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Numri i dokumentit:     03780735 

                                                                                         PPP.nr.158/2022 

GJYKATA THEMELORE NË MITROVICË- DEGA SKENDERAJ, si përmbarimore, me 

gjyqtarin Hajrullah Aruqi, me bashkëpunëtoren profesionale Shpresa Shala-Istrefi në çështjen 

juridike të kreditorit Kompania Regjionale e Mbeturinave “Uniteti” sh.a Mitrovicё, me seli nё 

Mitrovicё, kundër debitorit A.Z. me vendbanim nё... Istog,  lidhur me pagesën e borxhit ne 

shumë prej 94.50 €, duke vendosur sipas prapësimit tё debitorit ushtruar kundër Urdhrit për 

lejimin e Përmbarimit PPP.nr.468/22 tё dt.19.04.2022 pas prapësimit tё ushtruar nga debitori,  

kundër urdhrit mbi lejimin e përmbarimit, jashtë seance me dt.21.12.2022 nxjerr këtë: 

 

A K T V E N D I M 

 

APROVOHET prapësimi i debitorit A.Z. me vendbanim nё... Istog,  ushtruar kundër urdhrit 

mbi lejimin e përmbarimit P.nr.468/22 të dt.19.04.2022, si dhe SHFUQIZOHET urdhri mbi 

lejimin e përmbarimin P.nr.468/22 të dt.19.04.2022, dhe të gjitha veprimet e ndërmarra 

përmbarimore abrogohen.  

 

A r s y e t i m 

 

Kreditori, Kompania Regjionale e Mbeturinave “Uniteti” sh.a Mitrovicё, seli nё Mitrovicё, ka 

parashtruar propozim për lejimin e përmbarimit kundër debitorit A.Z. me vendbanim nё... 

Istog,  lidhur me pagesën e borxhit pёr mbeturina  për periudhën kohore 29.02.2020 e gjer me 

31.03.2022, ne shume totale prej 94.50€, me kamate prej 8% vjetore, si dhe shpenzimet e 

procedurës ne afat 7 ditor, nё tё kundërtën tё behet bllokimi i llogarive bankare, regjistrimi, 



 Numri i lëndës: 2022:154672 
 Datë: 21.12.2022 
 Numri i dokumentit: 03780735 
 

2 (2)  

 2
0

2
2

:1
5

4
6

7
3

 

vlerësimi, sekuestrimi dhe shitja e sendeve tё luajtshme dhe tё paluajtshme, e mjetet e 

mbledhura tё derdhen nё llogari tё kreditorit, te gjitha këto tё specifikuara nё propozimin për 

përmbarim tё dt.19.04.2022. 

 

Përmbaruesi privat, me urdhrin P.nr.468/22 të dt.19.04.2022, e ka lejuar përmbarimin sipas 

propozimit te kreditorit në këtë çështje përmbarimore. 

 

Gjykata pas analizimit tё prapësimit dhe pretendimeve te debitorit se nuk jeton me ne atë 

adres.Me Konkluzionin PPP.nr.158/2022 dt.04.11.2022 ka kërkuara nga ana e debitorit qe si 

dëshmi t’ja sjell gjykatës certifikatën e vendbanimit.  Me dt.29.11.2022 debitori ka sjell 

certifikatën me Nr.ser B10420036 dt.23.11.2023 ku figuron se debitori A.Z. ka adresën e 

vendbanimit nё... Istog. 

 

Gjykata bazuara ne provat dhe shkresat e lëndës e aprovoj prapësimin e debitorit duke 

shfuqizuar Urdherin Pёrmbarimor me arsyetimin se debitori i cili ёshtё i ngarkuar me borgj nuk 

jeton me nё atё adresё, pёr te vazhduar me tutje ne këtë çështje përmbarimore kreditori duhet te 

siguroj se kush jeton ne atë adresё dhe te paraqes propozim te ri lidhur me kёtё çështje 

pёrmbarimore. 

Mё sa u tha me lartё konform dispozitave neni 69, 71, 73 tё Ligjit pёr Procedurёn 

Pёrmbarimore u vendos si nё dispozitiv te kёtij aktvendimi. 

 

GJYKATA THEMELORE NË MITROVICË-DEGA SKENDERAJ 

 DEPERTAMENTI I PËRGJITHSHËM  

PPP.nr.158/2022, dt: 21.12.2022. 

 

                                                                         GJ Y Q T A R I 

                                                                          Hajrullah Aruqi 

 

UDHEZIM MBI MJETIN JURIDIK: Kundër këtij aktvendimi, lejohet e drejta ne ankese, ne 

afat prej 7 ditësh, përmes kësaj gjykate pёr Gjykatën e Apelit nё Prishtinё. 


