojnë Rregulloren e UNMIK-ut 1999/4 mbi valutën e lejuar për t’u 
përdorur në Kosovë, veçanërisht siguron se pagesat e detyrueshme (definuar si: 
“çdo pagesë ... që bëhet te një autoritet publik dhe që përfshinë pagesën ... në 
përputhje me urdhëresën e gjykatës”) duhet të bëhet në valutën e caktuar sipas 
Urdhëresës administrative. Që nga janari 2001, valuta efektive është Euro. 
Prandaj, të gjitha pagesat në përputhje me urdhëresën e gjykatës duhet të bëhen 
në Euro pa marrë parasysh nëse dispozita ligjore në të cilën janë bazuar është 
konvertuar në Euro. Si rrjedhim, dënimet sipas nenit 225 të LPP mund të 
zbatohen dhe do të paguhen në Euro, meqë Euro është valuta në fuqi në 
Kosovë.  
 
2) Vendi i punës nuk ekziston më apo nuk funksionon. Duhet të dallohen dy 

situata: 1) ajo pozitë e punës nuk ekziston më, dhe 2) punëdhënësi nuk 
ekziston më. Nëse nuk ekziston pozita e punës, gjykata duhet ta kthejë 
punëdhënësin në një pozitë të ngjashme me pozitën e mëparshme. Nëse 
debitori e refuzon atë pozitë, lënda konsiderohet e mbyllur. Nëse nuk ekziston 
punëdhënësi, nuk mund të kryhet përmbarimi.  Lënda do të konsiderohet e 
pamundur për t’u përmbaruar dhe do të mbyllet.   

 
2. Kujdestaria mbi fëmijën apo dorëzimi i fëmijës 
 
Përmbarimi i vendimeve përkitazi me kujdestarinë e fëmijëve kryhet në pajtim me 
procedurën e paraparë në nenet 376-378 të Ligjit mbi Martesën dhe 
Marrëdhëniet Martesore (1984).  
 
Gjatë vendosjes mbi ndërprerjen e martesës, gjykata gjithashtu nxjerr edhe 
vendimin mbi kujdesin dhe kujdestarinë e fëmijëve të mitur të çiftit. Vendimi mbi 
kujdestarinë e fëmijës i beson fëmijën personit, kryesisht njërit prej prindërve. 
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Fëmija mund të kërkojë që kujdestaria t’i besohet prindit tjetër apo një personi të 
tretë.   
 
Vendimi mbi përmbarimin e urdhëron debitorin (d.m.th. personin me të cilin 
fëmija aktualisht qëndron) që t’i dorëzojë fëmijën kreditorit (d.m.th. personit të cilit 
gjykata ia ka besuar kujdestarinë mbi fëmijën ), brenda një kohe të caktuar. Para 
marrjes së vendimit, gjykata do të vendosë ta kryej përmbarimin, në rast të mos 
përmbushjes së urdhrit brenda afatit, 1) duke i shqiptuar debitorit dënimin me 
gjobë, apo 2) duke marrë fizikisht fëmijën. Në rast se gjykata vendos t’i shqiptojë 
dënimin me gjobë për shkak të mos përmbushjes së urdhrit, e debitori edhe më 
tej dështon ta përmbush të njëjtën, gjykata do ta zbatojë vendimin mbi 
përmbarimin duke e marrë fizikisht fëmijën. Gjatë përmbarimit të vendimit, 
gjykata mund të kërkojë ndihmën e Qendrës për Punë Sociale – Organi i 
Kujdestarisë, i cili është i obliguar të ofrojë këtë ndihmë. 
 
Në praktikë, diskutime se a është vendimi mbi besimin për kujdestarinë e fëmijës 
i përshtatshëm për përmbarim. Disa pohojnë se ky vendim në mënyrë specifike 
nuk e obligon debitorin për ta dorëzuar fëmijën; andaj, në rast të mos 
përmbushjes, kreditori së pari duhet të shkojë në gjykatë dhe përsëri të kërkojë 
vendimin me të cilin urdhërohet debitori që ta  dorëzojë fëmijën. (atëherë ky do të 
ishte vendimi mbi dorëzimin i cili mund të parashtrohet për përmbarim).  
 
Kjo pozitë është e mangët së paku për dy arsye: 
 

1) Nëse vendimi ia beson fëmijën një personi për përkujdesje, edukim etj., 
atëherë ky vendim kërkon në mënyrë implicite që fëmija të jetë fizikisht me 
atë person. Nëse fëmija nuk është me atë person, vendimi për 
kujdestarinë mbi fëmijën e humb tërë substancën e tij.  Andaj, vendimi mbi 
kujdestarinë siguron bashkërisht si të drejtën e personit të cilit i është 
besuar fëmija, ta marrë fëmijën, ashtu edhe obligimin e cilit do person që 
të dorëzojë fëmijën; 

 
2) Vendimet mbi kujdestarinë e fëmijëve merren për shkak të nevojës së 

ruajtjes së personalitetit dhe interesave të fëmijës. Prandaj, është me 
rëndësi që këto vendime të përmbarohen sa më shpejtë që është e 
mundur. Kur gjykata vendos që një personi t’ia besojë kujdestarinë, është 
e tepërt të kërkohet nga ai person që të iniciojë procedurë të re për të 
marrë një vendim të ri mbi dorëzimin para se ai të ketë qasje në 
procedurën përmbarimore.  

 
3. Pengimi-posedimit 
 
Rastet të cilat kanë të bëjnë me pengim-posedimin e pasurisë së patundshme 
janë raste të zakonshme nëpër gjykatat e Kosovës. Rast tipik i tillë është rasti kur 
okupuesi i kundërligjshëm vazhdimisht kthehet në një pronë përkundër vendimit 
të gjykatës që përcakton të drejtën e personit tjetër ta ketë atë në pronësi dhe ta 
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posedojë atë pasuri të patundshme. Kjo mund të vlejë për çdo patundshmëri (për 
banim, për bujqësi, etj.) Këto raste kanë të bëjnë me detyrimin për mosveprim 
dhe përmbarohen në pajtim me nenet  223-228 të LPP. 
 
Për raste të tilla, gjykata kompetente, të cilës debitori i detyrohet që të mos 
ndërhyjë në posedim, është kompetente për ta zbatuar përmbarimin. (Neni 223 
LPP).  
 
Përmbarimi kryhet duke e njoftuar debitorin për obligimin e tij që t’i përmbahet 
vendimit brenda afatit të caktuar. Gjykata do të vendos mbi afatin e përshtatshëm 
për t’iu përmbajtur vendimit mbi përmbarimin (Neni 226 LPP). Për të obliguar 
përmbushjen, LPP parasheh dy opsione. E para, sipas nenit 226 të LPP, kreditori 
mund të kërkojë garanci nga debitori për të parandaluar dëmet e pësuara nëse 
debitori vepron në kundërshtim me obligimin e tij. Gjykata vendos mbi 
kohëzgjatjen për të cilën do të jepet garanci. E dyta, gjykata mund t’i shqiptojë 
gjobën debitorit. Gjatë shqiptimit të gjobës debitorit, gjykata do t’i zbatojë 
dispozitat e nenit 225 të LPP. 
 
Disa çështje krijojnë vështirësi në përmbarimin e vendimit mbi pengim-
posedimin: 
 

1) Gjobat e nenit 225 të LPP janë në dinarë. (për diskutim, shiko më lart nën 
“Kthimi i punëtorit në vendin e punës”) 

2) Pengim-posedimi i përsëritur. Në rastet e pengim-posedimit, janë të 
zakonshme edhe rastet e përsëritjes së pengim posedimit.  

 
Përmbarimi i suksesshëm në një pikë të caktuar në kohë nuk garanton se ai 
person i cili kishte pengim-posedimin (apo ndonjë person tjetër) nuk do të 
pengojë përsëri të drejtën e kreditorit. Me qëllim të lehtësimit të detyrës së 
kreditorit në rastet e pengimeve të përsëritura, neni 228 i LPP parasheh se 
kreditori mund të paraqes kërkesë të re për përmbarim, të bazuar në të njëjtin 
dokument të përmbarimit sikurse edhe kërkesa fillestare për të cilën ai kishte 
marrë vendim të kënaqshëm. Kërkesa duhet të parashtrohet prej 30 ditësh dhe 
një viti nga pengimi i përsëritur. Nëse kërkesa është parashtruar brenda këtij 
afati, gjykata do të lejojë përmbarimin pavarësisht se kur është parashtruar 
dokumenti si bazë për përmbarim, d.m.th. vjetërsimi nuk zbatohet 1) kreditori 
tashmë ka kërkuar njëherë përmbarimin në bazë të të njëjtit dokument dhe 
kërkesa është parashtruar brenda afatit të vjetërsimit, 2) debitori (apo personi 
tjetër) ka  bërë pengim-posedimin e tij në të njëjtën mënyrë sikurse në pengimet 
e mëparshme, dhe 3) kreditori ka parashtruar kërkesë të re në mes 30 ditësh dhe 
një viti nga pengesa e re. 
 
4. Zbrazja 
 
Janë dy situata në të cilat mund të kërkohet zbrazja. Në rastin e parë, zbrazja 
mund të kërkohet si objekt primar i përmbarimit. Në këtë rast, vendimi i dorëzuar 
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si bazë për përmbarim, urdhëron zbrazjen. Obligimi i debitorit është që të lirojë 
objektin. Në rastin e dytë, zbrazja mund të jetë vetëm si veprim shtesë në 
procedurë përmbarimore që është iniciuar për të mbledhur ndonjë borxh të lartë 
monetar. Në këtë rast, kreditori ka kërkuar shitjen e pronës së paluajtshme të 
debitorit për të përmbushur borxhin. Kur të bëhet shitja, shfrytëzuesit e objektit 
duhet ta lirojnë atë për të lejuar që prona t’i bartet blerësit. Në të dy rastet, 
gjykatë kompetente është gjykata në territorin e së cilës është pasuria e 
patundshme (Neni 219 i LPP). 
 
Zbrazja është një procedurë e ndjeshme. Niveli i tensionimit në mes të debitorit 
dhe zyrtarit të përmbarimit zakonisht është shumë i lartë dhe prezenca e policisë 
shumicën e rasteve është e domosdoshme. Zbrazja është një masë e 
jashtëzakonshme e cila mund të ketë pasoja serioze. Zbrazja mund të 
urdhërohet kundër qiramarrësve të cilët, në mungesë të të hollave, dështojnë ta 
paguajnë qiranë, qiramarrësve të kundërligjshëm, debitorëve pasuria e 
patundshme e të cilëve është shitur në ankand për të paguar borxhet monetare 
etj. Zhvendosja mund të jetë e vështirë, në mos e pamundur. Në teori nuk ka 
kufizime në zbrazje. Në praktikë, dispozitat në nenin 5, al. 2 të LPP që parasheh 
se situata e debitorit duhet të merret parasysh kur bëhet implementimi i vendimit 
për përmbarim parasheh njëfarë diskrecioni nga ana e gjykatës. Si rrjedhojë, ka 
qenë praktikë të shtyhet zbrazja, nëse kushtet meteorologjike janë “të këqija” 
(për shembull, gjatë muajve të vështirë të dimrit) apo gjatë dimrit (definuar si 
periudha prej 15 nëntorit deri më 15 mars në praktikën e gjykatave). Ngjashëm, 
ky nen mund të përdoret që të shtyjë zbrazjen kur kanë të bëjnë me fëmijë, të 
moshuar, lehona dhe invalidë. 
 
LPP parasheh se vendimi mbi përmbarimin zbatohet përmes dy veprimeve: 1) së 
pari largimi i personave nga pasuria e patundshme dhe 2) pastaj largimi i të 
gjitha sendeve të luajtshme të cilat nuk i përkasin kreditorit. Vendimi me të cilin 
urdhërohet zbrazja së pari i dërgohet debitorit. Debitori ka tetë ditë për të 
përmbushur vullnetarisht vendimin. Në rast të dështimit të përmbushjes, zyrtari i 
përmbarimit mund ta largojë atë nga pasuria e patundshme me forcë – zakonisht 
me ndihmën e policisë. (Neni 220 LPP). 
 
Nenet 221 dhe 222 të LPP parashohin procedurat për largimin e sendeve të 
luajtshme në pasurinë e kërkuar të patundshme.  
 
Janë të mundshëm tre skenarë: 
 

1) Debitori i merr sendet e luajtshme në momentin e largimit. Neni 221 të 
LPP parasheh se pasuritë mund t’i dorëzohen debitorit apo ndonjë anëtari 
të moshës madhore të familjes së tij. Këtu ndërpritet procedura; 

 
2) Debitori pajtohet t’i merr sendet e luajtshme në ndonjë fazë të 

mëvonshme. Nëse as debitori apo ndonjë anëtar i moshës madhore i 
ekonomisë së tij shtëpiake nuk janë prezent në kohën e largimit të 



DORACAKU PËR APLIKIMIN NË PRAKTIKË TË PROCEDURËS PËRMBARIMORE NË KOSOVË  

 66 

pasurive të luajtshme (apo nëse ata refuzojnë t’i marrin pasuritë në atë 
moment), zyrtari përmbarimor do t’i vendos pasuritë nën përkujdesje. 
Ruajtja do të jetë në shpenzime të debitorit. Gjykata e informon debitorin 
mbi lokacionin e pasurive dhe vendos afat për debitorin që ta rikthejë 
pasurinë e tij dhe të paguaj shpenzimet e ruajtjes. Gjykata do ta informojë 
debitorin se në rast se nuk do t’i rikthejë sendet brenda afatit, të njëjtat do 
të shiten. (Neni 221 LPP); 

 
3) Debitori vazhdimisht refuzon t’i marrë pasuritë e luajtshme. Pas skadimit 

të afatit të përcaktuar për debitorin për rikthim të pasurive, gjykata do të 
shesë pasuritë në ankand apo përmes marrëveshjes së drejtpërdrejtë në 
pajtim me dispozitat mbi shitjen e sendeve të luajtshme  (Nenet 83-87 
LPP). Shuma e mbledhur nga shitja do të përdoret për të paguar 
shpenzimet e ruajtjes dhe të shitjes. Fondet e mbetura pas kësaj do t’i 
kthehen debitorit (Neni 222 LPP). 

 
5. Kolaterali 
 
Ekzistojnë dy lloje të kolateralit sipas ligjeve në Kosovë: pengu dhe hipoteka. 
Dallimi bazohet në llojin e aseteve që jepen si kolateral. Për pasurinë e luajtshme 
kreditori fiton të drejtën në pengun që është e regjistruar në Regjistrin e Kredive 
në Kosovë i cili është i vendosur në Autoritetin Qendror Bankar të Kosovës. Për 
pasurinë e paluajtshme, kreditori fiton të drejtën në hipotekë që është e 
regjistruar në regjistrin mbi të drejtën në pronë të paluajtshme që mbahet në 
zyrën e kadastrës. Si rrjedhojë, janë të rëndësishme dy rregulla për përmbarimin 
e kolateralit: Rregullorja e UNMIK-ut 2001/5 mbi Pengun dhe Ligji 2002/4 (i 
shpallur me Rregulloren e UNMIK-ut 2002/21) mbi hipotekën.  
 
Përmbarimi i kolateralit përmes procedurës përmbarimore gjyqësore  
 
Rregullorja e UNMIK-ut 2001/5 parasheh që në rast të prishjes së marrëveshjes 
mbi pengun, kreditori mund të marr në posedim objektin e pengut dhe ta shes 
atë përmes shitjes publike apo ndryshe (nenet 19.1 deri 19.14). Prandaj, 
përmbarimi i të drejtës në peng kryhet me dy veprime: 1) riposedimi i objektit të 
pengut, dhe 2) shitja e objektit të pengut.  
 
Neni 19.2 parasheh tri mënyra të zbatimit të përmbarimit të pengut: veprimet 
gjyqësore, vetndihma dhe veprimet administrative. Me rëndësi këtu janë veprimet 
gjyqësore që janë paraqitur në praktikë më shpesh se dy alternativat e tjera. 
Kreditorët duhet të inkurajohen që të përdorin më shumë dy alternativat e tjera 
në të ardhmen për t’iu shmangur ngarkesës së panevojshme të gjykatës me 
kërkesa që mund të përmbarohen në ndonjë mënyrë më të shpejtë, jo gjyqësore. 
Procedura e veprimeve gjyqësore e paraparë me Nenin 19.3 korrespondon me 
një procedurë përmbarimore. Prandaj, në praktikë, përmbarimin e pengut në 
veprimet gjyqësore, gjykatat e kanë trajtuar si një procedurë përmbaruese.  
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Gjykata kompetente – Në bazë të praktikave të gjykatave, gjykata kompetente 
përcaktohet duke zbatuar dispozitat e nenit 69 të LPP (p.sh. gjykata brenda 
juridiksionit të së cilës gjendet pasuria e luajtshme që është objekt i pengut).  
 
Riposedimi (ose sekuestrimi) i objektit të pengut – Neni 19.3 parasheh një 
proces të shpejtuar. Kreditori duhet të kërkojë nga gjykata kompetente një 
urdhëresë për debitorin që autorizon sekuestrimin e objektit të pengut. Gjykata 
ka një afat prej tri ditësh të vendosë për kërkesën e kreditorit. (Format: PËRMB 
Luajtshme 14, PËRMB Luajtshme 14bis) 
 
Debitori ka të drejtë të bëjë kundërshtim ndaj përmbarimit vetëm në bazë të asaj 
se pengu është i pavlefshëm pjesërisht apo në tërësi, në përputhje me nenin 
19.4. Baza për kundërshtim është më e kufizuar se në LPP. 
 
Shitja e objektit të pengut – neni 19.9 parasheh se shitja mund të bëhet në 
formë të ankandit publik apo ndonjë forme tjetër përderisa “metoda, mënyra, 
koha, vendi dhe kushtet e shitjes janë të arsyeshme në aspektin ekonomik”.  
 

• Kërkesa për njoftim – debitori duhet të njoftohet për vendin dhe kohën e 
shitjes, së paku katërmbëdhjetë ditë para shitjes. Çdo person që ka po 
ashtu të drejtë në pengun për të njëjtën pasuri të luajtshme dhe i cili e ka 
njoftuar kreditorin me shkrim për të drejtën e tij, duhet po ashtu të 
njoftohet për vendin dhe kohën e shitjes së paku katërmbëdhjetë ditë para 
shitjes. (Neni 19.10). 

 
• Blerja e objektit të pengut nga ana e kreditorit – në parim, kreditori mund 

të mos e blejë objektin e pengut. Neni 19.11 parasheh përjashtimet nga 
kjo rregull:  
o Shitja është me ankand publik. 
o Shitja është private e kryer në ndonjë treg të miratuar. 
o Standardet e çmimeve për objektin e pengut janë të shpërndara 

gjerësisht (pa marrë parasysh mënyrën e shitjes). 
 

• Pranimi i objektit të pengut për të përmbushur borxhin e siguruar nga 
kreditori – kreditori mund të pranojë objektin e pengut në përmbushjen e 
një pjesë apo tërë borxhit të siguruar. Marrëveshja do të bëhet e 
detyrueshme me dy kushte: 1) debitori pajtohet me atë me shkrim, dhe 2) 
nuk është formuluar kurrfarë kundërshtimi brenda katërmbëdhjetë ditëve 
nga oferta.  

 
Përmbarimi i hipotekës përmes procedurës përmbarimore gjyqësore  
 
Ligji 2002/4 (i shpallur me Rregulloren e UNMIK-ut 2002/21) cekë mekanizmat 
që mund të zbatohen në rast të prishjes së marrëveshjes për hipotekën. Në 
praktikë, hipoteka përmbarohet përmes të shitjes apo bartjes së objektit të 
hipotekës. 
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Përmbarimi gjyqësor dhe jashtë gjyqësor – derisa Seksioni 10 deri 23 
parasheh procedurën jashtë gjyqësore, shumica e kreditorëve vazhdojnë të 
bëjnë përmbarimin e hipotekave të tyre përmes procedurës përmbaruese 
gjyqësore, siç parashihet në Seksionin 9 të Ligjit 2002/4. Përmbarimi jashtë 
gjyqësor teorikisht është në dispozicion për përmbarimin e hipotekave midis një 
institucioni financiar (kreditori) dhe një organizate biznesi/personi juridik 
(debitori). Derisa secila hipotekë përshtatet me këtë kriter, këto procedura 
mbesin pa u përdorur sepse në Kosovë ende mungon infrastruktura për të kryer 
shitjet jashtë gjyqësore në një mënyrë të organizuar.  
 
Përshtatshmëria e hipotekës për përmbarim – është në diskutim praktik se 
vendimi mbi regjistrimin e hipotekës a mund të konsiderohet si dokument 
përmbarues sipas LPP. Kjo pyetje ka rëndësi të madhe sepse nëse marrëveshja 
e regjistruar e hipotekës konsiderohet si dokument përmbarues atëherë kreditori 
mund të kërkojë përmbarimin e drejtpërdrejtë dhe nuk ka nevojë së pari për një 
aktgjykim që shkon në favor të tij.  
Dy pozitat janë si në vijim:  
 

• Pozita e shumicës: së bashku me LPP dhe Ligjin 2002/4 mbi Hipotekën, 
shumë gjykata në Kosovë, nën udhëheqjen e Gjykatës Supreme i kanë 
pranuar marrëveshjet e regjistruara të hipotekës si dokumente të 
përshtatshme për përmbarim. Kështu që kreditori mund të paraqes 
kërkesë për përmbarim në bazë të marrëveshjes mbi hipotekën pa pasur 
nevojë të kërkojë një aktgjykim në dobi të veten.  

 
• Pozita e pakicës: marrëveshja e hipotekës dhe vendimi për të regjistruar 

hipotekën nuk janë dokumente të përshtatshme për përmbarim ashtu siç 
definohet me nenet 16-21 të LPP. Por, ndryshimet në LPP, të miratuara 
në vitet e 90-ta, kanë paraparë një procedurë për palët në marrëveshje 
mbi hipotekën që të nënshkruajnë një deklaratë para gjykatës duke 
përgatitur me këtë mënyrën e përmbarimit. Neni i ri 251v i LPP parasheh 
që në bazë të kërkesës për përmbarimin e marrëveshjes mbi hipotekën 
(apo pengun) kreditori dhe debitori ftohen në një seancë dëgjimore në të 
cilën marrëveshja e tyre regjistrohet me shkrim. Ai procesverbal i 
marrëveshjes pastaj do të ketë vlerën e njëjtë me pajtimin gjyqësor, që 
është dokument përmbarues sipas  Nenit 16 të LPP. Neni i ri 251d i LPP 
parasheh që pasi të bëhet shqyrtimi i marrëveshjes dhe i 
përshtatshmërisë së saj për përmbarim që parashihet në Nenin 19 të LPP, 
atëherë kolaterali shitet në përputhje me dispozitat e LPP që rregullojnë 
shitjen e pronës së paluajtshme, nenet 140-186 të LPP. Nëse këto 
ndryshime konsiderohen që janë në fuqi bazuar në Rregulloren e UNMIK-
ut 1999/24 mbi Ligjet në Fuqi në Kosovë, atëherë marrëveshje mbi 
hipotekën mund të paraqitet si bazë për përmbarim. Nëse këto ndryshime 
nuk konsiderohen se janë në fuqi, atëherë marrëveshja mbi hipotekën 
është e pamjaftueshme për t’i lejuar kreditorit që të kërkojë përmbarimin.  
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Një çështje tjetër, e rëndësishme, është nëse marrëveshja mbi hipotekën do të 
duhej të trajtohej si dokument përmbarues apo si dokument autentik.  
 
Zbatimi i rregullave mbi shitjen e pronës së paluajtshme – kur kryhet me 
procedura gjyqësore, sipas Seksionit 9 të Ligjit 2002/4, përmbarimi përcjellët me 
rregulla të njëjta; mbi kompetencën e gjykatës, njoftimin, vlerësimin dhe shitjen si 
shitje e pronës së paluajtshme që kryet me qëllim të përmbushjes së borxhit 
monetar: nenet 140 deri 186 të LPP. Këto dispozita janë të paraqitura hollësisht 
në Kapitullin 4.  
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KAPITULLI 6 
Kontestimi i përmbarimit 

Kundërshtimet dhe ankesat 
  
Kundërshtimet dhe ankesat janë mjete juridike që u vihen në dispozicion palëve 
dhe palëve të treta në procedurën përmbarimore për të kundërshtuar 
vlefshmërinë dhe legjitimitetin e përmbarimit apo veprimeve përmbarimore. Secili 
mjet karakterizohet sipas elementeve të veçanta 
 
Parimet e përgjithshme 
 
Neni 8 i LPP nxjerr në pah parimet e përgjithshme që kanë të bëjnë me 
kundërshtimet dhe ankesat:  
 
Këto parime të përgjithshme janë: 
 

• Kundërshtimet dhe ankesat janë të mundshme të parashtrohen vetëm 
kundër aktvendimeve. Kundërshtimet parashtrohen kundër aktvendimeve 
në procedurën përmbarimore. Ankesat parashtrohen kundër 
aktvendimeve mbi kundërshtime. Nuk ka në dispozicion mjete juridike 
kundër konkluzioneve. 

 
• Kundërshtimet dhe ankesat duhen të parashtrohen brenda 8 ditëve prej 

aktvendimit të kontestuar. Dështimi që ato të parashtrohen brenda afatit 
kohor prej 8 ditëve shpie në refuzimin e kundërshtimit apo ankesës si jo të 
rregullt. 

 
o Përjashtim: kundërshtimet mund të parashtrohen pas kalimit të afatit 

prej 8 ditëve në qoftë se fakti mbi të cilin bazohet kundërshtimi është 
krijuar pasi të jetë marrë dokumenti në të cilin është bazuar 
përmbarimi, d.m.th. debitori nuk ka pasur mundësi ta parashtrojë 
kundërshtimin e tij brenda  tetë ditëve nga aktvendimi për përmbarim. 
Ky kundërshtim është një mjet juridik i jashtëzakonshëm. 

 
• Kundërshtimi nuk e ndalon procedurën përmbarimore. Përmbarimi 

vazhdon pa marrë parasysh kundërshtimin. Kjo arsyetohet me faktin se 
procedura përmbarimore zbtohet pas procedurës kontestimore në të cilën 
debitori ka pasur mundësinë të nxjerrë argumentet e tij ligjore.  

 
o Përjashtim: kundërshtimi i parashtruar kundër përmbarimit që bëhet në 

bazë të dokumentit autentik iu jap fund të gjitha veprimeve 
përmbarimore. Në këtë rast, i jepet fund përmbarimit dhe rasti bartet 
në kontest civil (Neni 55 LPP). 
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Veprimi Kundërshtimi Ankesa 
Lejon/refuzon 
përmbarimin  

Nga ana e debitorit ose 
kreditorit kundër aktvendimit 
për të lejuar përmbarimin  
Nuk lejohet kundërshtimi ndaj 
aktvendimit për refuzimin e 
përmbarimit  

Kundër aktvendimit mbi 
kundërshtim 
Kundër aktvendimit për 
refuzimin e përmbarimit nga 
ana e kreditorit 

Masat 
përmbarimore 

Nga ana e debitorit ose 
kreditorit kundër aktvendimit 
që urdhëron masat 
përmbarimore  

Kundër aktvendimit mbi 
kundërshtim 
 

Vendimi mbi 
çmimin e 
patundshmërisë  

Nuk lejohet kundërshtimi  Kundër aktvendimit mbi 
çmimin nga ana e debitorit, 
kreditorit apo cilitdo person 
tjetër që ka të drejtë në pjesën 
e profitit 

Konkluzionet Nuk lejohet kundërshtimi  Nuk lejohet ankesa 
Shpenzimet e 
përmbarimit 

Nuk lejohet kundërshtimi  
E bashkangjitur me 
kundërshtimin e vendimit mbi 
përmbarim në qoftë se 
parashtrohen në të njëjtën 
kohë 

Kundër aktvendimit mbi 
shpenzimet 

 
Kundërshtimi  
 
Gjykata kompetente – gjykata kompetente që do ta shqyrtojë kundërshtimin 
është e njëjta gjykatë që e ka nxjerrë aktvendimin (Neni 49 LPP). Kjo garanton 
efikasitet në zgjidhjen e kontesteve që dalin nga përmbarimet. 
 
Bazat për kundërshtim – Neni 50 i LPP definon bazat mbi të cilat mund të 
kundërshtohet përmbarimi. Lista e dhënë në nenin 50 të LPP nuk është 
ekskluzive dhe parasheh se kundërshtimi mund të bëhet mbi çfarëdo baze “që 
parandalon përmbarimin”. Çfarëdo që të jetë rasti, neni 50 i LPP ofron disa 
udhëzime lidhur me llojet e arsyeve që mund të përbëjnë një kundërshtim të 
vërtetë. 
 
Disa nomenklatura janë zhvilluar me qëllim të klasifikimit të kundërshtimeve. 
Nomenklatura e parë përdoret për të prezantuar baza për kundërshtime të dhëna 
më poshtë në tabelë (shih, Poznic, Rakiq, dhe Vodineliq).  
 
Llojet e Bazave Bazat 

Ligjore-
procedurale  
(d.m.th. kërkesat 
procedurale nuk 

• Jokompetenca e gjykatës (50 al. 1) 
• Përmbarimi i lejuar në asetet e përjashtuara me ligj ose 

në atë masë që tejkalon limitet e përcaktuara me ligj (50 
al. 7) 
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Llojet e Bazave Bazat 
janë përfillur) • Afati për kërkimin e përmbarimit ka skaduar (50 al. 10) – 

Shembull: kërkesa për kthimin e punëtorit në vend të 
punës duhet të parashtrohet brenda 6 muajve prej datës 
kur punëtori ka fituar të drejtën të parashtrojë kërkesën 
(230 LPP). 

• Statuti i limitimit për marrjen e dokumentit i cili ishte 
parashtruar si bazë për përmbarim ka skaduar (50 al. 11) 
– Shembull: 10 vjet për aktvendime civile (Neni 379 Ligji 
mbi Detyrimet). 

• Përmbarimi i kërkuar me ligj të shqyrtohet së pari në 
asete tjetra (50 al. 13) – Shembull: neni 192 i cili 
urdhëron që përmbarimi në mjete publike së pari të 
provohet në asete monetare të debitorit. 

Ligjore-lëndore  
(d.m.th. në kohën 
e parashtrimit 
nuk ka baza për 
përmbarim) 

• Dokumenti në bazë të së cilit kërkohet përmbarimi nuk 
është dokument përmbarimor apo dokument autentik (50 
al. 2) – Shembull: Dokumenti nuk i plotëson kriteret e 
vendosura sipas neneve 16 dhe 21 LPP. 

• Vendimi në bazë të të cilit kërkohet përmbarimi është: 
a) Jo ekzekutues (50 al. 3) – Shembull: duhet së pari të 

përmbushet kushti i kërkuar dhe kjo nuk është bërë. 
b) I përfunduar, revokuar ose tjetërsuar (50 al. 4) 
• Marrëveshja në  bazë të së cilës është kërkuar 

përmbarimi nuk është më e vlefshme (50 al. 5) 
• Vonesa për zbatim të vullnetshëm nuk ka skaduar ende 

(50 al. 6) 
Faktike • Fakti që doli në pah pas përpilimit të dokumentit që ishte 

parashtruar si bazë për përmbarim (aktvendimi, 
marrëveshja, dokumenti autentik, etj.) që ndalon 
kërkesën (50 al. 7) – Shembull: lirimi nga borxhi, 
përtëritja e kontratës, etj. Kjo vlen vetëm për faktet që 
kanë dalë pas themelimit të dokumentit; në të vërtetë, 
procesi i kundërshtimit nuk mund të shfrytëzohet për 
riprezantimin e fakteve të cilat tashmë janë diskutuar në 
procedurën civile kontestimore. 

• Kreditori e shtyu afatin e borxhit dhe vonesa nuk është 
tejkaluar ende (50 al. 8) – Shembull: përgjegjësia mund 
të kërkohet vetëm në fund të afatit të ri për zbatim  të 
vullnetshëm, jo në fund të afatit fillestar. 

• Personi i cili parashtron kërkesën nuk është kreditori, 
sepse personi kundër të cilit është parashtruar kërkesa 
nuk është debitori (50 al. 12) – Shembull: kërkesa e 
parashtruar kundër të birit të debitorit të vdekur para 
bartjes së përgjegjësive te i biri përmes trashëgimisë.  
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Një tjetër nomenklaturë që ndryshon përmes kundërshtimeve në lidhje me: 
 

1) Rregullsinë e  procedurës (neni 50 al. 1, 7, dhe 13),  
2) Dokumenti i parashtruar si bazë për përmbarim (neni 50 al. 2, 4, dhe 5),  
3) Çështjet nga ligji lëndor që kanë të bëjnë me kërkesën (arsyet 

kundërshtuese) (neni 50 al. 8, 9, dhe 11), dhe 
4) Vlefshmëria e aktvendimit mbi përmbarimin i marrë në bazë të dokumentit 

për përmbarim i cili është zyrtarisht i vlefshëm (arsyet e dyshimta) (neni 50 
al. 3, 6, 10, dhe 12). 

      (Shih Triva, Belejac, dhe Dika) 
 
Shqyrtimi i kundërshtimit – Pas pranimit të kundërshtimit nga ana e debitorit 
(ose palës së tretë), gjykata njofton kreditorin dhe e informon që i ka 8 ditë të jap 
përgjigje. (Neni 52 LPP). Gjykata nuk mund të vendos mbi kundërshtimin para 
skadimit të afatit në përgjigje. Afati kohor prej 8 ditëve konsiderohet si jo 
parandalues që do të thotë se përgjigjet e parashtruara nga ana e kreditorit pas 
periudhës prej 8 ditësh do të merren parasysh në procedurë. 
 
Duke vendosur mbi kundërshtimin, gjykata mund të caktojë një seancë dëgjimore 
ose të vendos se ajo nuk është e nevojshme. (Neni 53 LPP). Mundësia për 
vendosje të drejtpërdrejtë pa dëgjim do të ofrojë zgjidhje efikase për 
kundërshtime të cilat qartë janë të bazuara ose të pabazuara. Në rast të 
kundërshtimit dukshëm të pabazuar, kjo i lejon gjykatës që të parandalojë 
vonesat e panevojshme të debitorit. Në rast të kundërshtimeve dukshëm të 
bazuara, kjo i lejon gjykatës që të ndalojë procedurën në mënyrë të shpejtë dhe 
kështu të parandalojë dëme të mëtejme për debitorin. 
 
Aktvendimi mbi kundërshtim – aktvendimi mbi kundërshtim ose do ta aprovojë 
atë – pjesërisht apo plotësisht – ose do ta hedhë poshtë kundërshtimin. Nëse 
kundërshtimi aprovohet, varësisht nga bazat e ofruara, përmbarimi ose do të 
suspendohet ose do të kufizohet. 
 
Ka dy qëndrime lidhur me atë se a do të arsyetohet kundërshtimi. LPP në veçanti 
parasheh kundërshtimin e paarsyetuar ndaj aktvendimit për përmbarim bazuar 
në dokument autentik (neni 55 al. 2 LPP), por heshtë lidhur me vendimet mbi 
kundërshtimin ndaj aktvendimeve për përmbarim bazuar në dokumente tjera 
përmbarimore. Janë dy mendime në lidhje me atë nëse vendimi mbi 
kundërshtimin ndaj vendimit për përmbarim bazuar në dokumentet përmbaruese 
që nuk janë dokumente autentike duhet të ketë arsyetim: 
 

• Qëndrimi i shumicës, që preferohet nga autorët e këtij Doracaku është se 
dispozitat që flasin për ankesa jo të kompletuara (neni 351 LPK). 
Përputhshmërisht, gjykata do të duhej të rishqyrtojë rregullsinë dhe 
legjitimitetin e aktvendimit mbi përmbarim, që do të thotë të shqyrtojë se a 
ka pasur shkelje esenciale të rregullave procedurale dhe a janë zbatuar 
në mënyrë të duhur ligjet materiale.  
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• Një qëndrim alternativ është se këto kundërshtime duhet të jenë të 
arsyetuara sepse, ligji nuk i ka lejuar kundërshtimet e paarsyetuara ndaj 
aktvendimeve ta marra bazuar në aktgjykimet civile. Duke shkuar edhe 
më larg, disa autorë kanë shënuar se nëse debitori e parashtron 
kundërshtimin e tij pa arsyetim, këto kundërshtime duhen të hidhen poshtë 
si jo të kompletuara. 

 
Karakteristikat specifike të kundërshtimit ndaj aktvendimit të bazuar në 
dokument autentik – Neni 55 LPP në mënyrë të veçantë parasheh se 
kundërshtimi ndaj dokumentit autentik do ta kthejë procedurën përmbarimore në 
një kontest civil. Rrjedhimisht, të gjitha veprimet e ndërmarra në procedurën 
përmbarimore anulohen dhe rasti mbyllet. Rasti i ri hapet në bazë të procedurës 
civile kontestimore. Nuk ka nevojë që kundërshtimi të arsyetohet.  
 
Afati kohor për parashtrim është 8 ditë pas njoftimit. Disa autorë konsiderojnë se 
kundërshtimi do të jetë i vlefshëm edhe po të parashtrohet pas afatit 8 ditësh.  
 
Ka dy qëndrime lidhur me këtë:  

• Qëndrimi i parë: Neni 55 LPP nuk nënvizon apo ndalon kundërshtimet 
ndaj aktvendimeve mbi përmbarim të bazuara në dokumente autentike të 
parashtruara pas afatit 8 ditësh. Në heshtje të ligjit, kundërshtimet mund të 
parashtrohen pas skadimit të afatit 8 ditësh, si mjet juridik i 
jashtëzakonshëm. 

• Qëndrimi i dytë: Neni 51 i LPP ofron mundësinë e parashtrimit të 
kundërshtimeve pas skadimit të afatit 8 ditësh, vetëm në qoftë se fakti mbi 
të cilin bazohet kundërshtimi është krijuar pasi të jetë parashtruar 
dokumenti mbi të cilin është bazuar përmbarimi. Kështu që, vetëm 
kundërshtimet që bien në këtë kategori do të pranohen si të vlefshme. 

 
Karakteristikat specifike të kundërshtimit të parashtruar nga pala e tretë – 
nenet 56 deri 58 të LPP ofrojnë mundësinë e parashtrimit të kundërshtimit nga 
ana e palës së tretë. Këto nene nxjerrin në pah procedurën e dizajnuar për 
mbrojtjen e të drejtave të pronësisë dhe të drejtave tjera, të palëve të treta që i 
kanë mbi pasurinë për të cilat debitori ka propozuar përmbarimin. 
 

• Objekti i kundërshtimit: pala e tretë mund të kundërshtojë veprimet 
përmbarimore që kanë të bëjnë me çfarëdo pasurie mbi të cilën e ka të 
drejtën që ta parandalojë përmbarimin (Neni 56 al. 1 LPP). 

 
o Përjashtim: kundërshtimi është i pavlefshëm në qoftë se pala e tretë 

posedon më pak se gjysmën e pasurisë të luajtshme për të cilën bëhet 
fjalë. Në këtë rast, pala e tretë nuk mund të kundërshtojë por mund t’ia 
paguaj kreditorit çmimin e shitjes së pasurisë, plus shpenzimet e 
procedurës përmbarimore. (Neni 58 LPP). 
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• Data e parashtrimit: kundërshtimi mund të parashtrohet deri në fund të 
procedurës përmbarimore. (Neni 56 al. 2 e LPP). 

 
• Njoftimi për kreditorin: kreditori njoftohet për kundërshtimin dhe nga ai 

kërkohet që të japë përgjigje brenda afatit kohor prej 8 ditëve. (Neni 56 al. 
3 i LPP) Nëse kreditori nuk jap përgjigje përbrenda afatit, neni 57 LPP 
parasheh që gjyqtari ta udhëzoj palën e tretë që të inicioi padi me të cilën 
do të kërkojë që përmbarimi të shpallet i papranueshëm. Nëse përmbarimi 
shpallet i papranueshëm, atëherë procedura do të pezullohet dhe të gjitha 
veprimet përmbarimore në atë aset të anulohen. 

 
Ankesa 
 
Gjykata kompetente që shqyrton kundërshtimin është gjykata e qarkut, me 
juridiksion mbi ankesat kundër aktvendimeve të marra nga gjykata komunale e 
cila vendosi mbi kundërshtimin. 
 
Ekziston mundësia e ankesës nga të gjitha palët  kundër aktvendimit të marrë 
mbi kundërshtimin e bërë nga debitori ose pala e tretë. Ankesa nga ana e 
kreditorit është e mundshme vetëm ndaj aktvendimit mbi refuzim të përmbarimit 
ose aktvendimit që t’i jepet fund përmbarimit. Debitori, kreditori dhe cilido person 
tjetër që ka të drejtë në pjesë të profitit nga shitja e pronës së paluajtshme, ka të 
drejtë të parashtrojë ankesë kundër vendimit me anë të të cilit përcaktohet vlera 
e patundshmërisë. Pasi që  LPP nuk ofron më shumë hollësi për ankesat, 
aplikohet LPCK, siç është dhënë në nenin 14 LPP. 
 
Në parim, ankesa nuk e ndalë procedurën përmbarimore. (Neni 8 i LPP). 
Veprimet përmbaruese vazhdojnë përkundër ankesës, përveç nëse LPP nuk e 
parasheh ndryshe. Shembuj të ankesave që do të ndalin përmbarimin derisa ato 
të zgjidhen, përfshijnë ankesat në lidhje me vlerësimin e pronës së paluajtshme, 
për vendimet e shitjes së pronës së paluajtshme, për vendimet e sekuestrimit të 
borxheve monetare që i janë në borxh debitorit, etj.  
 
Rishikimi dhe përsëritja e procedurës nuk janë të mundshme si mjete juridike. 
 
Kundër-përmbarimi 
 
Kundër-përmbarimi është një mjet juridik i cili u ofrohet debitorëve për rastet në 
të cilat përmbarimi është kryer plotësisht para se debitori të ketë pasur 
mundësinë ta kundërshtojë. Qëllimi i kundër-përmbarimit është që t’i kthehet 
debitorit çfarëdo përfitimi të cilin e ka fituar kreditori por që nuk është dashur ta 
fitojë përmes përmbarimit.  
 
Në bazë të nenit 59 të LPP, kundër-përmbarimi mund të kërkohet mbi bazat në 
vijim:  
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1) Dokumenti i parashtruar si bazë për përmbarim nuk është i përfunduar, 
tjetërsuar, i revokuar apo i vlefshëm. 

2) Debitori i plotësoi kushtet e kreditorit përderisa procedura përmbarimore 
ishte në proces. 

3) Aktvendimi mbi përmbarim ka marrë fund ose është tjetërsuar. 
4) Përmbarimi i zbatuar në pasuri monetare është shpallur i papranueshëm. 

 
Kundër-përmbarimi duhet të kërkohet nga debitori brenda tre muajve nga data e 
informimit me situatën që justifikon kundër-përmbarimin dhe më së shumti një vit 
pas përfundimit të procedurës përmbarimore. Në qoftë se debitori njoftohet një vit 
pas përfundimit të procedurës përmbarimore, kërkesa e tij do të refuzohet si e 
parashtruar pas skadimit të afatit ligjor. (Neni 59 i LPP). Me rastin e parashtrimit 
të kërkesës, gjykata do ta njoftojë kreditorin dhe do të kërkojë nga ai që të japë 
përgjigje brenda afatit prej 8 ditëve. Nëse gjykata e aprovon kërkesën, kreditori 
do të urdhërohet që brenda 15 ditëve, çdo gjë të fituar përmes përmbarimit t’ia 
kthejë debitorit. (Neni 60 i LPP). Gjykata do ta refuzojë kërkesën në qoftë se 
asetet për të cilat bëhet fjalë kanë ndryshuar në atë mënyrë që pamundësojnë 
kthimin në gjendjen e mëparshme. Ky është rasti nëse asetet janë shkatërruar, 
shpenzuar ose janë të pazëvendësueshme. (Neni 62 LPP). Në rast të refuzimit, 
sipas nenit 62 të LPP, debitori mund të ngrit padi për kompensim, në kontest civil 
brenda afatit të njëjtë si ai i ofruar për parashtrimin e kundër-përmbarimit sipas 
nenit 59 të LPP. 
 
Neni 61 i LPP urdhëron që dispozitat me të cilat rregullohet procedura 
përmbarimore të zbatohen edhe në rastin e aktvendimin mbi kundër-
përmbarimin. 
 
Në praktikë, kundër-përmbarimi i përgjigjet ndryshimit në pozitën përkatëse të 
debitorit dhe kreditorit gjatë procedurës përmbarimore. Ky ndryshim ndodhë në 
rastet në të cilat gjykata e ka lejuar përmbarimin dhe ka zbatuar masat 
përmbaruese, derisa në të njëjtën kohë, obligimi i debitorit ka pushuar (p.sh. për 
shkak se dokumenti përmbarues është ndërprerë ose për arsye se debitori e ka 
përmbushur obligimin e vet). Nën rrethanat e cekura në pjesën mësipërme ku 
përshkruhet Neni 59 i LPP, debitori mund të parashtrojë një “kundër-propozim” 
me të cilin ai do të ketë statusin e kreditorit dhe kreditori statusin e debitorit.  
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KAPITULLI 7 
Përfundimi i përmbarimit 

 
LPP parasheh shumë mënyra të mundshme të përfundimit të përmbarimit, 
përgjithmonë ose përkohësisht.  
 
Tri opsionet e përfshira në LPP: 1. Ndërprerja; 2. Shtyrja; 3. Pezullimi. 
 
1.  Ndërprerja 
 
LPP parasheh vetëm një rast të ndërprerjes së procedurës: vdekja e ndonjërës 
nga palët ose përfaqësuesit të tij ligjor (neni 31 LPP). Ekspertët konsiderojnë se 
rasti i ndërprerjes që përfshihet në LPK mund të zbatohet në procedurën 
përmbarimore në bazë të nenit 14 të LPP.  
 

 1) Vdekja e njërës palë ose përfaqësuesit të tij ligjor – sipas LPP, vetëm në 
rast vdekjeje të ndonjërës palë ose përfaqësuesit së tij ligjor, procedura 
përmbarimore ndërpritet deri në zgjidhjen e trashëgimisë. Neni 214 i LPK 
parasheh që të mos ndërmerret asnjë veprim derisa procedura të jetë e 
ndërprerë. Pas kësaj procedura vazhdohet nga ose kundër 
trashëgimtarëve. Procedura mund të vazhdojë në bazë të kërkesës së 
trashëgimtarëve ose palës kundërshtare ose nga ana e gjykatës kur ajo të 
ketë kuptuar se trashëgimia është zgjidhur. (Neni 215 i LPK). Në praktikë, 
gjykatat kërkojnë që pasi të jetë zgjidhur trashëgimia, kreditori (ose 
trashëgimtari i tij në qoftë se ky është rast i vdekjes së kreditorit) të 
kërkojë mbylljen e rastit të vjetër dhe inicimin e rastit të ri kundër debitorit 
(ose trashëgimtarit të tij në qoftë se ky është rast i vdekjes së debitorit).  

 
2)  Zbatimi plotësues i Nenit 212 të LPK (përmes Nenit 14 të LPP) – LPK 

parasheh baza të  tjera për ndërprerje, siç janë: force majeure apo 
bankroti.  

 
2.  Shtyrja 
 
Shtyrja e përmbarimit korrespondon me ndalim të përkohshëm të procedurës 
bazuar në disa rrethana të caktuara faktike. Shtyrja mund të kërkohet nga 
debitori, kreditori, palët e treta ose nga prokurori publik. Shtyrjet mund të jenë të 
plota ose të pjesshme varësisht nga vlerësimi i situatës nga ana e gjykatës. 
 
1) Kërkesa nga ana e debitorit – LPP lejon shtyrjen e përmbarimit nëse 
plotësohen dy kushte: 1) debitori dëshmon se do të pëson dëm të 
konsiderueshëm nëse lejohet vazhdimi i përmbarimit, dhe  2) ekziston njëra nga 
situatat e cekura në Nenin 63 të LPP, sidomos: 
 

• Ankesë e jashtëzakonshme është parashtruar kundër aktvendimit mbi 
përmbarimin (al. 1) 
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• Është parashtruar ankesë për anulimin e aktgjykimit të marrë si bazë për 
përmbarim (al. 3) 

• Debitori ka parashtruar kundërshtim ndaj aktvendimit mbi përmbarimin (al. 
6) 

• Borxhi është i kushtëzuar dhe kreditori ende nuk i ka përmbushur 
obligimet e veta (al. 8) 

• Debitori ose pala e tretë kërkuan që të korrigjohen parregullsitë e bëra 
gjatë zbatimit të aktvendimit mbi përmbarimin (al. 9) 

• Çfarëdo arsye tjetër e bazuar. 
 
Neni 63 i LPP nuk ofron ndonjë bazë të plotë për lejimin e shtyrjeve. Nëse 
debitori nuk mund të dëshmojë se përmbarimi mund të shkaktojë dëme të 
konsiderueshme dhe nëse një nga arsyet në Nenin 63 të LPP apo ndonjë arsye 
tjetër “sidomos për arsyetimin e shtyrjes” është përmbushur, atëherë gjykata 
duhet të refuzojë kërkesën për shtyrje dhe veprimet përmbaruese të vazhdojnë. 
Elementi kyç është nëse debitori do të pësojë dëm të konsiderueshëm në pozitën 
apo pronën e vet po që se përmbarimi lejohet të vazhdojë para se të zgjidhet 
çështja. 
 
Gjykata mund të kushtëzojë shtyrjen me caktimin e një shume për depozitim – 
kjo do të shmangë situatën në të cilën debitori thjesht do të tentonte t’i ikte 
përgjegjësisë së tij. 
 
2) Kërkesa nga kreditori – Neni 64 i LPP i lejon kreditorit të kërkojë shtyrje të 
procedurës përmbarimore. Gjykata do të lejojë shtyrjen e kërkuar pas fillimit të 
përmbarimit vetëm në rast se debitori nuk e kundërshton shtyrjen. Pajtimi i 
debitorit nuk është i domosdoshëm në qoftë se shtyrja është kërkuar para fillimit 
të përmbarimit. Kjo dispozitë i lejon kreditorit të tentojë të arrijë marrëveshje me 
debitorin lidhur me kushtet e reja për pagesën e borxhit. Në qoftë se debitori nuk 
e përfillë afatin e ri të krijuar me shtyrje, kreditori nuk humbë asgjë sepse 
përmbarimi do të vazhdojë posa të skadojë shtyrja; 
 
3) Kërkesa nga pala e tretë – Neni 65 i LPP lejon palët e treta të kërkojnë 
shtyrjen e procedurës përmbarimore nëse plotësohen dy kushte: 1) pala e tretë 
ka kërkuar që përmbarimi të shpallet i papranueshëm në pasurinë e zgjedhur për 
përmbarim, dhe 2) pala e tretë do të pësojë dëm të konsiderueshëm në qoftë se 
lejohet vazhdimi i përmbarimit. Në qoftë se lejohet shtyrja, ajo e përfshinë vetëm 
objektin e kërkesës së palës së tretë. Gjykata mund të kushtëzojë shtyrjen me 
caktimin e një shume për depozitim; 
 
4) Kërkesa nga prokurori publik – prokurori publik mund të kërkojë shtyrje (ose 
ndërprerje) të përmbarimit kur ai konsideron të parashtrojë kërkesë për mbrojtje 
të ligjshmërisë kundër vendimit të parashtruar si bazë për përmbarim (për shkak 
të shkeljeve të ligjit procedural ose atij lëndor). Nëse kërkesa parashtrohet para 
se të fillojë përmbarimi, procedura do të shtyhet, nëse kërkesa parashtrohet pasi 
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të ketë filluar përmbarimi, procedura do të ndërpritet. Shtyrja ose ndërprerja 
vazhdon përderisa nuk ka ndonjë vendim të Gjykatës Supreme; 
 
5) Inicimi i procedurës civile kontestimore – kur ligji u lejon palëve apo palëve të 
treta të iniciojnë padi civile kontestimore, procedura përmbarimore mund të 
shtyhet. Ky është rasti, siç e parasheh Neni 57 i LPP; 

 
6) Kohëzgjatja e shtyrjes dhe vazhdimi i procedurës – procedura ndalohet për aq 
kohë, sa gjykata e ka lejuar shtyrjen. Në qoftë se debitori ka kërkuar shtyrjen, 
gjykata është ajo që përcakton afatin. Në qoftë se kreditori ka kërkuar shtyrjen, 
gjykata përdorë afatin e caktuar nga kreditori. (Neni 66 LPP). Përmbarimi 
vazhdon posa të skadojë afati i shtyrjes. Kreditori mund të kërkojë që procedura 
të rifillojë para se të skadojë ai afat nëse ai mund të ofrojë dëshmi që vazhdimi i 
procedurës është i arsyeshëm ose depoziton shumën e caktuar. (Neni 67 LPP). 
 
3. Pezullimi  
 
Vetëm pezullimi i procedurës shpie në mbylljen e rastit. Pezullimi mund të bëhet 
nga kreditori (heqja dorë), nga debitori (pagesa e plotë e borxhit), ose nga 
gjykata (bartja, hedhja poshtë ose rrethana tjera). Përderisa pezullimi i jap fund 
rastit për përmbarim, ai nuk e ndalon kreditorin që të parashtrojë kërkesë të re, 
po që se me rastin e parashtresës së re janë përmbushur të gjitha kushtet e 
vlefshmërisë të propozimit për përmbarim. 
 
1) Tërheqja – Përmbarimi është një procedurë e udhëhequr nga kreditori. 
Kështu, LPP parasheh që në çfarëdo faze të procedurës kreditori mund ta 
tërheqë kërkesën e tij, pjesërisht ose plotësisht. Nëse propozimi për përmbarim 
tërhiqet plotësisht, gjykata menjëherë dhe pa e informuar debitorin e pezullon 
procedurën dhe e mbyllë rastin. Nëse propozimi për përmbarim tërhiqet 
pjesërisht, pezullimi do të aplikohet vetëm për pjesën e tërhequr. Tërheqja e 
kërkesës nuk e ndalon kreditorin që më vonë të parashtrojë kërkesë të re. (Neni 
37 LPP). 
 
2) Pagesa e borxhit – Përmbarimi merr fund kur debitori plotësisht i përmbushë 
obligimet ndaj kreditorit. Posa të paguhet borxhi tërësisht, ose të  kryhet ndonjë 
përmbarim jomonetar–procedura përmbarimore suspendohet dhe rasti mbyllet.  
 
3) Bartja – në rastet kur gjykata vendos se nuk ka juridiksion mbi rastin sepse 
është kompetente ndonjë gjykatë ose entitet tjetër, atëherë ajo do ta pezullojë  
procedurën dhe do ta mbyllë rastin. Rasti pastaj bartet në juridiksionin kompetent 
nëse i njëjti mund të identifikohet. (shih, komentet mbi juridiksionin e gjykatave 
në kapitullin 2) (Format: PËRMB Përgjithshme 1). 
 
4) Hedhja poshtë dhe rrethanat tjera – shumë ngjarje dhe vendime gjatë 
procedurës përmbarimore mund të shpien në pezullim të procedurës dhe mbyllje 
të rastit. Në përgjithësi, çfarëdo arsye që shpie deri te mos ekzistimi i borxhit, do 
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të pezullojë përmbarimin. Në mënyrë që t’i identifikojmë këto mundësi për 
mbylljen e rastit, është me rëndësi t’i dallojmë dy fazat e procedurës: fazën e 
aktvendimit (d.m.th. deri në momentin kur përmbarimi lejohet ose refuzohet) dhe 
fazën e zbatimit (d.m.th. procedurën që do të përmbushë kërkesën e kreditorit): 
 

• Pezullimi gjatë fazës së aktvendimit: procedura përmbarimore në këtë 
fazë do të përfundojë në qoftë se është refuzuar propozimi për përmbarim 
i parashtruar nga kreditori. (Neni 38 al. 2 LPP). 

 
• Pezullimi gjatë fazës së zbatimit: procedura do të merr fund gjatë kësaj 

faze për shumë arsye, duke përfshirë këtu: 
o Pagesën e borxhit (shih më lartë) 
o Dështimi i kreditorit të bëjë depozitimin për shpenzimet e procedurës 

përmbarimore (neni 32 al. 3 LPP). 
o Pranimi i plotë ose i pjesshëm i kundërshtimit nga debitori (neni 53 al. 

4 LPP). 
o Parashtrimi i kundërshtimit ndaj përmbarimit nga debitori, në bazë të 

dokument autentik (neni 55). 
o Dokumenti i parashtruar si bazë për përmbarim ka përfunduar, është 

ndryshuar, anuluar, skaduar ose zhvleftësuar (neni 68 LPP). 
o Përmbarimi është kërkuar për pronë të luajtshme, asnjë aset nuk ka 

mundur të identifikohet në procedurën e regjistrimit, dhe kreditori ose 
ka dështuar të kërkojë regjistrim të dytë brenda afatit të caktuar me ligj 
ose ai regjistrim i dytë nuk ka identifikuar asnjë aset që do të mund të 
konfiskohej (neni 79 al. 3 LPP) (Format: PËRMB Luajtshme 5). 

o Përmbarimi është kërkuar për pronë të luajtshme, prona nuk është 
shitur në dy ankandet e para, ose kreditori nuk ka kërkuar ankandin e 
dytë brenda afatit të caktuar me ligj (neni 86 LPP) (Format: PËRMB 
Luajtshme 12). 

o Përmbarimi është kërkuar për pronë të paluajtshme, prona nuk është 
shitur në dy ankandet e para, dhe kreditori nuk ka kërkuar ankandin e 
tretë brenda afatit të caktuar me ligj (neni 169 LPP). 

 
Pasi të jetë pezulluar përmbarimi, rasti raportohet si i mbyllur dhe të gjitha 
veprimet e ndërmarra për zbatimin e përmbarimit marrin fund. Gjykata sjell 
aktvendim mbi pezullimin e përmbarimit. 
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KAPITULLI 8 
Kushtet për regjistrim dhe raportim 

 
SHËNIM: Sekretariati i KGJK-së, Divizioni për Statistika, është në proces të 
rishqyrtimit të kushteve për regjistrimin dhe raportimin e përmbarimeve civile. 
 Posa të përcaktohen kushtet dhe udhëzimet e reja, do t’i bashkëngjitet këtij 
doracaku edhe ky seksion. 
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KAPITULLI 9 
Format 

PËRMB Përgjithshme 1 Aktvendim për jo kompetencë 
PËRMB Përgjithshme 2 Aktvendim për informata shtesë apo korrigjim 
PËRMB Përgjithshme 2bis Konkluzioni për informata shtesë apo korrigjim 
PËRMB Monetare 1 Aktvendim mbi përmbarimin në llogari bankare 
PËRMB Monetare 2    Urdhëresë për bankë që të sigurojë numrin e llogarisë 

bankare 
PËRMB Monetare 3 Aktvendim për ngrirjen e llogarisë bankare dhe 

transferimin për pagesë 
PËRMB Luajtshme 1 Aktvendim mbi përmbarim për pagesën e kërkesës 

me të holla në sendet e luajtshme të debitorit 
PËRMB Luajtshme 2 Konkluzioni me të cilin kreditori lajmërohet mbi 

regjistrimin e sendeve të luajtshme 
PËRMB Luajtshme 3 Shënimet në vend të regjistrimit 
PËRMB Luajtshme 3bis Tabela e pasurisë së luajtshme të regjistruar 
PËRMB Luajtshme 4 Konkluzioni për tentim regjistrimin e pasuksesshëm 
PËRMB Luajtshme 5 Aktvendim mbi pezullimin e procedure për regjistrim 

të pasuksesshëm 
PËRMB Luajtshme 6 Etiketa për sendet e regjistruara 
PËRMB Luajtshme 7 Procesverbali mbi regjistrimin dhe vlerësimin e 

sendeve 
PËRMB Luajtshme 8 Konkluzioni me të cilin palët njoftohen mbi regjistrimin 

dhe vlerësimin e sendeve dhe njëkohësisht caktohet 
shitja e tyre 

PËRMB Luajtshme 9 Procesverbali mbi shitjen me anë të ankandit publik të 
pasurisë së luajtshme 

PËRMB Luajtshme 10 Konkluzioni mbi tentim-shitjen e pasuksesshme 
PËRMB Luajtshme 11 Konkluzioni mbi shitjen e re 
PËRMB Luajtshme 12 Aktvendim mbi pezullimin e procedurës për shkak të 

tentimit të shitjes pa sukses 
PËRMB Luajtshme 13 Procesverbali mbi shitjen me marrëveshje të 

drejtpërdrejtë 
PËRMB Luajtshme 14 Procesverbali nga sekuestrimi i kolateralit - pengut 
PËRMB Luajtshme 14bis Tabela e kolateralit - pengut të regjistruar 
PËRMB Paluajtshme 1 Aktvendim mbi përmbarimin në paluajtshmëri 
PËRMB Paluajtshme 2 Aktvendim për caktimin e vlerës së paluajtshmërisë 
PËRMB Paluajtshme 3 Konkluzioni mbi shitjen e paluajtshmërisë 
PËRMB Paluajtshme 4 Konkluzioni mbi lejimin e shikimit të paluajtshmërisë 
PËRMB Paluajtshme 5 Procesverbali nga seanca për shitjen e pasurisë së 

paluajtshme në ankand publik verbal 
PËRMB Paluajtshme 6 Aktvendim mbi caktimin e ofertës më të volitshme të 

paluajtshmërisë 
PËRMB Paluajtshme 7 Aktvendim mbi dorëzimin e paluajtshmërisë blerësit 
PËRMB Paluajtshme 8 Aktvendim mbi përmbushjen 
PËRMB Paluajtshme 9 Aktvendim për fshirjen e të drejtës dhe barrës 
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FORMAT E PËRGJITHSHME 
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PËRMB Përgjithshme 1 – Aktvendim për jo kompetencë (nenet  69, 91, 128, 140, 
219, 223, 229 dhe 238 të LPP-së) 
 
Gjykata ____________________ në ___________________________ 
E. nr. ______/______ 
Me dt. _____________ 
 
Kreditori: ________________________ nga _________________________ 
I autorizuari: ________________________ nga _________________________  
Debitori: ________________________ nga _________________________ 
I autorizuari: ________________________ nga _________________________  
Për: _________________________________________________________ 
 
 

AKTVEDIM 
                
Gjykata _______________ në _______________ shpallet jo kompetente në 
pikëpamje territoriale, për të vepruar në këtë çështje përmbarimore dhe veprimet 
e ndërmarra përmbarimore abrogohen. 
Pas plotfuqishmërisë së aktvendimit, shkresat do t’i dërgohen Gjykatës 
_______________ në _______________ si gjykatë me kompetencë territoriale 
dhe reale. 
 

Arsyetim 
 
Me aktvendimin e kësaj gjykate E.nr. _______________ të dt _______________ 
është caktuar procedura përmbarimore e kreditorit _______________ nga 
_______________ ndaj debitorit _______________ nga _______________. 
[Përshkruaj hollësitë e kompetencës territoriale të gjykatës]  
Kjo Gjykatë _______________ shpallet jo kompetente në pikëpamje territoriale 
për të vepruar në këtë çështje përmbarimore, sepse debitori jeton në adresën e 
lartcekur dhe se sendet e luajtshme të debitorit gjinden në territorin e Gjykatës 
_______________ në _______________.  Konform dispozitës së nenit 69 të 
LPP kompetencën territoriale për të vendosur mbi propozimin për përmbarim në 
sendet e luajtshme dhe për zbatimin e përmbarimit e ka gjykata në territorin e së 
cilës gjenden sendet e luajtshme. 
Për arsyet e përmendura si dhe konform dispozitës së lartcekur dhe neneve 20, 
21 të LPK lidhur me nenin 14 të LPP-së është vendosur si në dispozitiv të këtij 
aktvendimi. 

_________________________________ 
Gjyqtari përmbarues 

 
KESHILLA JURIDIKE: 

Kundër këtij aktvendimi është e lejuar ankesa, brenda afatit prej 8 ditësh nga dita 
e pranimit, Gjykatës se Qarkut në _______________,ankesa bëhet përmes kësaj 
gjykate.        
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PËRMB Përgjithshme 2 – Aktvendim për informata shtesë apo korrigjim (neni 35 
të LPP-së dhe neni 109 të LPK-së) 
 
Gjykata ____________________ në ___________________________ 
E. nr. ______/______ 
Me dt. _____________ 
 
Kreditori: ________________________ nga _________________________ 
I autorizuari: ________________________ nga _________________________  
Debitori: ________________________ nga _________________________ 
I autorizuari: ________________________ nga _________________________  
Për: _________________________________________________________ 
 
 

AKTVENDIM 
 
Ftohet Kreditori _______________ nga  _______________ ta plotësojë 
propozimin e parashtruar me ______________,duke afruar informata të sakta 
në______________________________________________________ në afat 
prej 15 ditësh  nga data e dërgimit të këtij aktvendimi .  
Nëse kreditori _____________nga _______________, nuk ofron informatat e 
kërkuara, brenda afatit të lartcekur, propozimi konsiderohet i tërhequr, nëse 
propozimi i dorëzohet gjykatës i paplotësuar do të hedhet.  
 

Arsyetim 
 
Kreditori  _______________nga _______________parashtroi propozimin për 
përmbarim me_________________, kundër debitorit _______________ nga 
_______________. 
  
Të përshkruhen hollësitë  lidhur me elementet e pasakta apo atyre që mungojnë.]     
 
Me sa u tha me lartë e në bazë të nenin 109 lidhur me nenin 106 LPK-së është 
vendosur si në dispozitiv.    

                                              
 _________________________________ 

Gjyqtari përmbarues 
 

KËSHILLA JURIDIKE: 
Kundër këtij aktvendimi është e lejuar ankesa, brenda afatit prej 8 ditësh, nga 
dita e pranimit Gjykatës së Qarkut në _______________,ankesa bëhet përmes 
kësaj gjykate. 
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PËRMB Përgjithshme 2bis – Konkluzioni për informata shtesë apo korrigjim 
 
Gjykata ____________________ në ___________________________ 
E. nr. ______/______ 
Me dt. _____________ 
 
Kreditori: ________________________ nga _________________________ 
I autorizuari: ________________________ nga _________________________  
Debitori: ________________________ nga _________________________ 
I autorizuari: ________________________ nga _________________________  
Për: _________________________________________________________ 
 
 

KONKLUZION 
 
Kreditori ____________________ OBLIGOHET që në afat prej 8 (tetë) ditësh, 
kësaj gjykate t’ia dërgojë: 

1. Dokumentin përmbarues, në origjinal ose përshkrim të legalizuar, me 
konstatim se i njëjti është i përmbarueshëm. 

2. Dokumentin autentik ne origjinal ose përshkrim të legalizuar. 
3. Titulli, adresa e saktë, nr. i xhirollogarisë dhe selia e bankës e debitorit. 
4. _____ kopje të propozimit për përmbarim. 
5. Adresën e saktë të kreditorit nga i autorizuari i kreditorit. 
6. Autorizimi i legalizuar nga kreditori ose debitori. 
7. Që propozimit t’ia bashkëngjis provën se kërkesa i është bartur atij, nga 

personi i cekur sipas dokumentit përmbarues. 
8. Se debitori ____________________ është pasardhës i personit sipas 

dokumentit përmbarues. 
9. Të propozon shumën prej ____________________€�, në emër të 

dorëzanisë (kaucionit) me të holla të gatshme në depozitim të kësaj 
gjykate. 

10. Të deponon shumën prej ____________________€�, në emër të 
paradhënies së shpenzimeve të procedurës përmbaruese. 

 
Nëse në afatin e caktuar nuk veproni konform këtij konkluzioni sipas pikave 1-9 
propozimi për përmbarim do të HUDHET, kurse nëse nuk veproni në pajtim me 
pikën 10 procedura do të pezullohet. 
Kundër konkluzionit nuk është e lejuar ankesa. 

_________________________________ 
Gjyqtari përmbarues 

 
VËREJTJE: 

1) Aktvendimi i dorëzohet: kreditorit, të autorizuarit të kreditorit dhe evidencës. 
2) Ky është formular universal për udhëheqjen me procedurë, kurse mund të 
përpilohen formular të veçantë për udhëheqjen me procedurë. Pikat e paraqitura 
me lartë mund hiqen apo të shtohen varësisht nga rrethanat e rastit        



DORACAKU PËR APLIKIMIN NË PRAKTIKË TË PROCEDURËS PËRMBARIMORE NË KOSOVË  

 92 



DORACAKU PËR APLIKIMIN NË PRAKTIKË TË PROCEDURËS PËRMBARIMORE NË KOSOVË  

 93 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMAT LIDHUR ME PASURINË MONETARE 
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PËRMB Monetare 1 – Aktvendim mbi përmbarimin në llogari bankare (nenet 96 
dhe 110 të LPP-së) 
 
Gjykata ____________________ në ___________________________ 
E. nr. ______/______ 
Me dt. _____________ 
 
Kreditori: ________________________ nga _________________________ 
I autorizuari: ________________________ nga _________________________  
Debitori: ________________________ nga _________________________ 
I autorizuari: ________________________ nga _________________________  
Për: _________________________________________________________ 
 
 

A K T V E N D I M 
 
 

Caktohet në dobi të kreditorit ______  nga _________, kundër debitorit 
________________nga_____________, në bazë të Vendimit 
________________ të dt_____________ të marrë nga 
______________në__________________i cili është bërë i plotfuqishëm me 
dt.___________,  përmbarimi për pagesën me të holla të kreditorit në 
shumë_________________ €�, me kamatë prej____si në mjetet e deponuara në 
bankë, shpenzimet e kërkesës për përmbarim në shumë prej 
________________€�, shpenzimet e përmbarimit në emër të taksës gjyqësore në 
shumë prej ___________ €�, 
 
 I URDHEROHET ____________ Bankë në___________ që pas 
plotfuqishmërisë së këtij aktvendimi t’ia bëjë pagesën kreditorit nga xhirollogaria 
qendrore e debitorit në me nr. __________________ dhe të bëjë bartjen e tyre 
në llogarinë e kreditorit nr. _________________, të evidentuara në___________ 
Bankë.  
Ky aktvendim ka fuqi ndalese (neni 96 të LPP) dhe fuqi bartjeje për pagesë (neni 
110 LPP). 
                                                                                                    

______________________________ 
       Gjyqtari përmbarues 

                                                                                      
 

 
KËSHILLA JURIDIKE: 

Kundër këtij aktvendimi debitori ka të drejtë kundërshtimi brenda afatit  prej 8 
ditësh nga dita e dorëzimit të këtij aktvendimi, kësaj gjykate, ndërsa të  dy palët 
kanë të drejtë ankese brenda afatit prej 8 ditësh nga dita e dorëzimit, Gjykatës së 
Qarkut në ______________ përmes kësaj gjykate, nëse atakohet  vendimi mbi 
shpenzimet. 
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PËRMB Monetare 2 – Urdhëresë për bankë që të sigurojë numrin e llogarisë 
bankare (nenit 27 të Rregullores së UNMIK-ut nr. 2001/26) 
 
Gjykata ____________________ në ___________________________ 
E. nr. ______/______ 
Me dt. _____________ 
 
 
Për:  _______________ Bankë, në _______________ 

      
Lënda: Urdhëresë  për sigurimin e kontove  
 
Përmes kësaj urdhërese kërkojmë që të na siguroni konton për personin e 
poshtëshënuar pasi që ndaj tij zhvillohet procedura përmbarimore në gjykatën 
tonë. Banka është e obliguar ta bëjë këtë konform dispozitës së nenit 27 të 
Rregullores së UNMIK-ut nr. 2001/26. 
  
Debitori _______________, nga  _______________, nr. personal 
_______________ 
 
Konton e debitorit duhet të na dërgoni në afat prej 8 ditësh në zarf të mbyllur. 

 
Për informata me të hollësishme mund të drejtoheni në gjykatë. 
 
Me respekt.                                                             
 

______________________________ 
             Gjyqtari 

përmbarues 
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PËRMB Monetare 3 – Aktvendim për ngrirjen e llogarisë bankare dhe bartjen për 
pagesë (nenet 96 dhe 110 të LPP-së) 
 
Gjykata ____________________ në ___________________________ 
E. nr. ______/______ 
Me dt. _____________ 
 
Kreditori: ________________________ nga _________________________ 
I autorizuari: ________________________ nga _________________________  
Debitori: ________________________ nga _________________________ 
I autorizuari: ________________________ nga _________________________  
Për: _________________________________________________________ 
 
 

A K T V E N D I M 
 

I urdhërohet _______________ Bankë, në _______________, të bëhet 
ndalimi i mjeteve në para të debitorit _______________ nga _______________ i 
cili  i  ka në llogarinë rrjedhëse me nr. _______________ duke i ndaluar nga 
_______________€� në të ardhurat personale për çdo muaj deri në pagimin e 
shumës në vlerë prej _______________€� dhe bartjen e tyre të kreditori 
_______________, nga _______________ në xhirollogarinë me nr. 
_______________ në _______________ Bankë në _______________.  

            
A r s y e t i m  

 
Me aktvendimin përmbarues E.nr. _______________ të Gjykatës 
_______________ në _______________ të dt. _______________ i cili është 
bërë i plotfuqishëm me dt. _______________, debitori _______________ nga 
_______________, të marrë në bazë _______________, meqenëse  debitori 
nuk i ka përmbushur obligimet e tij në afatin e caktuar, gjykata ka vendosur si në 
dispozitiv të këtij aktvendimi që debitori të paguaj kreditorit  shumën 
prej___________ _____________€� në emër të borxhit kryesorë, si dhe 
__________€� për taksat gjyqësore. 

 
Ndalimi i mjeteve do të bëhet brenda 8 (tetë) ditësh nga dita e pranimit të 
aktvendimit të plotfuqishëm nga ana e bankës.  
Gjykata vendosi konform nenit  118,119 dhe 125 të LPP-së.  
Ky aktvendim ka fuqi ndalese (neni 96 te LPP) dhe fuqi bartjeje për pagesë(neni 
110 LPP). 

______________________________ 
                Gjyqtari përmbarues  

 
KOMENTE: 
Ndalimi dhe transferimi i shumës për çdo muaj, duhet të bëhet sipas afateve të 
caktuara në nenin 93 LPP për të ardhurat personale. 
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FORMAT LIDHUR ME PASURINË E LUAJTSHME 
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PËRMB Luajtshme 1 – Aktvendim mbi përmbarim e kërkesës për pagesën me të 
holla në sendet e luajtshme të debitorit (nenet 70 al.2 dhe 77 të LPP-së)  
 
Gjykata ____________________ në ___________________________ 
E. nr. ______/______ 
Me dt. _____________ 
 
Kreditori: ________________________ nga _________________________ 
I autorizuari: ________________________ nga _________________________  
Debitori: ________________________ nga _________________________ 
I autorizuari: ________________________ nga _________________________  
Për: _________________________________________________________ 
 
 

AKTVENDIM 
 
Caktohet në dobi të kreditorit _______________ kundër debitorit 
_______________ në bazë të dokumentit përmbarues _______________ 
përmbarimi për kërkesës e pagesës me të holla në shumë prej 
_______________€�, shpenzimet e procedurës dhe shpenzimet e përmbarimit në 
shumë prej _______________€�, me regjistrim, vlerësimin dhe shitjen e sendeve 
të luajtshme të debitorit. 
 
Përmbarimi do të zbatohet në gjykatën kompetente me propozim e kreditorit. 
 
Debitorit i ndalohet disponimi me sendet e regjistruara, nën kërcënim e 
përgjegjësisë penale. 
 
Caktohen shpenzimet e kreditorit në shumë prej _______________€�. 
 
       

______________________________ 
                        Gjyqtari përmbarues 
 
KESHILLA JURIDIKE: 
Kundër këtij aktvendimi debitori ka të drejtë kundërshtimi brenda afatit  prej 8 
ditësh nga dita e dorëzimit të këtij aktvendimi, kësaj gjykate, ndërsa të  dy palët 
kanë të drejtë ankese brenda afatit prej 8 ditësh nga dita e dorëzimit, Gjykatës së 
Qarkut në ______________ përmes kësaj gjykate, nëse atakohet  vendimi mbi 
shpenzimet. 
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PËRMB Luajtshme 2 – Konkluzioni me të cilin kreditori lajmërohet mbi 
regjistrimin e sendeve të luajtshme (neni 73 të LPP-së) 
 
Gjykata ____________________ në ___________________________ 
E. nr. ______/______ 
Me dt. _____________ 
 
Kreditori: ________________________ nga _________________________ 
I autorizuari: ________________________ nga _________________________  
Debitori: ________________________ nga _________________________ 
I autorizuari: ________________________ nga _________________________  
Për: _________________________________________________________ 
 
 
 

KONKLUZION 
 
Lajmërohet kreditori _______________ se personi zyrtar i kësaj gjykate me 
_______________ në vend të ngjarjes në _______________ në ora 
_______________, do të fillojë regjistrimin e sendeve të luajtshme të debitorit 
_______________. 
 
       

                                                                                                    
______________________________ 

                         Gjyqtari përmbarues 
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PËRMB Luajtshme 3 – Shënimet në vend të regjistrimit (neni 82 të LPP-së) 
 
Gjykata ____________________ në ___________________________ 
E. nr. ______/______ 
Me dt. _____________ 
 
 

SHENIMI NË VEND TË REGJISTRIMIT 
 
Sendi merret në regjistrim dhe për pagesën e kërkesave të kreditorit 
_______________ sipas aktvendimit mbi përmbarimin, të gjykatës, E.nr. 
_______________ të dt. _______________.  
 

_______________________ 
      Personi zyrtar 

 
 
 
 
VËREJTEJE: 
 
Shënimi në vend të regjistrimit vihet në fund të procesverbalit mbi regjistrimin dhe 
vlerësimin. 
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PËRMB Luajtshme 3bis – Tabela e pasurisë së luajtshme të regjistruar (neni 81 
të LPP-së) 
 
Gjykata ____________________ në ___________________________ 
E. nr. ______/______ 
Me dt. _____________ 
 
 
 
Nr. 
 

Përshkrimi i pasurisë Vlera (€�) Lokacioni 

 
1. 
 

   

 
2. 
 

   

 
3. 
 

   

 
4. 
 

   

 
5. 
 

   

 
6. 
 

   

 
7. 
 

   

 
8. 
 

   

 
9. 
 

   

 
Personi zyrtar     Kreditori 
________________________  ________________________ 
      Debitori 
      ________________________ 

Personat e tretë 
________________________ 
________________________ 
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PËRMB Luajtshme 4 – Konkluzioni për tentim- regjistrimin e pasuksesshëm (neni 
79 të LPP-së) 
 
Gjykata ____________________ në ___________________________ 
E. nr. ______/______ 
Me dt. _____________ 
 
Kreditori: ________________________ nga _________________________ 
I autorizuari: ________________________ nga _________________________  
Debitori: ________________________ nga _________________________ 
I autorizuari: ________________________ nga _________________________  
Për: _________________________________________________________ 
 
 

KONKLUZION 
 
Njoftohet kreditori se është bërë tentim-regjistrimi nga ana e personit zyrtar të 
kësaj gjykate sipas procesverbalit të dt. _______________ mirëpo pa sukses, 
sepse nuk janë gjetur sendet, të cilat mund të jenë lëndë përmbarimi. 
 
Në afatin prej tre muajve kreditori mund të propozojë që të bëhet përsëri 
regjistrimi. 
 
Nëse kreditori në këtë afat nuk propozon që të bëhet përsëri regjistrimi ose kur 
me regjistrimin e serishëm nuk gjenden sendet të cilat mund të jenë lëndë 
përmbarimi gjykata do të pezullon përmbarimin. 
 
Shpenzimet e procedurës në shumë prej ______________ €� i bartë debitori. 
 

                                  
______________________________ 

                            Gjyqtari përmbarues 
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PËRMB Luajtshme 5 – Aktvendim mbi pezullimin e procedurës për regjistrim të 
pasuksesshëm (neni 79 të LPP-së) 
 
Gjykata ____________________ në ___________________________ 
E. nr. ______/______ 
Me dt. _____________ 
 
Kreditori: ________________________ nga _________________________ 
I autorizuari: ________________________ nga _________________________  
Debitori: ________________________ nga _________________________ 
I autorizuari: ________________________ nga _________________________  
Për: _________________________________________________________ 
 
 

A K T V E  N D I M 
  
PEZULLOHET procedura e përmbarimit e caktuar me aktvendimin e kësaj 
gjykata E.nr. _________________ të dt. _________________. 
  

A r s y e t i m 
 
Me konkluzionin e kësaj gjykate E.nr. _________________ të dt. 
_________________ kreditori është njoftuar se është bërë tentim- regjistrimi nga 
ana e personit zyrtar të kësaj gjykate sipas procesverbalit të dt. _____________ 
mirëpo, pa suksese, sepse nuk janë gjetur sendet, të cilat  mund të jenë lëndë 
përmbarimi. 
  
Në afatin prej tre muajsh kreditori ka mundur të propozojë që të bëhet përsëri 
regjistrimi. 

 
Kreditori konkluzionin e cekur e ka pranuar me dt. _________________ e që 
konstatohet nga fletëdërgesa e cila gjendet në shkresat e lëndës.  
 
Pasi që kreditori në afatin e caktuar nuk ka propozuar që të bëhet përsëri 
regjistrimi gjykata në bazë të nenit 79 të LPP-së e pezulloi  procedurën 
përmbarimore  që zhvillohet në Gjykatën _________________ në 
_________________ në bazë të aktvendimit  E.nr. _________________ e dt. 
_________________ dhe abrogoi  veprimet e ndërmarra përmbarimore. 
 

  ______________________________ 
                         Gjyqtari përmbarues 
 
KESHILLA JURIDIKE 
Kundër këtij aktvendimi është e lejuar ankesa, brenda afatit prej 8 ditësh, nga 
dita e pranimit, Gjykatës së Qarkut në _________________, ankesa bëhet 
përmes kësaj gjykate.   
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PËRMB Luajtshme 6 – Etiketa për sendet e regjistruara (neni 76 al.3 të LPP-së) 
 
Gjykata ____________________ në ___________________________ 
E. nr. ______/______ 
Me dt. _____________ 
 
 
Të debitorit _______________  nga _______________sendet: 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
të regjistruara sipas procesverbalit të gjykatë E.nr. _______________ të dt. 
_______________ për pagesën e shumës prej _______________€�. 
 
Debitorit i ndalohet të disponojë me sendet e regjistruara, nën kërcënim e 
përgjegjësisë penale. 
 
  

________________________ 
Personi zyrtar 
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PËRMB Luajtshme 7 – Procesverbali mbi regjistrimin dhe vlerësimin e sendeve 
(neni 81 të LPP-së) 
 
Gjykata ____________________ në ___________________________ 
E. nr. ______/______ 
Me dt. _____________ 
 
 

PROCESVERBAL MBI REGJISTRIMIN DHE VLERESIMIN E SENDEVE 
 
 I përpiluar me ________________ në _________________ rr. 
_____________ në lëndën përmbarimit të kreditorit _____________________ 
nga _____________________ kundër debitorit _____________________ nga 
_____________________ për pagimin e kërkesës me të holla në shumë prej 
_____________________. 
 
JANË PREZENT: 
 
Personi zyrtar     Kreditori 
_____________________   _____________________ 
Personi i tretë     Debitori 
_____________________   _____________________ 
_____________________   _____________________ 
 
Filloi në ora _____________________ 
 
Aktvendim mbi përmbarimin, i dorëzuar _____________________. 
  
Debitori është ftuar të bëjë pagesën për të cilën është caktuar përmbarimi, me 
kamatë dhe shpenzimet. 
 
Pasi që kjo shumë nuk është paguar, fillon regjistrimi dhe vlerësimi. 
 
Janë regjistruar dhe vlerësuar këto sende: 
 
Nr. re. 
 
Numri i sendeve,        përshkrimi   Vlerësimi i dhënë në €� 
_____________       ____________________ ___________________ 
_____________       ____________________ ___________________ 
_____________       ____________________ ___________________ 
_____________       ____________________ ___________________ 
_____________       ____________________ ___________________ 
_____________       ____________________ ___________________ 
_____________       ____________________ ___________________ 
_____________       ____________________ ___________________ 
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Deklarata e palëve dhe personave të tretë për sendet e regjistruara dhe të 
vlerësuara 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________. 
 
Sendet e regjistruara janë shënuar me numrin _____________________. 
 
Sendet e regjistruara i dorëzohen në ruajtje _______________________, lihen 
në ruajtje debitorit. 
 
Ndalohet disponimi me sendet e regjistruara. 
 
Palët njoftohen me të drejtat e tyre sipas nenit 80 të LPP. 
 
Përfundoi në ora ________________________ 
 
     Personi zyrtar                        Palët 
________________________             ________________________ 
                Personat e tretë 
       ________________________ 
 
 
  
 
VËREJTEJE: 
1) Ky formular të bëhet me faqen e dyfishtë në formularin A-4. 
2) Sipas nenit 102 të LPP, pala duhet të njoftohet mbi të drejtën e përdorimit të 
gjuhës dhe për këtë të merret deklarata nga pala. 
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PËRMB Luajtshme 8 – Konkluzioni me të cilin palët njoftohen mbi regjistrimin 
dhe vlerësimin e sendeve dhe njëkohësisht caktohet shitja e tyre (nenet 73 dhe 
83 të LPP-së) 
 
Gjykata ____________________ në ___________________________ 
E. nr. ______/______ 
Me dt. _____________ 
 
Kreditori: ________________________ nga _________________________ 
I autorizuari: ________________________ nga _________________________  
Debitori: ________________________ nga _________________________ 
I autorizuari: ________________________ nga _________________________  
Për: _________________________________________________________ 
 
 
 

KONKLUZION 
 
Lajmërohen palët se është bërë regjistrimi dhe vlerësimi i sendeve në 
procesverbalin e dt. _________________ sipas të cilit te debitori janë 
________________________________________________________________ 
dhe janë regjistruar dhe vlerësuar këto sende: 
      Sendet e vlerësuara: 
1. ________________________  ________________€� 
2. ________________________  ________________€� 
3. ________________________  ________________€� 
4. ________________________  ________________€� 
 
Debitorit i ndalohet disponimi me sendet e regjistruara. 
 
Palët njoftohen se konform nenit 80 të LPP, në afatin prej 8 ditësh mund të 
propozojnë që gjykata ta caktojë vlerën me të lartë gjegjësisht me të ultë të 
sendeve si dhe ta bëjë vlerësimin eksperti ose ta caktojë vlerësimin e ri. 
 
Shpenzimet e procedurës  në shumë prej ______________ €� i bartë debitori  
 
Gjykata cakton shitjen e sendeve të regjistruara: 
I. ME MARRËVESHJE TË DREJTËPËRDRËJTË deri më ______________. 
II. ME ANKAND PUBLIK që do të mbahet me ______________, në ora 
______________ në ______________ rr. nr. ______________. 
 
Sendet e përshkruara mund të shikohen para fillimit të shitjes gjegjësisht në 
____________________________. 

                                                                                                        
______________________________ 

                        Gjyqtari përmbarues 
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PËRMB Luajtshme 9 – Procesverbali mbi shitjen me anë të ankandit publik të 
pasurisë së luajtshme (nenet 84 dhe 164 të LPP-së) 
 
Gjykata ____________________ në ___________________________ 
E. nr. ______/______ 
Me dt. _____________ 
 
 

PROCESVËRBAL MBI ANKANDIN PUBLIK 
 
I përpiluar më ________________ në _________________ rr. _____________ 
në lëndën përmbarimit të kreditorit _____________________ nga 
_____________________ kundër debitorit _____________________ nga 
_____________________ për pagimin e kërkesës me të holla në shumë prej 
_____________________. 
 
JANË PREZENT: 
 
Personi zyrtar    Kreditori 
_______________________  _______________________ 
_______________________  _______________________ 
      Debitori 
      _______________________ 
      _______________________ 
 
Shitja është caktuar me konkluzionin e gjykatës E.nr. ____________ të dt. 
_____________. 
 
Kreditori deklaron se kërkesa e përmbarimit është ________________ €�, të 
borxhit kryesor, me kamatë ________________ prej ________________ deri 
________________ €�, shpenzime të procedurës ________________ €�, dhe 
gjithsej: ________________ €�. 
 
Para fillimit të ankandit, personi zyrtar konstaton se janë plotësuar kushtet për 
mbajtjen e shitjes dhe se ___________________________________________. 
 
Shitja me ankandin publik shpallet në ________________ në ora 
________________. 
 
Si blerës janë paraqitur: 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________. 
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Personi zyrtar i njofton blerësit e pranishëm me mënyrën dhe kushtet e shitjes. 
 
Fillon ankandi publik verbal i sendeve të regjistruara: 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________ 
 
Ankandi përfundoi në ora: ________________. 
 
Çmimi është paguar në tërësi ________________ pjesërisht 
________________. 
 
Personi zyrtar, sendet e shitura, ia shet blerësit me vërtetim. 
 
Tepricën nga çmimi i shitjes ________________ €� të shitur debitorit 
________________ shënuar me anë të postës me zbritjen e shpenzimeve 
postare ________________. 
 
Personi zyrtar    Kreditori 
________________________  ________________________ 
                Debitori 
                ________________________ 
      Blerësi 
      ________________________ 
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PËRMB Luajtshme 10 – Konkluzioni mbi tentim-shitjen e pasuksesshme (neni 85 
të LPP-së) 
 
Gjykata ____________________ në ___________________________ 
E. nr. ______/______ 
Me dt. _____________ 
 
Kreditori: ________________________ nga _________________________ 
I autorizuari: ________________________ nga _________________________  
Debitori: ________________________ nga _________________________ 
I autorizuari: ________________________ nga _________________________  
Për: _________________________________________________________ 
 
 

KONKLUZION 
 
Lajmërohen palët se tentim-shitja e dt. _________________ deri më 
_________________, me anë të ankandit publik/marrëveshje, ka mbetur pa 
sukses, sepse askush nga blerësit nuk është paraqitur, sepse nuk është bërë 
oferta në lartësinë e vlerës së caktuar. 
 
Propozim për ankandin tjetër ose shitjen me anë të marrëveshjes së 
drejtpërdrejtë të palëve mund të paraqitet në afatin prej 30 ditëve nga ankandi i 
parë, gjegjësisht, nga dita e kalimit të afatit të cilin e ka caktuar gjykata për shitje 
me anë të marrëveshjes së drejtpërdrejtë. Në të kundërtën përmbarimi do të 
pezullohet. 
 
Shpenzimet e procedurës në shumë prej ______________ €� i bartë debitori. 
       

                                                                                                    
______________________________ 

                          Gjyqtari përmbarues 
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PËRMB Luajtshme 11 – Konkluzioni mbi shitjen e re (neni 85 al.2 të LPP-së) 
 
Gjykata ____________________ në ___________________________ 
E. nr. ______/______ 
Me dt. _____________ 
 
Kreditori: ________________________ nga _________________________ 
I autorizuari: ________________________ nga _________________________  
Debitori: ________________________ nga _________________________ 
I autorizuari: ________________________ nga _________________________  
Për: _________________________________________________________ 
 
 
 

KONKLUZION 
 
Caktohet shitja me anë të ankandit publik i cili do të mbahet më 
_________________ në ora _________________ në _________________. 
 
Caktohet shitja e re me marrëveshje të drejtpërdrejtë deri _________________. 
 
Në ankandi e ri sendet mund të shiten nën vlerën e çmuar por jo nën 1/3 e kësaj 
vlere. 
 
Sendet e regjistruara mund të shikohen në _________________ rr. 
_________________ para fillimit të shitjes. 
 
       

                                                                             
______________________________ 

                          Gjyqtari përmbarues 
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PËRMB Luajtshme 12 – Aktvendim mbi pezullimin e procedurës për shkak të 
tentimit të shitjes pa sukses (neni 86 të LPP-së)  
 
Gjykata ____________________ në ___________________________ 
E. nr. ______/______ 
Me dt. _____________ 
 
Kreditori: ________________________ nga _________________________ 
I autorizuari: ________________________ nga _________________________  
Debitori: ________________________ nga _________________________ 
I autorizuari: ________________________ nga _________________________  
Për: _________________________________________________________ 
 
 
 

AKTVENDIM 
 
PEZULLOHET procedura e përmbarimit e caktuar me aktvendimin e kësaj 
gjykata E.nr. _________________ të dt. _________________. 
 
Arsyetim 
 
Me aktvendimin e kësaj gjykata E.nr. _________________ atë dt. 
_________________ është caktuar përmbarimi për pagesën e kërkesës me të 
holla të kreditorit në shumën prej _________________ €�, me regjistrimin dhe 
shitjen e sendeve të luajtshme të debitorit. 
 
Me konkluzionin e gjykatës E.nr. ________________ të dt. _________________ 
është caktuar regjistrimi dhe vlerësimi i sendeve të debitorit. 
 
Pasi që sendet e regjistruara nuk kanë mundur të shiten në asnjë ankand publik 
gjegjësisht me ankandin e drejtpërdrejtë në afatin e serishëm të caktuar nga ana 
e gjykatës prej dt. _________________ deri më _________________, në bazë 
të nenit 86 të LPP gjykata ka vendosur si në dispozitiv. 

______________________________ 
                          Gjyqtari përmbarues 
 
KËSHILLË JURIDIKE:  
Kundër këtij aktvendimi është e lejuar ankesa, brenda afatit prej 8 ditësh, nga 
dita e pranimit, Gjykatës se Qarkut në __________,ankesa bëhet përmes  kësaj 
gjykate.   
 
VËREJTJE:  
Në rast se vjen deri te pezullimi (ndërprerja) i procedurës, kur kreditori nuk ka 
paraqitur propozim për shitjen e serishme, arsyetimi ndryshohet ashtu që 
konstatohet se në afatin prej 30 ditësh nuk është paraqitur propozimi për rishitje. 
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PËRMB Luajtshme 13 – Procesverbali mbi shitjen me marrëveshje të 
drejtpërdrejtë (neni 84 të LPP-së) 
 
Gjykata ____________________ në ___________________________ 
E. nr. ______/______ 
Me dt. _____________ 
 
 
PROCESVERBAL MBI SHITJEN ME MARRËVESHJE TË DREJTËPËRDREJTË 
 
I përpiluar me ________________ në _________________ rr. _____________ 
në lëndën përmbarimit të kreditorit _____________________ nga 
_____________________ kundër debitorit _____________________ nga 
_____________________ për pagimin e kërkesës me të holla në shumë prej 
_____________________. 
 
JANË PREZENT: 
Personi zyrtar     Kreditori 
_____________________   _____________________ 
Personi i tretë     Debitori 
_____________________   _____________________ 
 
Shitja është caktuar me konkluzionin e gjykatës nr. ________________ atë dt. 
________________. 
 
Shitja e sendeve është shpallur me sigurimin e konkluzionit mbi shitjen në 
tabelën e shpalljeve të gjykatës me dt. ________________. 
 
Si blerës është paraqitur: ________________ nga ________________. 
Blerësi i ka shikuar sendet për shitje dhe deklaron se po i blenë në këtë gjendje 
siç janë sot dhe e ofron çmimin: 
1. __________________________________________ 
2. __________________________________________ 
3. __________________________________________ 
 
Në bazë të kësaj oferte, personi zyrtar i shet sendet e cekura blerësit 
_______________ nga _______________ për çmimin prej _______________€�. 
Blerësi paguan çmimin e shitblerjes personit zyrtar dhe i merr sendet e blera me 
vërtetim. 
Përfundoi në ora ________________ 
Personi zyrtar    Kreditori 
________________________            ________________________ 
      Debitori 
      ________________________ 

Blerësi 
________________________ 
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PËRMB Luajtshme 14 – Procesverbali nga sekuestrimi i kolateralit-pengut (nenit 
19.3 të Rregullores së UNMIK-ut nr. 2001/5) 
 
Gjykata ____________________ në ___________________________ 
E. nr. ______/______ 
Me dt. _____________ 
 
 

PROCESVERBAL PËR SEKUESTRIMIN E KOLATERALIT 
 
 I përpiluar me ________________ në _________________ rr. 
_____________ në lëndën përmbarimit të kreditorit _____________________ 
nga _____________________ kundër debitorit _____________________ nga 
_____________________ për rastin e sekuestrimit të kolateralit 
__________________________________________. 
 
JANË PREZENT: 
 
Personi zyrtar     Kreditori 
_____________________   _____________________ 
Personi i tretë     Debitori 
_____________________   _____________________ 
  
Filluar në ora _______________ 
 
Debitori _______________ nga _______________, në bazë të 
_______________  të dt. _______________ ka qenë i obliguar që kreditorit 
_______________ nga _______________ t’i paguaj  shumën prej 
_______________€�, me kamatë mujore në lartësi prej _______________ dhe në 
kohëzgjatje  të kredisë prej _______________ muajve. 
 
Debitori nuk e ka përmbush detyrimin në bazë të titullit të cekur me lartë deri me 
sot.  

 
Në bazë të _______________ _______________ kreditori ka parashtruar 

propozim për sekuestrim të kolateralit dhe shitjen e paluajtshmërisë së debitorit. 
 

Ekzekutimi është caktuar me aktvendimin e kësaj gjykate E.nr. 
_______________. 
 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________ 
   
Përfundoi në ora _______________ 
 
Personi zyrtar    Kreditori 
________________________  ________________________ 
      Debitori 
      ________________________ 

Personat e tretë 
________________________ 
________________________ 
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PËRMB Luajtshme 14 bis – Tabela e kolateralit-pengut të regjistruar (nenit 19.3 
të Rregullores së UNMIK-ut nr. 2001/5) 
 
Gjykata ____________________ në ___________________________ 
E. nr. ______/______ 
Me dt. _____________ 
 
 
 
Nr. 
 

Sendet e regjistruara 
si peng 

Sendet e gjetura të 
pengdhënësit 

Sendet e dorëzuara të 
pengëmarrësit 

 
1. 
 

   

 
2. 
 

   

 
3. 
 

   

 
4. 
 

   

 
5. 
 

   

 
6. 
 

   

 
7. 
 

   

 
8. 
 

   

 
9. 
 

   

 
Personi zyrtar    Pengmarrësi 
________________________  ________________________ 
      Pengdhënësi 
      ________________________ 

Personat e tretë 
________________________ 
________________________ 
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FORMAT LIDHUR ME PASURINË E PALUAJTSHME 
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PËRMB Paluajtshme 1 – Aktvendim mbi përmbarimin në paluajtshmëri (nenet 
140 dhe 141 të LPE)  
 
Gjykata ____________________ në ___________________________ 
E. nr. ______/______ 
Me dt. _____________ 
 
Kreditori: ________________________ nga _________________________ 
I autorizuari: ________________________ nga _________________________  
Debitori: ________________________ nga _________________________ 
I autorizuari: ________________________ nga _________________________  
Për: _________________________________________________________ 
 
 

AKTVENDIM 
 
Në bazë të dokumentit përmbarues __________________ të Gjykatës Komunale 
në _______________ C.nr. _____________  të dt. ______________  caktohet 
përmbarimi në dobi të kreditorit ____________________ nga _______________ 
kundër debitorit ____________________ nga _______________ për pagesën e 
kërkesës me të holla në shumë prej  __________________ €�, në emër të borxhit 
kryesor, me kamatë ________________€� prej dt. _____________  deri më dt. 
____________, ______________€� në emër të shpenzimeve procedurale dhe 
______________€� në emër të shpenzimeve përmbarimore me shitjen e 
paluajtshmërisë së debitorit të regjistruar në Zyrën Regjionale Kadastrale 
_______________  rr. Nr. _____________ ngastra kadastrale nr.____________.  
Përmbarimi në paluajtshmëri bëhet me shënimin në aktvendimin mbi 
përmbarimin në Zyrën Kadastrale të Komunave , me caktimin e vlerës së 
paluajtshmërisë, me shitjen e paluajtshmërisë dhe me përmbushjen e kërkesës 
kreditorëve nga shuma e fituar me shitje.  

______________________________ 
                        Gjyqtari përmbarues 
 
KËSHILLË JURIDIKE:  
Kundër këtij aktvendimi debitori ka të drejtë kundërshtimi brenda afatit prej 8 
ditësh nga dita e dorëzimit, kësaj gjykate, ndërsa të dy palët kanë të drejtë 
ankese brenda afatit prej 8 ditësh në Gjykatën e Qarkut në ________________, 
nëse atakohet vendimi mbi shpenzimet. 
 
VËREJTJE:   
1) Ky formular shfrytëzohet me supozim se debitori është pronar i 
paluajtshmërisë i tokës në Zyra Kadastrale e Komunave . 
2) Në situatat e parapara në nenin 141 par. 2 dhe në situatat nga neni 186 të 
LPP-së propozimi do të jetë ndryshe. 
3) Në propozim po ashtu mund të kërkohet caktimi i vlerës dhe para 
plotfuqishmërisë së aktvendimit mbi përmbarimin (neni 153 par. 2 të LPP-së). 
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PËRMB Paluajtshme 2 – Aktvendim mbi caktimin e vlerës së paluajtshmërisë 
(nenet 153 dhe154 të LPP-së) 
 
Gjykata ____________________ në ___________________________ 
E. nr. ______/______ 
Me dt. _____________ 
 
Kreditori: ________________________ nga _________________________ 
I autorizuari: ________________________ nga _________________________  
Debitori: ________________________ nga _________________________ 
I autorizuari: ________________________ nga _________________________  
Për: _________________________________________________________ 
 
 
 

A K T V E N D I M 
 
Vërtetohet që në paluajtshmërinë e shënuar (regjistruar) në Zyrë Regjionale 
Kadastrale ________________  rr. Nr. __________________ ngastra kadastrale 
nr. ________________  në natyrë __________________ ekzistojnë këto të 
drejta të cilat mbeten edhe pas shitjes së paluajtshmërisë: 

1. ____________________________________  
2. ____________________________________ 
3. ____________________________________ 
4. ____________________________________ 

    
Vërtetohet vlera e paluajtshmërisë së ngarkuar në shumë prej 
__________________€�. 
 

Arsyetim 
 
[Shpjego më hollësisht hapat e ndërmarrë për mënyrën e vërtetimit të lartcekur 
në vendim]     
 

______________________________ 
                        Gjyqtari përmbarues 
 
KËSHILLË JURIDIKE: 
Kundër këtij aktvendimi është e lejuar ankesa në afat prej 8 ditësh, prej ditës së 
pranimit, Gjykatës së Qarkut në __________________. Ankesa ushtrohet 
përmes kësaj gjykate. 
 
VËREJTJE: 
Nëse paluajtshmëria nuk është e ngarkuar, në par. 1 duhet të caktohet se 
paluajtshmëria nuk është me barrë dhe pastaj të vërtetohet vlera.  
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PËRMB Paluajtshme 3 – Konkluzioni mbi shitjen e paluajtshmërisë (neni 156 deri 
në 160 të LPP-së) 
 
Gjykata ____________________ në ___________________________ 
E. nr. ______/______ 
Me dt. _____________ 
 
Kreditori: ________________________ nga _________________________ 
I autorizuari: ________________________ nga _________________________  
Debitori: ________________________ nga _________________________ 
I autorizuari: ________________________ nga _________________________  
Për: _________________________________________________________ 
 
 

KONKLUZION MBI SHITJEN E PALUAJTSHMËRISË 
 
Caktohet shitja me ankand publik verbal mbi patundshmërinë të regjistruar në 
Zyrën Kadastrale të Komunave  ______________  rr. Nr. __________________ 
ngastra kadastrale nr. ______________ në natyrë _______________________. 

 
Blerësi i ndërmerr këto servitute dhe barra reale: 

1. ____________________________________  
2. ____________________________________ 
3. ____________________________________ 

Vlera e paluajtshmërisë është _______________________€�. 
 
Blerësi është i obliguar ta deponojë çmimin menjëherë në afatin prej  
_______________________ në këste _______________________, ndërsa afati 
për deponim të çmimit nuk mund të jetë më i gjatë se 6 muaj. Dorëzania 
(kaucioni) është 1/10 e vlerës së caktuar të paluajtshmërisë dhe deponohet më 
së voni para fillimit të ankandit publik verbal në të holla. 

 
Seanca për shitje do të mbahet në  _______________________ më 
_______________________ në ora _______________________. 

                                          ______________________________ 
                  Gjyqtari përmbarues 
 
VËREJTJE: 
1) Ky konkluzion shpallet në tabelën e shpalljeve të gjykatës ose në formë tjetër 
siç e cakton gjykata.  
2) Në seancën e parë për ankandin publik verbal paluajtshmëria nuk mund të 
shitet me çmim më të ulët se vlera e caktuar. Në seancën dytë për ankandin 
publik verbal, çmimi nuk mund të jetë më i ulët se 2/3 e vlerës së caktuar. 
3) Konkluzioni duhet të dorëzohet palëve, kreditorëve peng, pjesëmarrësve në 
procedurë, personave që kanë të drejtë të shënimit-regjistrimit, ose të drejtën 
ligjore të parablerjes dhe organit komunal kompetent administrativ. 
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PËRMB Paluajtshme 4 – Konkluzioni mbi lejimin e shikimit të paluajtshmërisë 
(neni 151 i LPP-së) 
 
Gjykata ____________________ në ___________________________ 
E. nr. ______/______ 
Me dt. _____________ 
 
Kreditori: ________________________ nga _________________________ 
I autorizuari: ________________________ nga _________________________  
Debitori: ________________________ nga _________________________ 
I autorizuari: ________________________ nga _________________________  
Për: _________________________________________________________ 
 
 
 

K O N K L U Z I O N 
 
lejohet_______________ nga _______________ të shikojë paluajtshmërinë e 
debitorit të regjistruar në Zyrën Kadastrale të Komunave  ________________  rr. 
Nr. __________________ ngastra kadastrale nr. ________________ me dt. 
_______________ prej orës _______________. 
   
I urdhërohet debitorit _______________ që  _______________ në kohën e 
caktuar t’i lejojë shikimin e paluajtshmërisë së përshkruar.  
 

______________________________ 
                         Gjyqtari përmbarues 
 
VËREJTJE:   
 
Konkluzioni duhet t’i dorëzohet ushtruesit të kërkesës dhe debitorit. 
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PËRMB Paluajtshme 5 – Procesverbali nga seanca për shitjen e pasurisë së 
paluajtshme në ankand publik verbal (nenet 158 dhe 164 të LPK-së).  
 
Gjykata ____________________ në ___________________________ 
E. nr. ______/______ 
Me dt. _____________ 
 
 
 

PROCESVERBAL MBI ANKANDIN PUBLIK 
 
I përpiluar me dt. ________________ në seancën për shitjen e pasurisë së 
paluajtshme në _________________ rr. _____________ në lëndën përmbarimit 
të kreditorit _____________________ nga _____________________ kundër 
debitorit _____________________ nga _____________________ për rastin e 
sekuestrimit të kolateralit __________________________________________. 
 
JANË PREZENT: 
Personi zyrtar     Kreditori 
_____________________   _____________________ 
Personi i tretë     Debitori 
_____________________   _____________________ 
Filluar në ora _______________ 
 
Para fillimit të ankandit për shitjen e paluajtshmërisë, gjykata ka vërtetuar:  

1. Se në lëndë ekziston ekstrakti nga libri tokësor në pronësi të 
paluajtshmërisë në fjalë në dobi të debitorit,  

2. Se në mënyrë të rregullt është përpiluar konkluzioni mbi shitjen dhe se 
është shpallur 30 ditë para fillimit të kësaj seance, 

3. Do të thotë me dt. _______________ është bërë shënimi (regjistrimi) në 
Librin e tokës të aktvendimit mbi përmbarimin,  

4. Se aktvendimi mbi caktimin e vlerës së paluajtshmërisë është bërë i 
plotfuqishëm me dt. _______________. 

 
Nga personat e ftuar nga par. 4 të nenit 156 të LPP-së janë prezent: 
_______________ nga _______________ nga _______________. 
  
Gjyqtari pastaj shpall se lëndë e shitjes në këtë seancë është paluajtshmëria e 
debitorit _______________ me tokë në sipërfaqe prej __________ ngastra të 
shënuara (të evidentuara) në Zyrën Kadastrale të Komunave  
________________  rr. Nr. __________________ për pagesën e kërkesës në të 
holla të kreditorit sipas aktvendimit mbi përmbarimin E.nr. _______________ të 
dt. _______________ me paluajtshmërinë në fjalë nuk është shënuar 
(regjistruar) e drejta e pengut të kreditorëve të tjerë. Shitja bëhet përmes 
ankandit publik verbal në të cilin mund të marrin pjesë personat të cilët më parë 
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kanë deponuar në depozitin e gjykatës kaucionin në shumë prej ___________€� 
dhe 1/10 të vlerës së caktuar të paluajtshmërisë. 
Në këtë seancë të parë nuk mund të shitet paluajtshmëria nën vlerën e caktuar 
prej _______________€�. 
Si ofertues në ankand publik janë paraqitur: 
1. _______________ nga _______________, 2. _______________ nga 
_______________, 3. _______________ nga _______________, 4. 
_______________ nga _______________ si dhe vet kreditori 
_______________. Çdo ofertues, përveç kreditorit ka deponuar në depozitin e 
kësaj gjykata nga _______________€� në emër të kaucionit, çka vërtetohet nga 
raporti i kontabilitetit të gjykatës.  
Pasi që gjyqtari vërtetoi se janë plotësuar kushtet për mbajtjen e seancës për 
shitje, shpallë në ora _______________ fillimin e ankandit publik dhe i fton 
pjesëmarrësit e cekur të fillojnë me ofertën verbale. 
 
Ofertuesit paraqesin ofertat për blerjen e paluajtshmërisë si vijon: 

1. _______________ nga _______________ shumën _______________€�. 
2. _______________ nga _______________ shumën _______________€�. 
3. _______________ nga _______________ shumën _______________€�. 
4. _______________ nga _______________ shumën _______________€�. 
5. _______________ nga _______________ shumën _______________€�. 

 
Pasi që ofertuesi _______________ nga _______________ ka ofruar çmimin më 
të lartë prej _______________€�, gjyqtari i fton ofertuesit që edhe më tej t’i japin 
ofertat e veta dhe njofton nëse prej tani në ora _______________, pas kalimit të 
10 minutave, askush tjetër të mos japë oferta, gjegjësisht çmimin më të lartë, 
ankandi do të përfundojë.  
Pasi që pas kalimit prej 10 minutave pas dhënies së ofertës më të volitshme 
askush nga ofertuesit e tjerë nuk ka ofruar çmim më të lartë në shumë prej 
_______________€� për këtë paluajtshmëri dhe e përfundon ankandin në ora 
_______________ e pastaj merr dhe shpallë këtë: 

 
AKTVENDIM 

 Mbi caktimin e çmimit të paluajtshmërisë 
 

Ofertuesit _______________ nga _______________ i caktohet paluajtshmëria e 
debitorit e cila përbëhet prej: _______________ me tokë në sipërfaqe prej 
_______________ ngastra kadastrale _______________ Zyrë regjionale 
kadastrale ________________  rr. Nr. __________________. 
Blerësi _______________ nga _______________ me këtë shkrim vërteton se 
është njoftuar me kushtet e shitjes sipas konkluzionit mbi shitjen E.nr. 
_______________ të dt. _______________ prandaj detyrohet që sipas afateve 
nga kushtet e cekura në depozitin e gjykatës të paguajë çmimin e blerjes.  

Seanca përfundoi në ora _______________ 
______________________________ 

                         Gjyqtari përmbarues 
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PËRMB Paluajtshme 6 – Aktvendim mbi caktimin e ofertës më të volitshme të 
paluajtshmërisë (neni 164 të LPP-së) 
 
Gjykata ____________________ në ___________________________ 
E. nr. ______/______ 
Me dt. _____________ 
 
Kreditori: ________________________ nga _________________________ 
I autorizuari: ________________________ nga _________________________  
Debitori: ________________________ nga _________________________ 
I autorizuari: ________________________ nga _________________________  
Për: _________________________________________________________ 
 
 

A K T V E N D I M 
 
I caktohet _______________________ si ofertues i cili ka ofruar çmimin më të 
lartë të paluajtshmërisë së shënuar-regjistruar në Zyrën Kadastrale të Komunave  
________________  rr. Nr. __________________ ngastra kadastrale nr. 
________________ për çmimin prej _______________________€�. 

 
Arsyetim 

 
Në seancën për shitjen e paluajtshmërisë të mbajtur me dt. 
_______________________ është paraqitur si ofertues 
_______________________ nga _______________________ pasi që i njëjti ka 
dhënë ofertë me çmim të lartë, prandaj gjykata ka marrë vendim si në dispozitiv 
të këtij aktvendimi. 
 

______________________________ 
                          Gjyqtari përmbarues 
 
KËSHILLË JURIDIKE:         
Kundër këtij aktvendimi është e lejuar ankesa në afat prej 8 ditësh prej ditës së 
pranimit, Gjykatës së Qarkut në _______________________. Ankesa ushtrohet 
përmjet kësaj gjykate. 
 
VËREJTJE:  
1) Ky formular do të zbatohet edhe te caktimi i çmimit të paluajtshmërisë së 
lidhur me marrëveshje të drejtpërdrejtë (neni 165 të LPP-së) mirëpo, arsyetimi do 
të dallohet. 
2) Aktvendimi ju dorëzohet palëve, kreditorëve, peng, pjesëmarrësve në 
procedurë, personave të cilët kanë të shënuar-regjistruar ose të drejtën ligjore të 
parablerjes, organit kompetent administrativ të komunës dhe pjesëmarrësve në 
ankand. Po ashtu ky aktvendim vihet në tabelën e gjykatës.  
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PËRMB Paluajtshme 7 – Aktvendim mbi dorëzimin e paluajtshmërisë blerësit 
(neni 167 të LPP-së) 
 
Gjykata ____________________ në ___________________________ 
E. nr. ______/______ 
Me dt. _____________ 
 
Kreditori: ________________________ nga _________________________ 
I autorizuari: ________________________ nga _________________________  
Debitori: ________________________ nga _________________________ 
I autorizuari: ________________________ nga _________________________  
Për: _________________________________________________________ 
 
 

A K T V E N D I M 
 
I dorëzohet blerësit _______________ nga _______________ paluajtshmëria e 
shënuar-regjistruar në Zyrën Kadastrale të Komunave  ________________  rr. 
Nr. __________________ ngastra kadastrale nr. ________________. 
 
Caktohet shënimi-regjistrimi i të drejtës së pronës në paluajtshmëri të theksuara 
në paragrafin 1 të dispozitivit në dobi _________________ pas plotfuqishmërisë 
së aktvendimit, pas dorëzimit.  
 
Arsyetim 
 
Me aktvendimi e plotfuqishëm të Gjykatës Komunale në _______________ E.nr. 
_______________ të dt. _______________ është caktuar plotfuqishmëria e 
shënuar-regjistruar në Zyrën Kadastrale të Komunave  ________________  rr. 
Nr. __________________ ngastra kadastrale nr. ________________, blerësit 
_______________ nga _______________ prej _______________€�, prandaj 
pasi që janë plotësuar kushtet nga neni 167 i LPP-së, gjykata mori vendosi si në 
dispozitiv të këtij aktvendimi. 

______________________________ 
                        Gjyqtari përmbarues 
 
KËSHILLË JURIDIKE:         
Kundër këtij aktvendimi është e lejuar ankesa në afat prej 8 ditësh prej ditës së 
pranimit, Gjykatës së Qarkut në _______________________. Ankesa ushtrohet 
përmes kësaj gjykate. 
 
VËREJTJE:  
Aktvendimi ju dorëzohet palëve, kreditorëve, peng, pjesëmarrësve në procedurë, 
personave të cilët kanë të shënuar-regjistruar ose të drejtën ligjore të parablerjes 
organit kompetent administrativ të komunës dhe pjesëmarrësve në ankand.
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PËRMB Paluajtshme 8 – Aktvendim mbi përmbushjen (nenet 171-175 dhe 183 të 
LPP-së) 
 
Gjykata ____________________ në ___________________________ 
E. nr. ______/______ 
Me dt. _____________ 
 
Kreditori: ________________________ nga _________________________ 
I autorizuari: ________________________ nga _________________________  
Debitori: ________________________ nga _________________________ 
I autorizuari: ________________________ nga _________________________  
Për: _________________________________________________________ 
 
 

A K T V E N D I M 
  
Për shumën prej _______________ €� të arritura me shitjen e paluajtshmërisë së 
debitorit _______________ nga _______________ përmbushen këto: 

 
1. Shpenzimet e procedurës përmbarimore kreditorit në shumë prej 

_______________€�. 
2. Taksat e arritura për vitin e fundit, që e ngarkojnë pasurinë e shitur dhe 

atë: __________________€� 
3. Kërkesa në bazë të nenit 172 par. 1 pika 3 dhe atë_______________€� 
4. Për ndarje gjithsej: _______________€� 

 
Nga kjo shumë përmbushen: 
Kreditorit _______________ në shumë prej _______________€� 
Kreditorit peng _______________ në shumë prej _______________€� 
Gjithsej: për përmbushje kreditorëve shumën prej _______________€� 
Shuma e mbetur _______________€� t’i paguhet debitorit. 
 

Arsyetim 
 
[Të përshkruhen hollësitë në bazë të rrethanave e rastit.]     

______________________________ 
                          Gjyqtari përmbarues 
KËSHILLË JURIDIKE:         
Kundër këtij aktvendimi është e lejuar ankesa në afat prej 8 ditësh prej ditës së 
pranimit, Gjykatës së Qarkut në _______________________. Ankesa ushtrohet 
përmes kësaj gjykate. 
 
VËREJTJE:  
Aktvendimi ju dorëzohet palëve, kreditorëve, peng, pjesëmarrësve në procedurë, 
personave të cilët kanë të shënuar-regjistruar ose të drejtën ligjore të parablerjes 
organit kompetent administrativ të komunës dhe pjesëmarrësve në ankand.
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PËRMB Paluajtshme 9 – Aktvendim për shlyerjen e të drejtës dhe barrës (neni 
184 të LPP-së) 
 
Gjykata ____________________ në ___________________________ 
E. nr. ______/______ 
Me dt. _____________ 
 
Kreditori: ________________________ nga _________________________ 
I autorizuari: ________________________ nga _________________________  
Debitori: ________________________ nga _________________________ 
I autorizuari: ________________________ nga _________________________  
Për: _________________________________________________________ 
 
 

A K T V E N D I M 
  
Caktohet shlyerja e të drejtës dhe e barrës _______________ në  
paluajtshmërinë e shënuar-regjistruar në Zyrën Kadastrale të Komunave  
________________  rr. Nr. __________________ ngastra kadastrale nr. 
________________. 
 

Arsyetim 
 
Pasi që aktvendimi mbi përmbushjen E.nr. _______________  është i 
plotfuqishëm me dt. _______________ gjykata në kuptim të nenit 184 të LPP-së 
ka caktuar që të bëhet shlyerja e të drejtave dhe barrëve që janë shënuar-
regjistruar në Librin e Tokave, në paluajtshmërinë e cekur. 
 

 ______________________________ 
                          Gjyqtari përmbarues 
 
KËSHILLË JURIDIKE:         
Kundër këtij aktvendimi është e lejuar ankesa në afat prej 8 ditësh prej ditës së 
pranimit Gjykatës së Qarkut në _______________________. Ankesa ushtrohet 
përmes kësaj gjykate. 
 
VËREJTJE:  
Aktvendimi ju dorëzohet kreditorit, debitorit, blerësit, zyrës së shënimit-regjistrimit 
të Librave të Tokës dhe bartësve të drejtave dhe barrëve.   
 
 


