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              GJYKATA SUPREME E KOSOVËS  - kolegji i përbërë nga gjyqtarët: Shukri 

Sylejmani, kryetar, Muhamet Rexha dhe Fejzullah Rexhepi, anëtarë, në çështjen juridike të 

kreditorit I. D., nga ..., të cilin sipas autorizimit e përfaqëson Sh. H., avokat nga ..., kundër 

debitorëve 1.Ndërmarrja Publike Banesore në Prishtinë, e përfaqësuar nga V. K., nga ..., 

sipas autorizimit me shkrim, 2. B. G. nga ..., të cilin sipas autorizimit e përfaqëson F. K., 

avokat nga ...,  për shkak të përmbarimit të masës së sigurisë-ndalimit të veprimtarisë në 

lokalin nr. 54, duke vendosur lidhur me revizionin e debitorit B. G. nga ..., të paraqitur 

përmes të autorizuarit të tij  F. K., avokat nga ..., kundër aktvendimit të Gjykatës së Apelit 

të Kosovës, Ac.460/2021 datë 05.05.2021, në seancën e kolegjit të mbajtur më 13.08.2021, 

merr këtë: 

 

   A  K  T  V  E  N  D  I  M 

 

 Hedhet si i palejueshëm revizioni i debitorit B. G. nga ..., i paraqitur përmes të 

autorizuarit të tij  F. K., avokat nga ..., kundër aktvendimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës, 

Ac.460/2021 datë 05.05.2021. 

 

A  r  s  y  e  t  i  m 

 

 Me aktvendimin e Gjykatës së Apelit të Kosovës, Ac.nr.460/2021 datë 05.05.2021, 

është refuzuar e pabazuar ankesa e të autorizuarit të debitorit B. G. nga ..., dhe është vërtetuar 

aktvendimi i Gjykatës Themelore në Prishtinë, Cp.nr. 1292/2020 i datës 11.12.2020, me të 

cilin refuzohen si të pa bazuara prapësimet e debitorëve të përmbarimit: Ndërmarrjes 

Publike Banesore në Prishtinë dhe B. G. nga ..., të paraqitur ndaj aktvendimit të së njëjtës 

gjykatë Cp.nr.1292/2020 të datës 21.10.2020, mbi caktimin e përmbarimit. 
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 Kundër aktvendimit të lartpërmendur të gjykatës së shkallë së dytë, debitori B. G., 

nga ..., përmes të autorizuarit të tij, ka paraqitur revizion për shkak të shkeljeve esenciale të 

dispozitave të procedurës kontestimore dhe zbatimit të gabuar të së drejtës materiale, me 

propozim që Gjykata Supreme e Kosovës t’i anuloj që të dy aktvendimet e lartpërmendura 

dhe lëndën ta kthejë në rigjykim. 

 I autorizuari i kreditorit Sh. H., avokat nga ..., në përgjigje të revizionit, ka kontestuar 

lejueshmërinë e paraqitjes së revizionit të debitorit të dytë B. G. nga ..., me propozim që i 

njëjti të hedhet si i palejuar. 

 Gjykata Supreme e Kosovës, me rastin e shqyrtimit të lejueshmërisë së paraqitjes së 

revizionit të debitorit B. G. nga ..., në kuptim të nenit 68 të Ligjit për Procedurë 

Përmbarimore, gjeti se: 

 Revizioni i debitorit B. G. nga ... i paraqitur në këtë çështje përmbarimore, është i 

palejueshëm. 

 Në nenin 68 të Ligjit për Procedurë Përmbarimore (LPP), parashihet që nuk është i 

lejuar revizioni dhe përsëritja e procedurës në procedurën përmbarimore. Çështja  konkrete 

juridike midis palëve procedurale, ka të bëjë me përmbarimin e aktvendimit të Gjykatës 

Themelore në Prishtinë, C.nr.3626/2019 datë 24.07.2020, me të cilin ishte caktuar masa e 

sigurimit ndaj kundërshtarëve të sigurimit Ndërmarrja Publike Banesore në Prishtinë dhe B. 

G. nga ..., e sipas propozuesit të sigurimit I. D. nga ... Nga kjo rezulton se sipas kësaj 

dispozite ligjore, në procedurë përmbarimore nuk është e lejuar paraqitja e revizionit.  

 Për arsyet e paraqitura  më lartë revizioni i debitorit B. G. nga ..., është i palejueshëm, 

dhe për faktin se gjykata e shkallës së parë revizionin e tillë në kuptim të nenit 218.1 të LPK, 

nuk e ka hedhur si të palejuar, Gjykata Supreme e Kosovës në kuptim të nenit 221 të LPK, 

revizionin e tillë e hodhi si të palejuar në tërësi si në dispozitiv të këtij aktvendimi. 

                                  GJYKATA SUPREME E KOSOVËS-PRISHTINË 

              Rev.nr.332/2021, më 13.08.2021   

 

                                                                                                              Kryetari i kolegjit, 

           Shukri Sylejmani 
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