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Numri i lëndës: 2022:142484 

Datë: 22.07.2022 

Numri i dokumentit:     03257904 

 

  PPP.nr.196/2018 
 

GJYKATA THEMELORE GJAKOVË – DEGA NË RAHOVEC, Divizioni Civil, i 

përbërë nga gjyqtari Betim BEHLULI, me bashkëpunëtorin profesional Samir MORINA, në 

çështjen përmbarimore të kreditorit K.R.M “E.” Sh.A., me numër unik identifikues 811324152, 

- Njësia Operative Rahovec, Rr. “T. S.”, nr. 59, Prizren, kundër debitorit B. E. V., Rr. “A. K.”, 

në Rahovec, duke vendosur sipas prapësimit të debitorit të ushtruar kundër urdhrit të 

përmbaruesit privat “Gjokë Radi” në Gjakovë, me të cilin është lejuar propozimi për përmbarimi 

P.nr.1086/2018, i datës 29.10.2018, jashtë seancës gjykata më datë 22.07.2022, merr këtë: 
 

         

A K T V E N D I M 
   

I. APROVOHET pjesërisht prapësimi i debitorit B. E. V., Rr. “Agim Kelmendi”, në 

Rahovec, i paraqitur kundër urdhrit të përmbaruesit privat Gjokë Radi me seli në Gjakovë 

me të cilin është caktuar përmbarimi P.nr.1086/2018, i datës 29.10.2018, sa i përket 

shumës së borxhit prej 722,55 €uro, për shkak të arritjes së parashkrimit dhe 

shfuqizohet urdhri i përmbaruesit Gjokë Radi me seli në Gjakovë, sa i përket 

shumës 722,55 €. 
 

II. MBETËT NË FUQI pjesa tjetër e urdhrit të përmbaruesit privat P.nr.1086/2018, datë 

29.10.2018, me të cilin është caktuar përmbarimi, sa i përket shumës së borxhit prej 54.00 

€uro, me kamatë ligjore sipas mjeteve të afatizuara pa destinim të caktuar, nga dita e 

paraqitjes së propozimit me datë 29.10.2018, si dhe shpenzimet e procedurës 

përmbarimore.  
 

III. Ankesa kundër këtij aktvendimi, nuk e ndalon procedurën përmbarimore, për pjesën e 

urdhrit të mbetur në fuqi, përveç nëse janë dhënë garancitë për shumën e plotë të kredisë 

sipas nenit 78 të LPP-së. 

 

 

A r s y e t i m 
 

  Sipas propozimit të kreditorit K.R.M “E.” Sh.A – Njësia Operative Rahovec, 

përmbaruesi privat “Gjokë Radi”, në Gjakovë, me urdhrin P.nr.1086/2018, datë 29.10.2018, ka 

lejuar propozimin për përmbarimin në bazë të dokumentit të besueshëm – ekstraktit nga librat e 

kontabilitetit me nr. F-0555, nga viti 2002 deri në vitin 2018, kundër debitorit B. E. V., Rr. “A. 

K.”, në Rahovec, në shumën e përgjithshme prej 776,55 euro.     
  

Kundër urdhrit me të cilin është caktuar përmbarim, brenda afatit ligjor debitori ka 

paraqitur prapësim me nr. Proto: 1889/2018, më datë: 07.11.2018, me të cilin ka kontestuar 

urdhrin për lejimin e përmbarimit, për shkak të parashkrimit të borxhit, sipas dispozitave ligjore 

në fuqi vjetërsohet me kalimin e afatit prej 1 viti, si dhe për shkak se kreditori asnjëherë nuk i ka 

dorëzuar fatura tek debitori që nga viti 2002 e deri më 31.08.2018, e gjithashtu e ka kundërshtuar 

edhe lejimin e kamatës së kërkuar nga ana e kreditorit.  
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Kreditorit K.R.M “E.” SH.A - Njësia Operative Rahovec, brenda afatit ligjor ka paraqitur 

përgjigje në prapësim me nr. Proto: 1891/2018, më datë 07.11.2018, me anë të së cilit ka kërkuar 

të refuzohet prapësimi i debitorit si i palejueshëm, pasi që nuk ekziston asnjë dispozitë ligjore të 

cilat janë cekur që debitorit mund ti lejohet apo eventualisht ti aprovohet prapësimi, pasi që të 

gjitha shkresat dhe provat e lëndës së bashku me to edhe dokumentet e besueshme që sipas LPP-

së, konsiderohen si dokumente me titull ekzekutiv dhe të besueshme.   
  

Gjykata, pas shqyrtimit të propozimi të kreditorit, urdhrit për lejimin e përmbarimit, 

prapësimit të debitorit, përgjigjes në prapësim si dhe shkresave tjera të lëndës, ka ardhur në 

përfundim se prapësimi i debitorit është pjesërisht i bazuar. 
 

Pretendimin e debitorit, se ka arritur parashkrimi i borxhit, gjykata i mori pjesërisht si të 

bazuar, sepse në rastin konkret kemi të bëjmë me borxhin prej vitit 2002 deri në vitin 2018 lidhur 

me të cilin është paraqitur propozimi për përmbarim me datë 29.10.2018, ashtu që sa i përket 

borxhit për periudhën prej datës 30.04.2002 deri më 01.09.2017, që kap shumën prej 722,55 €, 

gjykata ka konstatuar se ka arritur parashkrimi në kuptim të nenit 360 parg.1 nënparag. 1.1 të 

LMD-së, i cili parasheh se kërkesat të cilat parashkruhen pas një (1) viti: janë “kërkesat për 

furnizimin e energjisë elektrike, energjisë termike, gazit, ujit dhe shërbimet e pastrimit të 

oxhaqeve dhe për mirëmbajtjen e shërbimit të pastërtisë, nëse furnizimi ose shërbimi është 

kryer për nevojat shtëpiake”.  
 

Sa i përket borxhit për periudhën prej datës 01.09.2017 deri më 24.10.2018, që kap 

shumën prej 54,00 €, nuk kemi parashkrim të afat për arsye të afatit një (1) vjeçar të nenit 360 të 

LMD-së. 
 

Gjykata vendosi që ta aprovojë pjesërisht prapësimin e debitorit, e duke u bazuar në nenin 

29 parg.1 nënparg.3 të LPP-së, ku ndër të tjera është cekur: Dokument i besueshëm, sipas këtij 

ligji, ndër të tjera, është edhe fatura, e po ashtu në paragrafin 3 të këtij neni është cekur: 

Dokumenti i besueshëm është i përshtatshëm për përmbarim po qe së në të është treguar kreditori 

dhe debitori, si dhe objekti, lloji shuma dhe koha e përmbushjes së detyrimit monetar.  
  

Andaj, gjykata ka ardhur në përfundim se pretendimet e debitorit të cekura në prapsim, 

nuk janë bazë e mjaftueshme, e as pengesë për lejimin e përmbarimit në rastin konkret, lidhur 

me propozimin e kreditorit për borxhin si në pikën II të dispozitivit, në bazë të dokumentit të 

besueshëm – ekstraktit nga librat e kontabilitetit. 
 

Nga të lartcekurat, kjo gjykatë e duke u mbështetur në dispozitat e nenit 29 parg.1 

nënparag. 1.3, lidhur me nenin 73 parg. 2 dhe 3 dhe nenit 77 parg. 1 dhe 5 të Ligjit mbi 

procedurën përmbarimore, vendosi si në dispozitiv të këtij aktvendimi. 
                      

               GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË – DEGA NË RAHOVEC 

PPP.nr.196/2018, më 22.07.2022 

 

  B. Profesional                                                        Gj y q t a r i 

Samir MORINA                     Betim BEHLULI 
             

 

UDHËZIM JURIDIK: Kundër këtij aktvendimi është e lejuar ankesa në afat prej 

                                          7 ditëve, nga dita e pranimit. Ankesa ushtrohet përmes 

                                          kësaj gjykate, për Gjykatën e Apelit  në Prishtinë. 

 


