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                                                    PPP.nr.102/21 

 

 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ - Dega në Kaçanik, si gjykatë përmbarimore 

e shkallës së parë, gjyqtari Riza Livoreka, si gjyqtar përmbarues, me sekretarën juridike 

Azemine Berisha, duke vendosur në çështjen përmbarimore të Kreditorit Kompania e 

Sigurimeve”...” me seli në Prishtinë, kundër Debitorit L. (R...) R. nga fshati ..., Komuna 

Kaçanik, duke vendosur lidhur me Prapësimin e Debitorit, jashtë seancës gjyqësore me datë 

30.08.2022,  mori  këtë: 

 

 

 

 A K T V E N D I M 

 

 

 

I.REFUZOHET, Prapësimi i debitorit L. (R...) R. nga fshati ..., Komuna Kaçanik, i 

ushtruar më datën 16.09.2021, kundër Urdhërit Përmbarues P nr.497/2021 i datës 20.08.2021 

në tërësi SI I PA BAZUAR. 

 

II.DETYROHET, debitori që kreditorit të i’a paguajë shumën sipas propozimit për 

përmbarim dhe shpenzimet e procedurës përmbarimore të cilat do të llogariten nga përmbaruesi 

privat, të gjitha këto pagesa do të bëhet në afat prej 7 ditësh nga dita e pranimit në dorëzim të 

këtij aktvendimi. 
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   A r s y e t i m  

 

 Kreditori Kompania e Sigurimeve”...” me seli në Prishtinë, më datë 20.08.2021, tek 

përmbaruesi private B. A. me seli në Ferizaj, e kanë dorëzuar propozimin për përmbarim 

kundër debitorit L. (R.) R. nga fshati ..., Komuna Kaçanik. 

 

    Me këtë propozim ka kërkuar që të caktohet përmbarimi dhe të detyrohet debitori L. 

(R...) R. nga fshati ..., Komuna Kaçanik, që t’ia paguaj shumën prej 616.00 €, këtë shumë e ka 

kërkuar duke u bazuar në aktgjykimin C.nr.649/15 të datës 29.010.2018, i cili është i formës së 

prerë nga dat 12.01.2021.Po ashtu këtë shumë e ka kërkuar me kamatë vjetore prej 8% duke 

filluar nga data27.10.2015. Me këtë propozim i ka kërkuar që të paguhen edhe shpenzimet e 

procedurës kontestimore në shumë prej 115€ dhe shpenzimet be procedurës përmbarimore 

përmbarimore. 

     

 Përmbarusi Privat me datën 20.08.2021, e ka lejuar përmbarimin me urdhër P.nr 497/21 

dhe me këtë urdhër është udhëzuar debitorin që në afat prej 7 ditësh të paraqes prapësim në 

propozimin për përmbarim. Përmbaruesi privat më datën 01.09.2021, debitorit, i’a ka dërzuar  

propozimin për përmbarim së bashku me provat. 

 

Debitori më datën 07.09.2021, ka paraqitur prapësim me të cilin i ka propozuar gjykatës 

që prapësimi  i debitorit të aprovohet si i bazuar dhe  të refuzohet propozimi për përmbarim në 

tërsi si i pa bazuar për shkak të gjendjes së vështir të debitorit sepse jetoj me ndihma sociale, 

Po ashtu ka theksur se kjo kërkesë është e parashkruar. 

 

 

 Përmbaruesi  një kopje të prapësimit të debitorit së bashku me njoftimin për të drejtën e 

paraqitjes së prapësimit i’a ka dorezuar  kreditorit  më datën 21.09.2021 i cili në afatin e 

parapare ligjorë nuk ka  paraqitur përgjigjje në prapësim.  

 

Gjykata e refuzoi prapësimin e debitorit si të  pa  bazuar, për arsyje se debitorët  

prapësimin nuk e ka mbështetur në provat, asnjë provë nuk ja ka  bashkangjitur prapësimit siç  

eshtë paraparë me nenin 69 par. 4 të LPP-së, si dhe nuk ka paraqitur asnjë nga  shkaqet  e 

parapara me nenin 71 nga pika 1.1 deri tek pika1.12 të  LPP-së. 
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Gjykata i analizoi të gjitha provat të cilat gjinden në shkresat e lëndës si dhe 

pretendimet  e kreditorit, andaj vendosi si në dispozitiv të këtij aktvendimi. 

 

Gjykata i analizoi pretendimet e debitorit, të paraqitura në prapësim, mirëpo këto 

pretendime nuk kishin ndikim që të vendosej ndryshe, sepse prapësimi i debitorit është 

paraqitur pas afatit të paraparë ligjor  për paraqitjen e prapsimit. 

 

Gjykata po ashtu e ka analizuar edhe pretendimin e debitorit se kërkesa e propozimit 

për përmbarim është parshkruar , mirpo këto pretendime gjykata nuk i mori për bazë sepse në 

rastin konkret propozimi për përmbarim është bër në bazë të vendimit gjyqësor dhe ekzekutimi 

i vendimeve gjyqësore mundë të kërkohen në afat prej 10 viteve. Kjo e rregulluar me nenin 361 

të LMD-së, me të cilin dispozitë është paraparë se të gjitha kërkesat që janë të vërtetuara me 

vendim të formës së prerë të gjykatës ose me vendim të organit tjetër kompetent parashkruhen 

për 10 vite madje edhe ato për të cilat ligji edhe ashtu parashikon afat më të shkurtër për 

parashkrim. 

 

Gjyakata sa i përket shpenzimeve të procedurës përmbarimore nuk vendosi sepse ato do 

të llogariten nga përmbaruesi privat,  konform nenit 13, par.4 të LPP-së. 

 

 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ, 

                       Dega në Kaçanik  

        PPP.nr.102/21 prej datës 30.08.2022 

   

                              Gjyqtari, 

                                    Riza LIVOREKA  

 

KËSHILLA JURIDIKE:  

Kundër këtij aktvendimi  është e lejuar ankesa në afat prej 7 ditësh, nga dita e pranimit, 

ankesa i parashtrohet  Gjykatës së Apelit  në Prishtinë përmes kësaj gjykate. 


