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Numri i lëndës: 2022:147948 

Datë: 27.07.2022 

Numri i dokumentit:     03269353 

 

 

                                                                                                          
P.nr.481/22 

    CPK.nr.137/22 

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

përmes gjyqtarit Milorad Mitkovic, me bashkëpuntorin profesional Baki Sylejmani,, duke 

vendosur në procedurën përmbarimore të kreditorit R.B.K.(RBKO) me seli në P., rr.”R. D., 

nr.99, ndaj debitorës: Sh.V.,  D.P.T. F. me regjsitrim biznesi ...me adresë në Rr.”., A. Gj., 

përfaqësues Sh.V. (kredimarrës) me nr.personal 1012697658 (kredimarrës), Rr.”..., duke 

vendosur lidhur me prapësimin e debitorit, të datës 08.07.2022,  jashtë seancës më dt. 

27.07.2022, mori këtë: 

 

                                                            A    K   T   V   E   N   D   I   M 
 

I. REFUZOHET si i pa bazuar prapësimi i datës 08.07.2022 i debitores Sh.V.nga Gj. i 

paraqitur kundër Urdhrit Përmbarimor P.nr.481/22 të datës 01.07.2022, të Përmbaruesit Privat 

Kushtrim M.Musa nga Gjilani,  dhe mbetet në fuqi ky urdhër përmbarimor.  

 

II. OBLOGOHET debitorja Sh.V. nga Gj. që të paguaj taksën gjyqësore në shumë prej  60 €, 

për paraqitjen e prapësimit. 

 

A   r   s   y   e   t   i   m  i 

 

Përmbaruesi Privat Kushtrim M.Musa nga Gjilani, ka lëshuar Urdhrin Përmbarimor të 

propozuar nga kreditori: R.B.K. (RBKO) me seli në P. kundër debitorës: Sh.V.nga Gj. lidhur 

me përmbarimin në bazë të dokumentit përmbarimor-Marrëveshjes mbi lëshimin dhe 

shfrytëzimin e Visa Biznes kredit kartelës dhe marrëveshjes mbi pengun, për mospërmbushje 

të borxhit në shumë prej 5,494.88 € si dhe  ka kërkaur shpenzimet e procedurës për 

përmbaruesin privat në vlerë prej 212,21 €.  
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Debitorja Sh.V.nga Gj. pas pranimit të urdhrit përmbarimor, në afat ligjor më datën 

08.07.2022, ka paraqitur prapësim ku e ka kundërshtura urdhrin, me arsyetim se për shkak të 

pandemisë dhe rënies së punës në biznes dhe rrijtes së qiras në lokal si dhe disa vështërsive 

tjera personale finanaciare familjare nuk ka pasur mundësi që ta paguaj borxhin e kartelës duke 

shtuar se nuk ka pranuar asnjë herë asnjë ndihmë nga banka që t’i mundësohet ta paguaj 

borgjin në keste të vogla ose të i rikonstruktohet kredia. Andaj ka kërkuar nga gjykata që lënda 

të kthehet tek banka përsëri dhe të i mundësohet një marrëveshje e re me bankën. 

 

Kreditori në afatin e paraparë ligjor më dt.13.07.2022, ka paraqitur përgjigjen në prapësim 

duke theksuar se prapësimi i ushtruar nga ana e debitorit është plotësisht i pathemeltë dhe i 

pabazuar pasi që debitori asnjë nga shkaqet e prapësimit të parapara sipas dispozitës 71 të LPP-

së nuk e ka të mbështetur me asnjë provë. Kështu që shihet mjaftë qartë se kërkesa dhe 

pretendimet e debitorit kanë për qëllim vetëm krijimin e komodalitetit të tij në mospërmbushje 

të obligiemeve që rrjedhin nga marrëveshja e kredisë, fitimin në kohë dhe një gjë të tillë kërkon 

nga ana e Gjyqësorit t’ia aprovojë kërkesën në të njëjtën kohë kërkon mos pagesën e borxhti të 

tij të krijuar nga marrëdhënia kreditore duke e neglizhuar në total shkaktimin e dëmit tjetrit e 

në këtë rast kreditorit. 

 

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

konstatoi se prapësimi i debitorit i dt. 08.07.2022 është i pabazuar, pasi që i njëjti nuk ka 

vërtetuar asnjërën nga shkaqet të cilat janë paraparë në nenin 71 të LPP-së, lidhur me 

bazueshmërinë e prapësimeve dhe se- Marrëveshjes mbi lëshimin dhe shfrytëzimin e Visa 

Biznes kredit kartelës dhe Marrëveshjes mbi Pengun, me të cilën është lejuar përmbarimi 

paraqet titull përmbarimor – duke u bazuar në nenin 22 par.1 nën par.1.7 a) të Ligjit për 

ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr.04/L-139 për procedurën Përmbarimore, andaj edhe 

vendosi si në pikën  I të dispozitvit të këtij aktvendimi. 

 

Gjykata vendosi si në pikën II të dispozitivit të këtij aktvendimi që të obligojë debitorin që të 

paguaj taksën gjyqësore në shumë prej 60 € duke u bazuar në nenin 12.1 të  Udhëzimit 

Adminsitrativ nr. 01/2017 Për Unifikimin e Taksave Gjyqësore.  

 

Nga të cekurat më lart e në pajtim me nenin 5, 22, 71, 72  dhe 73 të LPP-së u vendos si në 

dispozitiv të këtij aktvendimi.                                                                                                      

                                                                                                                
          
         Gjyqtari                              

               Milorad Mitković 

 

 

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. 

 


