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Numri i dokumentit:     03864046 

 

PPP.nr.52/2019 
  

 

GJYKATA THEMELORE GJAKOVË – DEGA NË RAHOVEC, Depertamenti i 

Përgjithshëm - Divizioni Civil, me gjyqtari Besmir Juniku, me bashkëpunëtorin profesional 

Samir Morina, në lëndën përmbarimore të kreditorit T. i K. Sh.A., me seli në Prishtinë, kundër 

debitorit F. (R.) H., nga Rahoveci, me adresë rruga “F. H.” Nr...., për shkak të borxhit në bazë të 

faturës, duke vendosur lidhur me prapësimin e debitorit të ushtruar kundër urdhërit përmbarimor 

P.nr.220/2019 të datës 04.03.2019 i lëshuar nga përmbaruesi privat Rushit Hoxha, në Prizren, 

me datë 17.01.2023 merr këtë: 

 

 
 

 

A K T V E N D I M 

 
 

 

I.APROVOHET në tërësi si i bazuar prapësimi i debitorit F. (R.) H. nga Rahoveci, i 

parashtruar ndaj urdhërit të përmbaruesit privat Rushit Hoxha në Prizren P.nr.220/2019 i 

datës 04.03.2019. 

 
 

II. HIQET NGA FUQIA urdhëri i përmbaruesit privat Rushit Hoxha në Prizren 

P.nr.220/2019 i datës 04.03.2019 me të cilin është lejuar përmbarimi për borxhin në vlerën 

83.81 €uro në emër të shpenzimeve të telefonisë për periudhën prej datës 01.01.2014 e deri me 

datë 31.01.2014, ashtu që prishen të gjitha veprimet përmbarimore të ndërmarrura nga i njëjti. 
 

 

 

A r s y e t i m 

 

 

  Sipas propozimit të kreditores T. i K. SH.A., me seli në Prishtinë, përmbaruesi privat 

Rushit Hoxha në Prizren ka lejuar përmbarimin sipas urdhërit P.nr.220/2019 të datë 04.3.2019, 

në bazë të dokumentit të besueshëm – faturës nën shenjën 080414016189/266, kundër debitorit 

F. (R.) H., nga Rahoveci, për shkak të borxhit në shumën e përgjithshme prej 83.81 €uro, lidhur 
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me shfrytëzimin e impulsve të telefonit për periudhën nga data 01.01.2014 deri me datën 

31.01.2014.     

 

Kundër urdhërit me të cilin është lejuar përmbarimi, debitori brenda afatit ligjor ka 

paraqitur prapësim, me të cilin e ka kontestuar urdhrin për lejimin e përmbarimit, me arsyetimin 

se ky borxh është parashkruar konform nenit 378 par.3 të LMD-së. Duke shtuar se nuk janë 

plotësuar kushtet që i parasheh neni 30 parag.2 të Ligjit të Procedurës Përmbarimore, nuk është 

definuar se për cilën periudhë kohore është borxhi. 

 

Kreditori T. i K. SH.A., me seli në Prishtinë, brenda afatit ligjor ka paraqitur përgjigjje 

në prapësim sipas të cilës ka theksuar se e konteston në tërësi prapësimin e debitorit si të pabazë, 

me arsyetimin se i njëjti nuk i plotëson kushtet konform nenit 69 parag. 4 të LPP-së, nuk 

mbështetet në prova të duhura dhe se është i mangët e në kundërshtim me nenin 72 parag. 2, të 

LPP-së, pasi që kreditori nuk ka pranuar prova por vetëm prapësim, duke kërkuar që të hedhet 

poshtë prapësimi si i pakompletuar, i pa lejuar dhe i pabazë. 

 

Gjykata, pas shqyrtimit të propozimit për përmbarim të kreditorit, urdhërit për lejimin e 

përmbarimit, prapësimit të debitorit, përgjigjes në prapësim si dhe shkresave tjera të lëndës, erdh 

në përfundim se prapësimi i debitorit është i bazuar. 

     

Gjykata vërtetoi faktin se, sipas propozimit për përmbarim në bazë të dokumentit të 

besueshëm besueshëm – faturës nën shenjën 080414016189/266 të datës 06.02.2014, debitori ka 

shfrytëzuar shërbimet e telefonisë për periudhën prej datës 01.01.2014 e deri me datë 31.01.2014 

dhe i ka mbetur borxh kreditores shumën prej 83.81€uro. Pretendimet e debitorit në prapësim se 

në këtë rast ka arritur parashkrimi i borxhit, gjykata i merr si të bazuara , për shkak se për 

borxhin e krijuar nga data 01.01.2014 deri me datën 31.01.2014, të cilin debitori ka pasur obligim 

që ta paguaj deri me datë 01.03.2014 në shumën prej 83.81 €uro, ka kaluar afati një vjeçar brenda 

të cilit kreditori ka mundur të kërkojë përmbushjen e detyrimit, ashtu që ka arritur parashkrimi, 

konform Ligjit për Marrëdhëniet e Detyrimeve Nr. 04/ L-077, nenit 341 parag. 1 ku përcaktohet 

se “Me parashkrim shuhet e drejta e kërkimit të përmbushjes së detyrimit, paragrafi 2. 

Parashkrimi krijohet kur të ketë kaluar afati i caktuar me ligj, brenda të cilit kreditori ka mundur 

të kërkojë përmbushjen e detyrimit”, dhe  nenit 360 paragrafi 1. “Kërkesat të cilat parashkruhen 

pas një (1) viti, nënparag. 1.1. 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”. Ndërsa mënyra e ndërprerjes së 

parashkrimit rregullohet me nenin 369 të LMD-së ku përcaktohet se  “Parashkrimi ndërprehet 

me paraqitjen e padisë dhe me çdo veprim tjetër të kreditorit të ndërmarur kundër debitorit para 

gjykatës ose autoriteti tjetër kompetent me qëllim vërtetimi, sigurimi ose realizimi të kërkesës”. 

Në këtë rast gjykata vjen në përfundim se borxhi është parashkruar në tërësi, me arsyetimin se 

debitori ka rënë në vonesë nga data 01.03.2014 ndërsa propozimi për përmbarim nga ana e 

kreditorit është bërë me datë 06.03.2019, pra pas kalimit të më shumë se 5 (pesë) viteve, prandaj 

ka kaluar afati një vjeçar kur kreditori do të kishte të drejtë të kërkonte borxhin, ashtu që ky 

borxh është parashkruar në tërësi. Gjykata nuk gjeti se debitori ta ketë pranuar borxhin dhe ta 

ketë ndalur rrjedhjen e parashkrimit përmes ndonjë marrëveshje apo pagesë të kësteve.  

 

Nga ajo që u tha më lartë, u vendos si në dispozitiv të këtij aktvendimi konform nenit 29 

par. 1 nënpar.3 lidhur me nenin 73 dhe nenit 77 të Ligjit për Procedurën Përmbarimore lidhur 

me nenin 341 par.1 nënpar.1, par.2, nenin 369 të LMD-së. 
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GJYKATA THEMELORE GJAKOVË – DEGA NË RAHOVEC 

    PPP.nr.52/2019,  me datë 17.01.2023. 

B. Profesional                               Gj y q t a r i  

Samir Morina                                                                                                 Besmir JUNIKU 

 

 

 

 

 

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

(7) ditëve, nga dita e pranimit të këtij aktvendimi. Ankesa prashtrohet nëpërmjet kësaj gjykate, 

për gjykatën e Apelit në Prishtinë.  

 


