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Numri i lëndës: 2022:030270 

Datë: 05.04.2022 

Numri i dokumentit:     02886223 

Cp.nr.65/22 

 

            GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË-DEGA LIPJAN-Departamenti I 

Pёrgjithshёm, në përbërje prej gjyqtares përmbaruese Elvira Emini, me zyrtarin e përmbarimeve 

Luan Sopa, në lëndën  përmbarimore të kreditores E... M... nga P..., të cilin me autorizim e 

përfaqëson av.V... S... me seli në L..., kundër debitorit K... e L... –D... K... e A..., duke vendosur 

në lidhje me prapësimin e debitorit, jashtë seancës gjyqësore me dt.05.04.2022  merr  këtë: 

 

A K T V E N D I M 

 

            REFUZOHET si i pabazuar prapësimi i debitorit  K... e L...- D... K.. e A..., i paraqitur  

kundёr Aktvendimit të kësaj gjykate me të cilin është lejuar përmbarimi Cp.nr.65/22 të 

dt.16.02.2022. 

 

A r s y e t i m 
 

            Gjykata Themelore në P...-Dega në L..., me Akvendimin Cp.nr.65/22 të dt. 16.02.2022, 

e ka lejuar ekzekutimin e kreditores E... M... nga P..., kundër debitorit K... e L...-D... K... e A..., 

në bazë të aktgjykimit të  kësaj gjykate C.nr.631/19 me dt.01.02.2021, që kreditores për 

shpërblimin jubilar t’ia paguaj shumën prej 353.75.-€, në emer të kompesimit të ushqimit 

shumën prej 1190-€, si dhe në emër të shpenzimeve të udhetimit shumën prej 833-€,me kamatë 

prej 8% e cila do të llogaritet nga data 01.02.2021, kur është marr ky aktgjykim e deri në pagesen 

definitive, si dhe kamatën e arritshme për shumat e lartcekura për rёnien në vonesë në shumë 

prej 487.42-€, dhe në emër të shpenzimeve të procedurës kontestimore në shumë prej 618.40-€, 

si dhe shpenzimet e procedurës përmbarimore për aq sa do të krijohen deri në perfundimin e 

kësaj çeshtje.  

           Kundër këtij aktvendimi debitori në afatin ligjor, ka parashtruar prapësim me arsyetimin 

se në atë kohë debitori nuk ka pasur të planifikuara mjete financiare për të kryer obligimin ndaj 

kreditores, ndërsa me kalimin e kohës këtë borgj nuk kemi mundur me realizuar në procedure 

administrative, por në momentin që krijohen kushtet dhe rrethanat buxhetore këtë obligim do ta 

përmbushim ndaj kreditores. 

           I autorizuari i kreditorit në përgjigje në prapësim ka theksuar se në bazë të nenit 71 të 

LPP-së janë përcaktuar qartë dhe saktësisht shkaqet për prapësim ndërsa në rastin konkret 

debitori jo që është thirrur në asnjërën nga këto shkaqe por edhe nga arsyetimi i prapësimit 

debitori nuk paraqet asnjë arsye ligjore që të arsyetonte prapësimin e tij. debitori në prapësim 
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nuk e kundërshton obligimin e tij sipas titullit ekzekutiv, por thekson se tani për tani nuk ka mjete 

financiare për pagesën e borxhit ndaj kreditorit, më tutje shton se për shkak të kërkesës së vonuar 

nuk kanë mundur ta planifikojnë këtë obligim në buxhet, pastaj thekson se në procedure 

administrative nuk mund të realizohet kjo kërkesë dhe se në momentin që do të krijohen kushtet 

buxhetore do ta kryej këtë obligim dhe konsiderojmë  

se janë tërësisht të pabazuara por jo edhe relevante në procedure përmbarimore në të cilën 

gjendemi tani.  

           Gjyqtarja përmbaruese pasi shqyrtojë prapësimin e paraqitur nga debitori konstatoj se në 

rastin konkret debitori në prapësim, nuk është thirrur në asnjë shkak për paraqitjen e prapësimit 

të paraparë me dispozitën e nenit 71 të LPP-së, (Ligjit nr.04/L139 të dt.20.12.2012), ku në 

mënyrë taksative parashihen shkaqet e prapësimit, andaj nga keto arsye gjykata prapësimin e 

refuzoi si të pabazuar. 

           Nga shkresat e lëndës shihet se propozimi  për përmbarim është bërë mbi bazën e 

aktgjykimit të kësaj gjykate C.nr.631/19 i dt.01.02.2021, që është i plotfuqishëm me dt 

13.12.2021, dhe i ekzekutueshёm me dt 07.02.2021, e që konform nenit 22 tё LPP-së, paraqet 

dokument përmbarues për përmbarim, dhe poashtu і përshtatshëm për përmbarim ngase і 

përmban të gjitha elementet e parapara me dispozitat e nenit 27 LPP-së, andaj me të drejtë mbi 

bazën e këtij titulli përmbarues është caktuar përmbarimi. 

             Me rastin e vendosjes gjykata pati parasysh pretendimet e palës debitore, mirëpo të 

njëjtat pretendime i refuzoi si të pabazuara me arsyetimin se me asnjë provë nuk është 

argumentuar e kundërta nga ajo siç është vendosur në dispozitiv të këtij aktvendimi, dhe se 

pretendimet debitorit për mos planifikim buxhetor nuk paraqesin arsye për mos ekzekutimin e 

këtij vendimi, respektivisht për mospërmbushjen e këtij detyrimi dhe se ky aktgjykim duhet të 

ekzekutohet ashtu siq është përmbajtja e tij 

           Nga arsyet e cekura më lartë  dhe konform nenit 73 të LPP-së, gjykata vendosi si në 

dispozitiv të këtijë aktvendimi. 

 

GJYKATA THEMELORE NE PRISHTINË DEGA NË LIPJAN 

Departamenti I Pёrgjithshёm 

Cp.nr.65/22 me dt.05.04.2022 

 

 

                                                                                        Gjyqtarja Përmbaruese 

                                                                                                 Elvira Emini 

 

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

(shtatë) dite, nga dita e dorëzimit të aktvendimit. Ankesa i drejtohet Gjykates e Apelit në 

Prishtinë, përmes kësaj gjykate. 

 

 


