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Numri i lëndës: 2022:037928 

Datë: 08.11.2022 

Numri i dokumentit:     03617211 

 

PPP.nr.10/2022 

 

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

përbërë nga gjyqtari Betim Behluli, me bashkëpunëtorin profesional Armond Qmega, në 

çështjen përmbarimore të kreditorit Kompania Regjionale e Ujitjes “R. - D.” Sh.a. Rr. “U.”-së, - 

Gjakovë, kundër debitorit V. K. K. nga fshati Radoste, Komuna e Rahovecit, duke vendosur 

lidhur me prapësimin e debitorit të ushtruar kundër urdhrit të Përmbaruesit Privat Gjokë Radi 

nga Gjakova, me të cilin është caktuar përmbarimi P.nr.1401/2021, datë 15.12.2021, më 

08.11.2022, merr këtë: 

 

 

       A K T V E N D I M 

 

 

 

I. HUDHET POSHTË prapësimi i debitorit V. K. K. nga fshati Radoste, Komuna e 

Rahovecit,  për shkak të mos pagesës së taksës gjyqësore lidhur me prapësimin, i 

paraqitur kundër Urdhrit të Përmbaruesit Privat, ndaj kreditorit Kompania Regjionale e 

Ujitjes “R. - D.” Sh.a. Rr. “U.”-së, - Gjakovë, me të cilin është caktuar përmbarimi sipas 

propozimit të kreditorit, në bazë të dokumentit të besueshëm – faturës, për borxhin në 

shumën prej 613,29 €uro. 

 

II. MBETËT NË FUQI Urdhri i Përmbaruesit Privat, Gjokë Radi nga Gjakova, me të cilin 

është caktuar përmbarimi P.nr.1401/2021, datë 15.12.2021, për shumën e borxhit prej 

613,29 €uro, me kamatë ligjore sipas mjeteve të afatizuara pa destinim të caktuar nga dita 

e paraqitjes së propozimit me datë 15.12.2021, si dhe shpenzimet e procedurës 

përmbarimore. 

   

III. Ankesa kundër këtij aktvendimi, nuk e ndalon procedurën përmbarimore, 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 Kompania Regjionale e Ujitjes “R. - D.” Sh.a. Rr. “UÇK”-

së, - Gjakovë, Përmbaruesi Privat Gjokë Radi nga Gjakova, me Urdhrin .nr.1401/2021, datë 

15.12.2021, ka caktuar përmbarimin në bazë të dokumentit të besueshëm – faturës, kundër 
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debitorit V. K. K. nga fshati Radoste, Komuna e Rahovecit, për shkak të borxhit, në shumën e 

përgjithshme prej 613,29 €uro.     

  

 Kundër urdhrit me të cilin është caktuar përmbarim, debitori ka paraqitur prapësim me të 

cilin ka kontestuar urdhrin për caktimin e përmbarimit, për shkak se një shumë e madhe e borxhit 

është parashkruar, për shkak se ka kaluar afati kohor brenda të cilit mund të kërkohet përmbarimi 

i borxhit, ashtu që kreditori e ka humbur mundësinë juridike që të kërkoi në tërësi pagesat e 

kërkesave në të holla. 

 

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

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

përfundim se prapësimi i debitorit duhet të hudhet poshtë për shkak të mos pagesës së taksës 

gjyqësore. 

 

 Gjykata me rastin e vlerësimit të prapësimit të debitorit nuk është lëshuar në pretendimet 

e cekura, sepse kjo gjykatë me vërejtje për pagimin e taksave gjyqësore, i’a ka tërhequr vërejtjen 

debitorit dhe e ka obliguar që në afat prej 15 ditëve, t’i paguaj taksat për prapësim, me tërheqjen 

e vërejtjes se do t’i nënshtrohet pasojave procedurale.  

 

Meqenëse debitori, nuk ka vepruar konform afatit të caktuar me vërejtje për pagimin e 

taksave gjyqësore, kjo gjykatë duke u mbështetur në dispozitat e neneve 6.1 dhe 6.3 të Udhëzimit 

Administrativ, nr. 2017/01, për unifikimin e taksave gjyqësore, gjykata vendosi si në dispozitiv 

të aktvendimit. 

 

             

                  GJYKATA THEMELORE GJAKOVË – DEGA NË RAHOVEC 

    PPP.nr.10/2022,  datë 08.11.2022 

 

 B. Profesional                                                                                             Gj y q t a r i 

Armond Qmega                                                                                Betim Behluli 

 

 

 

UDHËZIM JURIDIK: Kundër këtij aktvendimi është e lejuar ankesa në afat prej 7 

ditëve, nga dita e pranimit të këtij aktvendimi, ankesa paraqitet nëpërmjet të kësaj gjykate, për 

gjykatën e Apelit  në Prishtinë.  

 

 

 


