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Numri i lëndës: 2021:269157 

Datë: 05.04.2022 

Numri i dokumentit:     02886231 

       PPP.nr.82/21 

 

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 kreditorit K... i B... I... me seli në L..., të cilin me 

autorizim e përfaqëson av. G... S.. av. nga L..., kundër debitorit R...  e K...-M... e M... dhe P... 

H...-D... i Sh..., të cilën e përfaqëson M... e D...-A... Sh..., me seli në P..., duke vendosur në lidhje 

me prapësimin e dt.17.11.2021 tё parashtruar nga pala debitore,  jashtë seancës gjyqësore me dt. 

04.04.2022, merr këtë:  

A K T V E N D I M 

 

         I. REFUZOHET si i pabazuar prapësimi i debitorit  R...  e K...-M... e M... dhe P... H...-

D... i Sh..., të cilën e përfaqëson M... e D...-A... Sh..., me seli në P..., i paraqitur ndaj Urdhërit 

Përmbarimor P.nr.864/21 të dt.05.11.2021 të Përmbaruesit Privat B... B. T... me seli në F..., dhe 

Urdhëri i Përmbaruesit mbetet në fuqi vetёm sa i perket borxhit kryesor në shumë prej 1,400.00-

€, ndёrsa SHFUQIZOHET urdhri përmbarimor për kamatën vjetore prej 7%. 

          II. OBLIGOHET debitori që kreditorit t’ia paguajё shpenzimet e procedurёs sё 

pёrmbarimit dhe atё nё emёr tё pёrgjigjes nё prapёsim shumën prej 312-€, konform tarifës të 

OAK-së.  

    A r s y e t i m 

 

Me urdhrin e Përmbaruesit Privat B... B. T..., me seli në F... P.nr.864/21 të datës 

05.11.2021, është caktuar përmbarimi në dobi të kreditorit K... i B... I... me seli në L..., ndaj 

debitorit R...  e K...-M... e M... dhe P... H...-D.. i Sh... – M... e D...-A... Sh...me seli në P..., për 

realizimin e kërkesës në të holla në shumë prej  1,400.00-€, me kamatë   vjetore në lartësi prej 

7%, në bazë të vendimit përfundimtar Nr.07/93 të dt. 12.03.2019, si dhe akt-vlerësimit të dt 

03.12.2018, për pronën që  është  aprovuar shpronësimi, për njësin katastrale Nr.287-0 ZK-B... 

i M..., në siperfaqe prej 40m2, për realizimin e projektit të autostrades P...-H... i E... për sektorin 

C1, C2, dhe C3, me bllokimin e mjeteve të cilat debitori i ka në llogari bankare,  dhe bartjen e 

kёtyre mjeteve në xhirollogari të të autorizuarit të  kreditorit.  

       Ndaj këtij urdhri të përmbaruesit privat debitori në afatin ligjor ka parashtruar prapësim duke 

theksuar se ky propozim nuk mund të pranohet si i till, për shkak se konsiderojm që përmbaruesi 

privat me rastin e lejimit të urdhërit përmbarimor nuk i ka vlerësuar drejt dispozitat e LPP-së dhe 

provat e paraqitura nga kreditori nuk paraqesin titull ekzekutiv, nga se janë në kundërshtim me 

nenin 22 par 1 nën par 1 pika 2, neni 24, par 3 të LPP-së. Vendimi Nr. 07/93. i dt 12.03.2019 i 
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Q... së R... së K..., nuk është përmbarimor sepse nuk është bërë i till në procedurë, mbi të cilën 

rregullohet në  kuptim të nenit 24 pika 3 të  LPP-së dhe vetëm vendimet administrative sipas 

LPP-së, që i nënshtrohen një procedure të caktuar bëhen përmbarimore nëse janë plotësuar 

kushtet e asaj procedure, dhe ky vendim nuk është i përshtatshëm për përmbarim në kuptim të 

nenit 27.1 i LPP-së, dhe ky dokument duhet të jetë i përshtatshem për përmbarim duke i 

specifikuar palët, objektin e përmbarimit, mjetet, shuma dhe koha e përmbushjes. Në këtë 

kontekst vendimi i RKS-së që është objekt i përmbarimit nuk i përcakton detajet e përmendura 

sikurse palët respektivisht  palën kreditore nuk e përcakton shumën që duhet ekzekutuar, dhe 

mbi çfarë objekti po përmbarohet. Pra, bazuar në arsyetimet e cekura më lartë, e në harmoni me 

nenin 71 të LPP-së, gjykatës i propozojm që të aprovohet prapësimi i debitorit dhe të  shfuqizohet 

urdhëri përmbarimor P.nr.863/21 te dt. 05.11.2021.  

Në përgjigje në prapësim i autorizuari i kreditorit deklaron se  thënjet e debitorit se 

urdhëri i përmbaruesit privat nuk është i ligjshëm dhe i rregullt dhe përmban shkelje të 

dispozitave të LPP-së në kundërshtim me nenin 22 dhe 24 të LPP-së, nuk qëndrojn sepse vendimi 

i dhënë në procedurë administrative është përmbarimor dhe paraqet dokument ekzekutiv. 

Gjithashtu, thënja e debitorit se urdhëri i leshuar nga përmbaruesi privat nuk është i përshtatshëm 

për përmbarim në kuptim të nenit 27 par1.1 të LPP-së është i pabazuar dhe ky urdhër i 

përmbaruesit privat i përmban të gjitha elementet e parapara me ligj dhe që është i përshtatshëm 

për zbatimin e përmbarimit për faktin se në këtë dokument përmbarimor është treguar kreditori, 

debitori, shuma dhe koha e përmbushjes. Ndërsa më shumë se 2 vite ka kaluar koha për te cilën 

debitori ka qenë i obliguar që ta përmbush detyrimin e tij, nga dita kur vendimi ka hyrë në fuqi 

konform dispozitave ligjore, për pagesat e e kompenzimit nga  nenit 16 për interesin vjetor prej 

7%. I autorizuari i kreditorit konsideron se urdheri i përmbaruesit privat është i bazuar në 

dispozitat e LPP-së, të nenit 22 par.1, nën par 1.2 dhe nenit 24 par. 3 të LPP-së. Nga arsyet e 

paraqitura më lartë i propozojm gjykatës që prapsimin e debitorit ta refuzoj si të pabazuar  në 

pajtim me propozimin e paraqitur në këtë përgjigje, si dhe detyrohet debitori që në emër të 

përpilimit të përgjigjes në prapësim ti paguaj  kreditorit shumën prej 312-€. 

            Gjyqtarja përmbaruese pasi që i shqyrtoi shkresat e lëndës dhe vlerësoi pretendimet e 

paraqitura   në prapësim, erdhi në përfundim se kundërshtimi i paraqitur nga debitori nuk është 

i bazuar në asnjë shkak për paraqitjen e prapësimit siç e parsheh dispozita e nenit 71 të LPP-së, 

për çka u vendos si në dispozitiv të këtij aktvendimi. 

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

titullit ekzekutiv vendimit përfundimtar Nr. 07/93 të datës 13.08.2021, të Republikës  së K..-M... 

e M... dhe P... H...-D... i Sh... , si   dhe akt-vlersimi për pronën që  është  aprovuar shpronësimi, 

për njësin katastrale ... ZK-B... i M.., në siperfaqe prej 40m2, për realizimin e projektit të 

autostradës  P...–H...i E... për sektorin C1, C2 dhe C3 i dt. 03.12.2018 në shumë prej 1,400.00-

€, si dokumente për përmbarim konform nenit 22 par. 1 nën par.1.2 të LPP-së, si dhe i 

përshtatshëm për përmbarim pasi i përmban të gjitha elementet siç e parasheh dispozita e nent 

27 e LPP-së. Andaj, Përmbaruesi Privat me të drejtë mbi bazën e propozimit të kreditorit ka 

caktuar përmbarimin sa i përket kërkesës në të holla-borxhit në shumë prej 1,400.00-€. 

Ndërsa pёrsa i përket kamatës vjetore prej 7%, këtë urdhër gjykata e shfuqizoj për arsye 

se  është në kundërshtim me nenin 22 par 1 nën par 1.2, të LPP-së, pasi që në  

vendimin administrativ me të cilin është inicuar procedura përmbarimore nuk është paraparё 

kamata vjetore prej 7%.     

            

Me rastin e vendosjes gjykata  i shqyrtoj  pretendimet e  debitorit të paraqitura në 

prapësim me të cilin është kundërshtuar vendimi i shpronësimit si dokument i papërshtatshëm 

për përmbarim, mirëpo kёto pretendime nuk qëndrojnё për faktin se  propozimi për përmbarim 

është lejuar në bazë të Vendimit përfundimtar me nr. 07/93 të dt 12.03.2019 të Qeverisë së 

Republikës së K... , M... e M...dhe P... H...-D... i Sh..., i cili është në përputhje me nenin 22 par 
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1.2 të LPP-së ku thuhet se “Dokument përmbarues është edhe vendimi përmbarues i dhënë në 

procedurë administrative dhe akt pajtimi (më tej: ujdia) ”.  

Me dispozitat e nenit 23 par 2,  lidhur me nenin 24 par 3 të  LPP-së thuhet se “ Vendimi 

i dhënë në procedurë administrative është përmbarimor, po që se si i tillë është bërë sipas 

rregullave me të cilat është rregulluar procedura e till. Mbi këtë bazë gjykata konsideron se 

përmbarimi është inicuar në përputhje të plotë me ligjin, e procedurës përmbarimore, njiherit 

pasi që debitori ka dështuar  në përmbushje vullnetare të këtij detyrimi, janë plotësuar kushtet 

për tu përmbaruar  kërkesa në të holla.  

Gjykata po ashtu i mori për bazë pretendimet e të autorizuarit të kreditorit si të bazuara 

sa i përket kërkesës në të holla në shumë prej 1,400.00-€, si dhe shpenzimet përmbarimore për 

përgjigje në prapësim në shumë prej 312-€, ndërsa sa i përket kamatës në lartësi prej 7% e refuzoj 

si të pabazuar pasi që është në kundërshtim me titullin ekzekutiv vendimit përfundimtar nr. 07/93 

të dt 12.03.2019, si dhe akt-vlersimin për pronat që shpronësohen për realizimin e projektit të 

Autostradës P...-H... i E... për sektorin  C1, C2 dhe C3, me të cilin vendim nuk është paraparё 

kamata prej 7%. Po ashtu pretendimet e të autorizuarit të kreditorit se kjo kamatё prej 7%  është 

e bazuar  në ligjin për shpronёsimin e pronës së paluajtshme, nuk qëndron pasi që gjykata në 

procedurën përmbarimore vepron mbi përshtatshmërinё e dokumentit ekzekutiv.  

Nga arsyet e cekura më lartë dhe konform dispozitave të nenit 73 të LPP-së, u vendos si 

në dispozitiv të këtij aktvendimi.  

 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË DEGA NË LIPJAN Departamenti I 

Pёrgjithshёm 

PPP.nr.82/21  të dt.04.04.2022 

 

                             Gjyqtarja Përmbaruese 

                         Elvira Emini  

 

 KËSHILLË JURIDIKE: Kunder këtijë aktvendimi është e lejuar ankesa në afat prej 7 

(shtatë) ditësh, nga dita e pranimit të këtij aktvendimi. Ankesa i drejtohet Gjykates se Apelit të 

Kosovës në Prishtinë, përmes kësaj gjykate.  

 

 

 

 

 

 

 


