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CPK. nr. 03/23    

                              P. nr. 86/22

  

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN – Departamenti i Përgjithshëm,  gjyqtarja 

Kaltrinë Haliti, me bashkëpunëtoren profesionale Edona Zuzaki, duke vendosur në procedurën 

përmbarimore të kreditorit Telekomi i Kosovës SH.A, me seli në Prishtinë,   kundër debitorit 

G.S nga fshati Velekincë, Komuna e  Gjilanit, me nr. Personal 1171652304, duke vendosur 

lidhur me prapësimin e debitorit, jashtë seancës gjyqësore, më datë  23.02.2023, mori këtë: 

 

                                                           AKTVENDIM 

 

APROVOHET si i bazuar  prapësimi i datës 27.12.2022, i debitorit G.S, i paraqitur kundër 

Urdhrit Përmbarimor P.nr. 86/22 të datës 16.12.2022, të Përmbaruesit Privat  Besnik F. Nuhiu  

dhe i njëjti urdhër shfuqizohet. 

Arsyetim 

 

Përmbaruesi Privat ka lëshuar Urdhërin Përmbarimor të propozuar nga kreditori Telekomi i 

Kosovës, kundër debitorit Bashkim Rexhepi, lidhur me përmbarimin në bazë të titullit 

përmbarimor, Aktvendimi E1 – 570/11 i datës 25.07.2016, me të cilën është pranuar 

Marrëveshja për zgjidhjen e ndërmjetësuar e datës 13.07.2016. 

 

Debitori me datë 05.01.2023 brenda afatit ligjor, ka ushtruar prapësim ndaj këtij urdhri 

përmbarimor, ku  e ka kontestuar të tërësi si të pabazuar propozimin për përmbarim, me 

pretendimin se afati ligjor për përmbarim ka kaluar dhe se kërkesa e kreditorit tani më veç se 

është parashkruar. 

 

Në shkresat e lëndës, gjendet një përgjigjje në prapësim lidhur me një lëndë tjetër 

përmbarimore, me debitor tjetër, andaj gjykata nuk shqyrtoi fare përgjigjjen e tillë. 

 

Gjykata pas shikimit dhe vlerësimit të shkresave të lëndës, pretendimeve të palëve vërtetoi se 

prapësimi i debitorit është i bazuar, pasi detyrimi i cili kërkohet përmes dokumentit përmbarues 

në këtë procedurë, është parashkruar konform nenit 361 par. 2 të LMD-ës  “Kërkesat e 

vërtetuara nga gjykata ose organet tjera kompetente 1. Të gjitha kërkesat që janë vërtetuar me 
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vendim të formës së prerë të gjykatës ose me vendim të organit tjetër kompetent, ose me ujdinë 

e palëve para gjykatës apo organit tjetër kompetent, parashkruhen për dhjetë (10) vjet, madje 

edhe ato për të cilat  

 

Ligji edhe ashtu parashikon afat më të shkurtër për parashkrim. 2. Megjithatë, të gjitha 

kërkesat periodike që rrjedhin nga vendimet ose ujditë e tilla dhe arrijnë për pagesë në të 

ardhmen, parashkruhen në afatin e paraparë për parashkrimin e kërkesave periodike.”  

Detyrimi në shumë prej 259.96 euro i cili është pranuar nga tani debitori në marrëveshjen për 

ndërmjetësim, është pranuar që të paguhet në këste mujore, ku është përcaktuar që pagesa e 

këstit të jetë shuma prej 19.85 euro dhe të paguhet në 10 këste, andaj një detyrim i tillë është 

shndërruar në kërkesë periodike me vullnetin e palëve, ashtu që afati  i parashkrimit për këto 

kërkesa është tri (3) vjet nga arritja e secilës dhënie të veçantë për pagesë
1
, andaj meqenëse 

marrëveshja e ndërmjetësimit është pranuar nga gjykata me datë 25.07.2016, kurse propozimi 

për përmbarim është paraqitur më datë 16.12.2022, pra pas kalimit të më shumë se 6 viteve nga 

data kur është pranuar marrëveshja, ashtu që edhe afatet e secilës dhënie të veçantë janë 

parashkruar, gjykata vendosi si në dispozitiv të këtij aktvendimi. 

 

Nga të cekurat më lartë e në pajtim me nenin 5, 29, 71, 73 të LPP-së, u vendos si në dispozitiv 

të këtij aktvendimi.  

  

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN 

Departamenti i Përgjithshëm 

CPK.nr.03/2023, dt. 24.02.2023 
                                                                                                                            Gjyqtarja,                             

                        Kaltrinë Haliti 

 

 

  

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Neni 353.1 i LMD-ës. 


