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Numri i lëndës: 2022:076086 

Datë: 27.07.2022 

Numri i dokumentit:     03270690 

 

 
 CPK.nr.57/22 

 P.nr.267/22               

 

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN – Departamenti i Përgjithshëm, Divizioni Civil, Gjyqtari 

Milorad Mitkovc, me bashkëpunëtorin profesional Baki Sylejmani, duke vendosur në procedurën 

përmbarimore të kreditorit K.R.U. “H., me seli në Gjilan….” pa nr, kundër debitorit N.V. nga Gj. rr. 

“Ibrahim Temo” , nr.18,  lidhur me prapësimin e debitorit të datës 07.03.2022, jashtë seancës më 

27.07.2022, mori këtë: 

 

A K T V E N D I M 
 

I. APROVOHET PJESËRISHT si i bazuar prapësimi i datës 07.03.2022, i paraqitur nga debitori N.V. 

nga Gjilani, kundër Urdhrit Përmbarimor të Përmbaruesit Privat Kushtrim M.Musa për teritorin e 

Gjykatës Themelore në Gjilan, P.nr.267/22, të datës 24.02.2022, dhe pjesërisht shfuqizohet Urdhri i 

lartëcekur, përkatësisht shfuqizohet për shumën prej 592.36 €.  

 

II.REFUZOHET PJESËRISHT si i pabazuar në ligj prapësimi i datës 07.03.2022, i debitorit N.V. 

nga Gj. i paraqitur kundër Urdhrit Përmbarimor të Përmbaruesit Privat Kushtrim M.Musa për teritorin e 

Gjykatës Themelore në Gjilan, P.nr. 267/22, të datës 24.02.2022, dhe mbetet në fuqi Urdhri lartëceku, 

përkatësisht për shumën prej 63.74 €. 

 

III. Në rast të ushtrimit të ankesës për pjesën refuzuese të këtij aktvendimi O B L I G O H E T debitori 

që të deponoj shumën e të hollave në lartësi prej 20,00 €, në emër të garancisë, duke u bazuar në nenin 

78 të LPP-re. 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 i 
 

 

Përmbaruesi Privat Kushtrim M. Musa për teritorin e Gjykatës Themelore në Gjilan, ka lejuar 

përmbarimin e propozuar të kreditorit K.R.U “H. kundër debitorit N.V.nga Gj., me të cilin propozim 

kreditori ka kërkuar lejimin e përmbarimit në bazë të dokumentit të besueshëm–faturës nr.2682444 të 

datës 31.01.2022 që debitori, t’ia paguaj kreditorit shumën e përgjithshme prej 656.10 €, me kamat 

ligjore prej 8%, duke filluar nga dita kur detyrimi i pa paguar është bërë i arritshëm për pagesë, e deri 

në pagesën definitive,  si dhe i ka kërkuar shpenzimet e procedurës përmbarimore, të përmbaruesit 

privat në shumë prej 46.02 €, gjitha në afat prej 7 ditësh nga dita e dorzimit të urdhërit. 
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Debitori, pas pranimit të Urdhërit për Përmbarim në afatin ligjor më dt.07.03.2022, ka ushtruar 

prapësim, ku e ka kundërshtuar lejimin e urdhërit përmbarimorë, duke theksuar se në propozimin për 

lejimin e urdhëri përmbarimor figuronë si borxh shuma prej 656.10 €  nuk korrospodon me gjendjen 

faktike, ngase që një kohë t gjatë nuk jetojë në këtë adresë dhe se në rastin konkret kemi parashkrim të 

borxhit duke u bazuar në dispozitat e nenit 360 pika 1.1 të LMD-së ku kërkesat për furnizimin e 

energjisë elektrike, energjisë termike, gazit, ujit dhe shërbimet e pastrimit të oxhaqeve dhe për 

mirëmbajjtjen e shërbimit të pastërtisë, nëse furnizimi ose shërbimi është kryer për nevojat shtëpiake.., 

andaj në bazë të kësaj dispozite ligjore debitori nuk i nënshtrohet një vlere të kërkuar nga ana e 

kreditorit por vlera të cilën debitori i nështrohet është për periudhën prej 01.01.2021 e deir më 

01.01.2022 e cial vlerë është përcaktuar sipas kartelës në emër të N.V. Andaj i njëjti nisur nga arsyet e 

cekura më lartë i ka propozuar gjykatës që të merr aktvendim dhe të pranohet prapësimi i debitorit si i 

bazuar në ligj dhe të merren për bazë disozitat ligjore të lartëcekura. 

 

Kreditori në përgjigjen në prapsim të dt.14.03.2022, e ka kundërshtuar në tërësi prapësimin e debitorit, 

duke theksuar se pretendimet e debitorit është s e ka skaduar afati kohor brenda të cilit, sipas ligjit mund 

të kërkohet prëmbarimi duke u parashkruar në bzaë të nenit 360 të LMD-së ky fatkt nuk qëndron dhe 

ëshë i pabazuar për shkak se duke u bazuar në kartelën e konsumatorit të datës 21.02.2022 shihet se 

debitori ka bërë disa pagesa që janë bërë në kohë të pa përcaktuar dhe në vlera të pa përcaktuara të 

borxhit në shuma të ndryshme, dhe me këto veprime i njëjti e ka ndërprerë rrjedhën e parashkrimit që 

nënkupton faktin kur për shkak të paraqitjes së rrethanave të caktuara, pushon të rrjedhë afati i 

parashkrimit përkatësisht pezullohet afati i parashkrimit, i cili nisë të rrjedhë prej fillimit, gjë që do të 

thtosë se koha e kaluar e afati të parashkrimit humbet dhe duhet të nisë llogaritja e afatit nga fillimi. Po 

ashtu nenit 368 i LMD- decidivisht thosëe se “Parashkrimi ndërpritet kur debitori e pranon borgjin, 

prnimi i borgjit mudn të bëhet jo vetëm me deklaratën e kreditorit, veçse edhe në mënyrë të tërthortë, 

sikurse janë pagesa ekëstit, pagesa e kamatës dhënia e sigurimit etj. Andaj mbi këtë bazë i ka propozuar 

gjykatës që të refuzohet prapësimi i debitorit si i pabazuar në ligj.  

 

Gjykata pas shikimit dhe vlerësimit të shkresave të lëndës, gjeti se prapësimi i debitorit i dt.14.03.2022 

pjesërisht është i bazuar nga se sipas urdherit përmbarimor P.nr.267/22 të dt.24.02.2022, Përmbaruesi 

Privat ka lejuar urdhër përmbarimor të propozuar nga kreditori në bazë të dokumentit të besueshëm – 

faturës nr.2682444, që debitori t’ia paguaj kreditorit shumën e të hollave në lartësi prej 656.10 €, për 

faturat e arritura për pagesë, në emër të borxhit për furnizimit me ujë.  

 

Gjykata deri te një përfundim i tillë erdhi pas analizimit me kujdes të pretendimeve të debitorit dhe 

kreditorit, si dhe pas shtjellimit të provave të cilat gjenden në shkresat e lëndës, ku sipas të cilave gjeti 

se kërkesa e kreditorit për lejimin e urdhërit përmbarimor adhe ate deri më datën 16.02.2021, për 

shumën prej 592.36 €, konform dispozitave të LMD-së, është përfshirë në parashkrim nga se neni 360 

paragrafi 1 pika 1.1 përcakton se “1.Kërkesat të cilat parashkruhen pas një (1) viti janë: 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” kurse paragrafi 2 i po të njejtit nen përcakton se: “2. Afati i parashkrimit rrjedh nga fundi i 

vitit në të cilin arrin kërkesa për pagesë” andaj duke u bazuar nga dispozitat e lartëcekura shihet se 

kreditori propozimin për lejimin e urdhërit përmbarimor tek përmbaruesi privat e ka dorëzuar me 

dt.23.02.2022, rrespektivisht pasi që një pjesë e kësaj kërkesës është përfshirë në parashkrim, andaj 

duke u bazuar në arsyet e lartëcekura gjykata vendosi si në pikën I të dispozitivit të këtij aktvendimi.    

 

Gjykata si në pikën II të dispozitivit të këtij aktvendimi vendosi që të refuzuoj pjesërisht prapësimin e 

debitorit të dt.07.03.2022, për periudhën nga 31.03.2021 e deri më 21.01.2022, për shumën prej 63.74€, 

pasi që gjykata nuk gjeti se një kërkesë e tillë sipas pretendimeve të debitorit është përfshirë në 

parashkrim nga se duke u bazuar në dispozitat e lartëcekura të LMD-së, kërkesat të cilat parashkruhen 

pas një (1) viti, afati i parashkrimit fillon të rrjedhë nga fundi i vitit në të cilin arrinë kërkesa për pagesë, 

e që në rastin konkret për kërkesat e arritura për pagesë gjat vitit 2020, afati i parashkrimit fillon të 

rrjedhë nga fillimi i vitit 2021, ndërsa debitori propozimin për përmbarim tek përmbaruesi privat e ka 
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dorzuar më dt.23.02.2022, ashtu që në këtë mënyë kreditori me ndërmarjen e këtij veprimi e ka 

ndërprerë afatin e parashkrimt për periudhën e lartëcekur.  

 

Gjykata me rastin e vendosjës së kësaj çështje pati parasysh edhe pretendimin e kreditorit të dhënë në 

përgjigjëje në prapësim se duke u bazuar në kartelën e konsumatorit të deponuar në shkresat e lëndës 

shihet qartë se i debitori ka bërë pagesa të borxhit ndaj kreditorit, ashtu që në këtë mënyrë konfrom 

nenit 368 të LMD-së, i njejti e ka ndëprerë afatin e parashkrimit, mirëpo për gjykatën nuk qëndron një 

pretendim i tillë nga se sipas nenit 373 par.1 dhe 6 të LMD-së, është përcaktuar në mënyrë shprehimore 

se: “1. Pas ndërprerjes parashkrimi fillon të rrjedhë përsëri, kurse koha që ka kaluar para ndërprerjes 

nuk llogaritet në afatin e caktuar ligjor për parashkrim, kurse paragrafi 6. Parashkrimi që fillon të 

rrjedhë përsëri pas ndërprerjes, mbaron kur të ketë kaluar aq kohë sa është caktuar me ligj për 

parashkrimin që është  

 

ndërprerë”, andaj në rastin konkret pas çdo pagese të borxhit që debitori e ka bërë në ndaj kreditorit e ka 

ndeprerë afatin e parashkrimit, mirëpo afati i parashkrimit ka filluar të rrjdh përsëri. 

 

 

Si në pikën III të dispozitivit të këtij aktvendimi gjykata vendosi duke u bazuar në nenin 78 të LPP-së, 

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

hollave në lartësi prej 20 €, në emër të garancisë, e 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 lartë e në pajtim me nenin 5,29,71,72,73 dhe 78 të LPP-së, u vendos si në pikën I, II 

dhe III të dispozitivit të këtij aktvendimi.                                                                                                        

                                                                                                                      
 

              GJYKATA THEMELORE NË GJILAN  

CPK.nr.57/22 datë 27.07.2022 

 

 
      Gjyqtari   

     

Milorad Mitković 

 

 

UDHËZIM MBI MJETIN JURIDIK: Kundër këtij aktvendimi mund të paraqitet ankesë në Gjykatën 

e Apelit në Prishtinë, brenda 7 ditësh nga dita e pranimit të këtij aktvendimi, ankesa në kopje të 

mjaftueshme  dorëzohet përmes Gjykatës Themelore në Gjilan.   

 


