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Numri i lëndës: 2020:113868 

Datë: 29.04.2022 

Numri i dokumentit:     02970022 

PPP.nr.15/20 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË-DEGA NË LIPJAN-Departamenti I 

Pёrgjithshёm, si gjykatë civile e shkallës së parë, në përbërje prej gjyqtares përmbaruese Elvira 

Emini, duke vendosur  në  lëndën  përmbarimore të kreditorit  R... B... K... (R...), me seli në P..., 

ndaj debitorve 1. N.T.P. ‘’Te N...’’/ N... R.... B.I. përfaqësues N... R..., 2. N... R... nga fshati G... 

K.L..., 3. F... B... nga L..., për   realizimin  e  kërkesës në të holla në shumë prej 6.966.57-€,  

borgj në emër të kthimit të keredisë,   nё seancёn  gjyqësore tё mbajtur me datën 29.04.2022, nё 

praninё e pёrfaqёsuesit tё kreditorit, dhe debitorёve1. N.T.P. ‘’Te N...’’ N... R... B.I. përfaqësues 

N... ..., 2. N... R... nga fshati G... K.L... , 3. F... B... nga L..., nё tё njёjtёn ditё merr këtë: 

                  

                                                               A K T V E N D I M 

 

I. KONSTATOHET, i tërhequr prapёsimi i ushtruar me datën 28.02.2020 nga 

debitori NTP ‘’Te N...’’ me përfaqësues N... R... me adresё në G... K.L..., kundër 

urdhrit për përmbarim të lëshuar nga përmbaruesi privat I... Z.M..., me shenjen 

P.nr.75/20 të datës 19.02.2020, dhe PËRFUNDOHET   procedura në këtë ҫёshtje 

juridike permbarimore nё gjykatё, të kreditorit R... B... R... me seli në P..., kundër 

debitorit NTP “Te N...’’ N... R... B.I. me përfaqësues N... R... nga fsh.G... K.L..., 

debitorit të dyte N... R... nga fsh.G... K.L..., dhe debitorit të tret F...  B... me adrese 

në rrugën L... e P... L..., për shkak se debitori është tërhequr nga ushtrimi i 

prapёsimit të datës 28.02.2020.  

II. Pas plotfuqishmёrisё sё aktvendimit, lёnda me tё gjitha shkresat do t’i dёrgohet 

pёrmbaruesit privat I... z.M... pёr vendosje nё lidhje me ujdinё e palёve nё 

procedurё. 

                                                            

                                                                    A r s y e t i m   
 

Me  urdhrin e përmbaruesit privat I... Z.M.. nga P... është lejuar përmbarimi P.nr.75/20, 

në dobi të kreditorit R... B... K... R... me seli në P..., kundër debitorëve: 1. N.T.P. ‘’Te N...’’/ N... 

R... B.I. përfaqësues N... R..., 2. N... R.. nga fshati G... K.L..., 3. F... B... nga L..., për realizimin 

e kërkesës në të holla – borgjit, në emër të kthimit të kredisë në shumen prej 6.966.57 €, si dhe 

shpenzimet e përmbarimit në shume prej 722.34 €.  

Kundër këtij urdhëri të përmbaruesit privat debitori NTP “Te N...’’ N... R... ka 

parashtruar prapёsim duke e kundërshtuar urdhrin për përmbarim si të pabazuar me arsyetimin 
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se dokumenti në të cilin është marr urdhëri përmbarues nuk ka titull për ekzekutim dhe as tiparet 

e përmbarueshmerisë, si dhe arsyet e cekura në prapsim.  

Ndërkohё që me datën 29.04.2022 kreditori se bashku me debitorët i janë paraqitur 

gjykatës pa ftesё me arsyetimin se të njëjtit kane shprehur gadishmëri që këtë qështje ta 

përmbyllin me marrëveshje tek përmbaruesi privat dhe njëkohësisht debitori NTP ‘’Te N...’’ me 

përfaqësues N... R... është tërhequr nga prapsimi i parashtruar me datën 28.02.2020 kundër 

urdhërit të përmbaruesit privat P.nr.75/20 të datës 19.02.2020.  

 

Me  dispozitat e nenit  73  par. 1 të LPP-së,  përcaktohet ‘’Gjykata mund të vendos lidhur 

me prapёsimin jashtë seancës gjyqёsore’’. Përjashtimisht gjykata mund të caktoj seancё publike 

nese vlerëson se kjo është e domosdoshme për tu kuptuar plotësisht validitetin e prapsimit.   

Me dispozitat e neit 76 par.3 të LPK-së, është e paraparё se ‘’kur përmbarimi është 

zbatuar na përmbaruesi privat, gjykata me juridiksionin përkatës siq është përcaktuar me 

paragrafin 5 neni 5 të këtij ligji do të vendos për prapsimin’’. 

Andaj meqenëse në rastin konkret debitori është tërhequr nga prapёsimi i parashtruar me 

dt.28.02.2020, kundër urdhrit të përmbaruesit privat P.nr.75/20 të datës 19.02.2020, dhe duke 

qenё se procedura përmbarimore është iniciuar me urdhrin e përmbaruesit privat I... Z.M..., 

gjykata vendosi qё prapёsimin e debitorit ta konstatojё si të tërhequr dhe ta përfundojё 

procedurën në gjykatë, konform kompetencave për vendosje në lidhje me prapёsimin, ndërsa për 

sa i përket raporteve detyrimore të palёve në procedurё gjykata vendosi që për vendosje lёndёn 

ta adresojё tek përmbaruesi privat  pёr vendosje nё lidhje me ujdinё e palёve, konform 

kompetencave të pёrmbaruesit privat.  

 Nga arsyet e dhёna mё lartё dhe conform nenit 73 par. 1 tё LPP-sё, dhe lidhur me nenin 

76 par.3 të LPP-se,  u vendos si nё dispozitiv tё kёtij aktvendimi. 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË-DEGA NË LIPJAN. 

Departamenti I Pёrgjithshёm 

PPP.nr.15/20 me datën 29.04.2022 

                                                                                                                  Gjyqtarja 

                                                                                                               Elvira Emini 

                                                                                                                    

            KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij aktvendimi  nuk është e lejuar ankesa pasi e 

palet ne procedure njekohesisht heqen dore ne séance nga e drejta ne ankesë. 
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