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Numri i dokumentit:     02957431 

 

        PPP.nr.10/20 

 

 GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË DEGA NË LIPJAN-Departamenti I 

Pёrgjithshёm, në përbërje të gjyqtares përmbaruese Elvira Emini, në ҫёshtjen përmbarimore të 

kreditorit P... C... B... me seli nё P...,  kundёr debitorëve  A.. B.. rr. “Sh... S...” nr. 4.. P.., 2.L... 

A... nga L..., dhe S... K.. rr. “H.. T...” P..., për shkak të borxhit nё emёr tё kredisё, duke vendosur 

lidhur me prapësimin e debitorit L... A..., jashtё seancës gjyqësore me dt. 26.04.2022, merr këtë: 

 

A K T V E N D I M 

  

REFUZOHET- si i pa bazë prapësimi i debitorit L... A... nga L.., i parashtruar kundёr 

Urdhrit përmbarues privat D.. B... me seli në P... P.nr.1494/19 i dt.09.09.2019. 

A r s y e t i m 

 

Përmbaruesi privat D... B... me seli në P..., me urdhërin P.nr.1494 te dt.09.09.2019 ka 

caktuar përmbarimin e kreditorit P.. C... B... me seli nё P...,  kundёr debitorёve  A... B... rr. “Sh... 

S...” nr. 4.. P..., 2.L... A... nga L..., dhe S... K... rr. “H... T...” P...., për shkak të borgjit nё emёr tё 

kredisё, me qëllim të realizimit te kërkesës në të holla. 

Kundër këtij  Urdhrit përmbarues privat, debitori L... A... në afatin ligjor ka paraqitur 

prapësim me arsyetimin se kontrata e kredisё pёr konsumator privat  me nr. 81001178 e cila I 

ёshtё bashkangjitur propozimit pёr pёrmbarim, nuk paraqet titull pёrmbarimor, dhe mbi bazёn e 

kёtij dokumenti pёrmbaruesi privat nuk ka pasur mundёsi ligjore qё ta lejojё urdhrin pёr 

pёrmbarim conform dispoaitave tё LPP-sё. Nё vazhdim ka shtuar se debitori I dytё L... A... e 

ndien veten tё mashtruar dhe tё keq shfrytёzuar nga debitori I parё A.. B... dhe zyrtari I bankёs 

nё kёtё marrёveshje. K shtuar se nuk e kundёrshton kёrkesёn e kreditorit qё tё sekuestrohen 

kolaterali I kredimarrёsit nё kёtё rast debitorit tё parё A... B... I cili de facto ёshtё kredimarrёsi I 

vetё, kurse debitori I dytё nё kёtё mes ёshtё gjendur I mashtruar nga debitori I parё dhe 

njёkohёsisht ёshtё vu nё lajthim nga punёtori I bankёs pasi qё nuk I ka dhёnё shpjegime tё 

mjaftueshme pёr pasojat e mundshme qё mund ti ketё nё rast tё mos pagesёs sё kredisё nga 

kredimarrёsi A... B.... Ka shtuar se debitori I dytё ёshtё njoftuar nё kёtё rast ёshtё 

bashkёkredimarrёs pasi qё lёnda ka pёrfunduar te pёrmbaruesi privat. Tutje ka shtuar se debitori 

I parё A... B... dhe udhtruesi I kёtij prapёsimi respektivisht debitori I dytё nuk kanё lidhje 

familjare, dhe mbi cilёn bazё kreditori ka vendosur qё t’ia lejojё kredinё dhe debitorёt t’I pranojё 

njёrin si kredimarrёs e tjetrin si bashkё-kredimarrёs, kur tё gjitha mjetet nga kjo kredi janё 

derdhur nё llogarinё bankare tё debitorit tё parё A... B..., kurse debitori I dytё nuk ka pasur qasje 
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nё kёtё llogari dhe tash me pa tё drejtё kёrkohet nga I njёjti qё ta shlyej borxhin I cili de facto 

nuk ekziston, pasi qё debitori I  dytё nuk ka qenё nё dijeni nё lidhje me kushtet e kredisё por 

vetёm ёshtё ftuar pёr nёnshkrim tё marrёveshjes tё cilёn nuk I ёshtё ofruar pёr lexim. I ka 

propozuar gjykatёs qё tё pranohet prapёsimi I debitorit L... A.... dhe urdhri I pёrmbaruesit privat 

tё shfuqizohet ngase ka konsideruar se I njёjti ёshtё I pabazuar dhe I kundёrligjshёm. 

 

Nё pёrgjigje nё prapёsim, kreditori e ka kundёrshtuar nё tёrёsi prapёsimin e debitorit tё 

dytё si tё pabazuar nё ligj, duke theksuar se pretendimet e debitorit nuk qёndrojnё pasi qё 

propozimi pёr pёrmbarim pёrmban kontratёn e pengut e cila ka titull ekzekutiv bazuar nё 

dispozitat e nenit 22 par. 1.7 tё ligjit Nr.05/L-118 lidhur me ndryshimin dhe plotёsimin e Ligjit 

Nr.04/L-139 pёr procedurёn pёrmbarimore. Tutje ka shtuar se pretendimet e debitorit L... A... 

janё tё pabazuara pёr faktin se nuk I ka bazuar me asnjё provё tё vetme dhe se qёllimi I tij ёshtё 

zvarritja e procedurёs pёrmbarimore, sepse me rastin e nёnshkrimit tё marrёveshjeve 

kontraktuale, debitorёve I ёshtё dorёzuar edhe njё kopje e kontratёs sё kredisё, nga e cila shumё 

lehtё mund tё vёrtetohet se nё ҫfarё cilёsie ka nёnshkruar kontratёn. Poashtu nё kontratёn e 

kredisё ёshtё lehtё e vёrtetuar se nё cilёn ёshtё paraprё tё deponohen mjetet e kredisё, 

marrёveshje e cila ёshtё nёnshkruar nga tё gjitha palёt, duke pёrfshirё edhe debitorin L... A.... 

Ka shtuar se debitori L... A... me nёnshkrimin e kontratёs sё kredisё ka pranuar se ka lexuar tё 

drejtat e tij si dhe kushtet dhe rregullat e pёrgjithshme. I ka propozuar gjykatёs qё urdhrin 

pёrmbarimor P.nr.1494/19 ta konfirmojё, kurse prapёsimin e debitorit ta refuzojё si tё pabazuar.  

Gjyqtarja përmbaruese pas shqyrtimit të shkresave të lëndës dhe vlerësimit të 

pretendimeve të debitorit tё dytё të parashtruara në prapёsim erdhi në përfundim se në rastin 

konkret nuk ekzistojnë asnjë nga arsyet (shkaqet) për paraqitjen e prapёsimit të  parapara me 

nenin 71 të LPP-së, (Ligjit nr. 04/L-139  të dt. 20.12.2012), andaj nga këto arssye prapësimi i 

debitorit u refuzua si i pabazuar dhe u vendos si në dispozitiv të këtij aktvendimi. 

Nga shkresat e lёndës vёrtetohet se propozimi për përmbarim është bërë mbi bazën e 

kontratës mbi kredinё pёr konsumator privat me nr.... kontrata pёr mbitёrheqje nr...., kontratёs 

mbi pengun me  nr...., lista e pengut e dt. 28.02.2018, Konfirmimi I regjistrimit  tё pengut nё 

MTI me nr. R-..., dhe mbi bazën e këtyre dokumenteve përmbaruesi privat D... B... me seli në 

P... ka caktuar me urdhër përmbarimin me detyrimin e pagesёs sё obligimeve kontraktuale nё 

shumё prej 17.172.50-€, sekuestrimin e kolateralit tё debitorit I cili pёrbёhet nga sendet tё cilat 

janё tё specifikuara nё listёn e pengut-Aneksi I kontratave tё pengut, dhe ndalimin e debitorёve 

qё t’I tjetёrsojnё sendet e lёna peng, dhe meqenëse kredimarrësi nuk iu ka përmbajtur kushteve 

të kontratës për kredi, dmth. nuk i ka kryer obligimet  ndaj kredidhënësit, ky i fundit për ta 

realizuar kërkesën që ka ndaj kredimarrësit të njëjtën kërkesë mund ta realizojë nga bllokimi I 

llogarive bankare  tё lёna peng sipas listёs sё pengut dhe konfirmimit tё regjistrimit nё Zyrёn pёr 

Regjistrim tё Pengut nё MTI, nga pronari I sendeve tё lёna peng. 

   

Me rastin e vendosjes gjykata vlerësoi pretendimet e parashtruara në prapësim, mirëpo 

të njëjtat pretendime i refuzoi si të pabazuara, ngase nga shkresat e lёndës e veqanërisht nga 

nënshkrimi i  debitorit tё dytё L... A.... vёrtetohet se i njëjti ka dhënë pëlqimin që tё gjitha 

llogaritё  e debitorёve nё tё gjitha bankat e licencuara tё K... me nr.personal ...., ..., dhe ... të 

vihen në disponim, respektivisht nё rast tё mospagesёs sё kredisё nga ana e debitorit A... B..., tё 

bllokohen llogaritё bankare tё debitorёve tё cekura mё lartё.  

Prandaj mbi kёtё bazё gjykata erdhi nё pёrfundim se pretendimet e debitorit tё dytё tё 

cekura nё prapёsim nuk paraqesin shkaqe për paraqitjen e prapësimit siq parasheh dispozita e 

nenit 71 e LPP-së  andaj nga këto arsye kundërshtimi i debitorit u refuzua si i pa bazuar. 

  

Nga arsyerat e cekura më lartë, duke u bazuar ne nenin 73 të LPP, gjykata vendosi si në 

dispozitiv të këtij aktvendimi. 
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GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË-DEGA NË LIPJAN 

Departamenti I Pёrgjithshёm 

              PPP.nr.10/20,  me dt. 26.04.2022. 

 

                                 GJ Y Q T A R J A 

                                       Elvira Emini 

 

             UDHËZIM JURIDIK- Kundër këtij aktvendimi është e lejuar ankesa  në afat prej 7 

ditësh, nga dita e dorëzimit të aktvendimit. Ankesa i drejtohet Gjykatës së Apelit në Prishtinë, 

nëpërmes kësaj gjykate.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


