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Numri i lëndës: 2022:045380 

Datë: 14.07.2022 

Numri i dokumentit:     03230456 

                                                                                  CPK.27/2022 

                                                                                  P.nr.207/22                                                                                                                                                   

       

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN-Departamenti i Përgjitshëm, Divizioni Civil, 

Gjyqtari Blerim Beshtica, me bashkëpuntorin profesional Baki Sylejmani, duke vendosur sipas 

propozimit për përmbarim të kreditorit KRU “H, Sh.A., e  përfaqësuar nga Kryeshefi 

Ekzekutiv M.S nga Gj. kundër debitorit B.A. nga Gj. duke vendosur lidhur me prapësimin e 

debitorit të datës 07.02.2022, jashtë seancës më 13.07.2022, mori këtë: 

                                                 

A K T V E N D I M 

 

I. REFUZOHET si i pa bazuar prapësimi i datës 07.02.2022 i debitorit B.A. nga Gj. i paraqitur 

kundër Urdhërit Përmbarimor të Përmbaruesit Privat Kushtrim M. Musa nga Gjilani,  

P.nr.207/22 të datës 26.01.2022 dhe i njëjti urdhër mbetet në fuqi. 

   

II.Në raste të ushtrimit të ankesës kundër këtij aktvendimi O B L I G O H E T debitori që të 

deponoj shumën e të hollave në lartësi prej 200,00 €, në emër të garancisë, duke u bazuar në 

nenin 78 të LPP-se. Nëse pala ankuese dështon ta paguaj shumën e garancisë të caktuar nga 

gjykata, ankesa konsiderohet se nuk është dorëzuar fare në gjykatë. 

 

           A   r   s   y   e   t   i   m 

 

Përmbaruesi Privat Kushtrim M. Musa nga Gjilani, me Urdhërin e tij P.nr.207/22 i datës 

26.01.2022, ka lejuar përmbarimin e propozuar nga kreditori “KRU “H. sha të përfaqësuar nga 

Kryeshefi Ekzekutiv M.S.nga Gj. kundër debitorit “B.A.nga Gj., lidhur me pagesën e borxhit, 

në shumë prej 896.46 €, në bazë të faturës nr.2644438 të datës 31.12.2021, si dhe ka kërkuar 

shpenzimet e procedurës të përmbaruesit privat në shumë prej 46.02€. 

 

Debitori, B.A. nga Gj., pas pranimit të urdhërit për përmbarim në afat ligjor më datën 

07.02.2022, ka ushtruar prapësim, duke e kundërshtuar në tërësi Urdhërin për lejimin e 

përmbarimit P.nr. 207/22 i datës 26.01.2022, të Përmbaruesit Privat Kushtrim M.Musa nga 

Gjilani, pasi që i njëjti e ka bërë këtë pagesë tek inkasanti i quajtur A., që mbiemrin nuk ia din, 

dhe se i njëjti i ka marrur parat në teren dhe se nuk i ka deklaruar në kompani. Ka shtuar se 

këtë  problem e ka kuptuar pas shumë viteve pasi objekti është mbyllur dhe se me datën 

31.12.2021 një ekip nga ujësjellësi ka vendosur bllombën në ujëmatës dhe ka qenë vërejtja e tij 

pa pasur paralajmërim. Andaj nga gjykata ka kërkuar që të i mundësohet ulja e borxhit ndaj 
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kompanisë pasi që me rrogë rreth 200 € në muaj që pranon pagë nga puna që bënë, nuk ka 

mundësi të pagesës dhe se familja e tij mvaret nga kjo pagë. 

 

Kreditori në afatin e paraparë ligjor më datën 11.02.2022 ka paraqitur përgjigje në prapësim 

duke theksuar se pretendimi i debitorit se urdhëri për lejimin e përmbarimit është tërësisht i pa 

bazuar nuk qëndron, sepse debitorit çdo herë i është lexuar gjendja e harxhimit të ujit konform 

Rregullores nr.04/2017 për procedurat e faturimit për shërbimet e ujit, bazuar nga fakti se prej 

kartelës së konsumatorit-debitorit në mënyrë të kjartë shifet se i njëjti ka filluar ta paguaj 

harxhimin e ujit më datën 07.02.2018 në vlerë prej 15.00 euro, dhe ka ndërperë parashkrimin, 

fakt që vërtetohet në bazë të kartelës së konsumatorit, kjo do të thotë se në çdo rast, kur 

debitori pranon borxhin e tij ndaj kreditorit ndodh ndërprerja e parashkrimit, do të thotë se me 

pranimin e borxhit, koha e kaluar e afatit të parashkrimit do të pezullohet ashtu që konform 

nenit 368 të LMD-së, parashihet se pranimi ndërpritet kur debitori e pranon borgjin, pranimi i 

borgjit mud të bëhet jo vetëm me deklaratën e kreditorit, veç se edhe në mënyrë të tërthortë, 

sikurse janë pagesa e këstit, pagesa e kamatës, dhënia e sigurimit. Në fund i ka propozuar 

gjykatës që të merr aktvendimi dhe ta refuzoj prapësimin e debitorit të datës 07.02.2022 dhe 

Urdhërin për lejimin e përmbarimit P.nr. 207/22 i datës 26.01.2022 ta vërtetoj si të bazuar. 

 

Gjykata pas shikimit dhe vlerësimit të shkresave të lëndës dhe pretendimeve të palëve e refuzoj 

prapësimin e dt. 07.02.2022 të debitorit B.A.nga Gj. me arsyetimin se i njëjti nuk ka 

argumentuar ndonjë shkak nga neni 71 i LPP-së, lidhur me bazueshmërinë e prapësimeve 

ngase fatura me nr.2644438 e datës 31.12.2021, me të cilin është lejuar përmbarimi, paraqet 

titull përmbarimor – dokument të besueshëm, duke u bazuar në nenin  29, par. 1, nën par. 3 të 

LPP-së. 

 

Gjykata vendosi si në pikën II të dispozitivit të këtij aktvendimi ashtu që në raste të ushtrimit të 

ankesës kundër këtij aktvendimi e detyrojë debitorin që të deponoj shumën e të hollave në 

lartësi prej 200,00€, në emër të garancisë, duke u bazuar në nenin 78 të LPP-së dhe nëse pala 

ankuese dështon ta paguaj shumën e garancisë të caktuar nga gjykata, ankesa konsiderohet se 

nuk është dorëzuar fare në gjykatë. 

 

Nga të cekurat më lart e në pajtim me nenin 5, 29, 71, 72,73  dhe 78 të LPP-së, u vendos si në 

dispozitiv të këtij aktvendimi.                                                                                  

                                                     

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN 

                                            

                                                    Gjyqtari,                             

                     Blerim BESHTICA 

 

KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij aktvendimi mund të paraqitet ankesë në Gjykatën e 

Apelit në Prishtinë, brenda 7 ditësh nga dita e pranimit të këtij aktvendimi, përmes kësaj 

gjykate. 
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