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Numri i lëndës: 2021:158108 

Datë: 27.12.2022 

Numri i dokumentit:     03799633 

                                                                                                                            

CPK.nr.10/21 

 

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN-Dega Novobërdë, si gjykatë civile e shkallës 

së parë, gjyqtari Gazmend Ajvazi, me ref. e lart Mimoza Mehmeti, në  çështjen 

përmbarimore  të kreditorit Eco -Higjena SH.P.K ,me adresë, Rr.ˮFehmi Aganiˮnr.17 në 

Gjilan, tw cilwn e përfaqson B.O.  nga zyra ligjore,Aboliver Associates L.L.C,me seli në 

Prishtinë,  kunder debitorit R.A. nga fshati Strazhë, K. e Novobërdës në qështjen juridike, 

pages borxhi,  jashtë seancës gjyqësore, më dt.27.12.2022, mori këtë,  

 

    A  K  T  V  E  N  D  I  M 

 

I. Refuzohet si i pabazuar,  prapësimi i debitorit R.A. nga fshati Strazhë, K. e Novobërdës, i 

paraqitur më datë 08.07.2021,  kundër Urdhërit  Përmbarimor P.nr.222/20, të datës 06.10.2020.  

  
II. Mbetet në fuqi Urdhri Përmbarimor i Përmbaruesit Privat, S.A. nga Gjilani, P.nr.222/20, të 

datës 06.10.2020 

 

III. Obligohet debitori R.A. nga fshati Strazhë, K. e Novobërdës, që në afat prej 15 ditësh, pas 

marrjes së këtij aktvendimi, të paguajë shumën prej 20 Euro, në emër të takses për ushtrim 

prapësimi, konform Udhëzimit Admisitrativ Nr. 01/17, për Unifikimin e Taksave Gjyqësore. 

 

III. Ne raste të ushtrimit të ankesës kundër këtij aktvendimi OBLIGOHET debitori që të 

deponojë shumën e të hollave në lartësi prej 500.00 €, në emër të garancisë duke u bazuar në 

nenin 78 te LPP-së. 

Nëse pala ankuese dështon ta paguajë 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 S.A. nga Gjilani me Urdhërin Përmbarimor P.nr.222/20 te datës 

06.10.2020,  lejon përmbarimin e propozuar nga Eko Higjena Sh.P.K.me seli ne Gjilan, 

kundër debitorit R.A. me adresë ne fsh.Strazhë, i cili obligohet që ti paguaj kreditorit 
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shumën prej 522.71€, me kamatë 8%, duke filluar nga data kur detyrimi është bërë i 

arritshëm për pagesë, e dëri në pagesën definitive të borxhit, bazuar në kartelen e klientit 

me nr. të klientit 402725, për peiudhën kohore nga data 01.01.2020 deri me datën  të datës 

31.12.2020 si dhe faturës me nr. 2746464 të muajit maj të vitit 2020. 

 

    Ndaj Urdhëri Përmbarimor debitori R.A. me datë 08.07.2021, ka ushtruar prapsim, duke 

theksuar se “unë vij her pas here nga J, në shtëpin e xhaxhait A.T., sepse ai është i vjetër dhe i 

sëmurë dhe nuk askënd  tjetër në shtëpi. Unë nuk përdori kontenier, dhe nuk kamë bërë asnjë 

marveshje me askënd. Më tej shton ky borgj është i parashkruar sipas nenit 360 të LMD-së, 

pasi që ka kaluar afati një vjeqar, sipas ligjit. Gjykatës i kishte propozuar që të aprovoi 

prapsimin dhe të shfuqizoi Urdhërin Përmbarimor P.nr.222/20 te datës 06.10.2020.  

 

   Kreditori me datën 12.07.2021, ka ushtruar pergjegje ne prapsim duke theksuar, “ debitori ka 

ushtruar prapsimin vetëm për ta zvarritur procedurën, i cili është ushtruar edhe jasht afatit 

shtatë ditor. Pretendimi se borgji është parashkruar nuk qëndron pasi që nuk ka bazë juridike”. 

Gjykatës i kanë propozuar që të merr aktvenim, ta refuzoi prapsimin dhe ta lë në fuqi Urdhërin 

Përmbarimor P.nr.222/20 te datës 06.10.2020.   

 

    Gjykata pas shikimit dhe vlerësimit të shkresave të lëndës, konstatoi se prapësimi i debitorit 

i dt. 08.07.2021  është i pabazuar, pasi që nuk është i mbështetur në asnjë nga shkaqet e 

prapsimit sipas nenit 71 të LPP-së, sepse kartela e klientit me nr.  402725, për peiudhën kohore 

nga data 01.01.2020 deri me datën  të datës 31.12.2020 si dhe faturës me nr. 2746464, të muajit 

maj të vitit 2020, janë  dokumente përmbarimore - titulll ekzekutiv sipas nenit 29 paragrafi 1 

pikat  1.2 dhe 1.3, dhe nenit 3 të LPP-së.   

 

Prapsimi është ushtruar brenda afatit ligjor pasi që debitori e ka dorëzuar prapsimin me datën 

02.07.202, në gjykatë, ndërsa gjykata e ka transferuar tek përmbaruesi me datën 08.07.2021.  

 

Pretendimet e debitorit për parashkrim të borgjit nuk qëndrojnë, pasi që debitori me datën 

04.06.2021, në zyren e Permbarimit ka pranuar që të paguaj borgjin kreditorit me 12 këste,  dhe 

me këtë veprim ka ndërprerë rrjedhjen e parashkrimit, sipas nenit 368 të LMD-së.  

 

         Nga të cekurat më lartë, në bazë të nenit 71,72 dhe 73 të LPP-ës, gjykata vendos si në 

dispozitiv të këtij aktvendimi. 

 

                     

            

                                    Gjyqtari 

                                                                                                    Gazmend Ajvazi 

 

 

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. Ankesa në kopje të 

mjaftueshme, dorëzohet përmes kësaj gjykate. 

 

 


