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Numri i lëndës: 2021:264154 

Datë: 27.06.2022 

Numri i dokumentit:     03173809 

 

E.nr.356/11 

 

GJYKATA THEMELORE MITROVICË-DEGA NË VUSHTRRI-Departamenti i 

Përgjithshëm-Divizioni Civil,  gjyqtari Jeton Zymeri në çështjen juridike përmbarimore të 

kreditorit MBPZH-APK-Drejtoria Koordinuese në Mitrovicë, rruga ”A. H.-Objekti ish shtëpisë 

së mallrave”, të cilën e përfaqëson A. D., ndaj debitorit L. T., nga fshati C.  Komuna e V.duke 

vendosur sipas detyrës zyrtare, jashtë seance me datë 27.06.2022 merr këtë: 

 

A K T V E N D I M 

 

PËRFUNDOHET procedura përmbarimore e kreditorit MBPZH-APK-Drejtoria Koordinuese në 

Mitrovicë, rruga ”A. H.-Objekti ish shtëpisë së mallrave”, ndaj debitorit  L. T. nga fshati C.,  

Komuna  e V. për detyrimin në emër të kompensimi të dëmit në shumën prej 558.90 €, (pesëqind 

e pesëdhjetë e tetë euro e nëntëdhjetë cent), sipas Aktgjykimit të ish Gjykatës Komunale në 

Vushtrri, P.nr.61/2011, i  të datës 19.08.2011, i cili është bërë i plotfuqishëm me datë 13.09.2011,  

për shkak të pamundësisë së përmbarimit. 

 

A r s y e t i m 

 

Kreditori MBPZH-APK-Drejtoria Koordinuese në Mitrovicë, rruga ”Agim Hajrizi-Objekti ish 

shtëpisë së mallrave”, të cilën e përfaqëson A. D. me datë 30.09.2011,  ka parashtruar propozim 

për përmbarim ndaj debitorit L. T., nga fshati C.  Komuna  e V. për detyrimin në emër të 

kompensimi të dëmit në shumën prej 558.90 €, (pesëqind e pesëdhjetë e tetë euro e nëntëdhjetë 
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cent), sipas Aktgjykimit të ish Gjykatës Komunale në Vushtrri, P.nr.61/2011, i  të datës 

19.08.2011, i cili është bërë i plotfuqishëm nga data 13.09.2011. 

 

Gjykata e ka lejuar përmbarimin me datë 21.12.2012. 

 

Gjykata ka ndërmarrë veprimet përkatëse ligjore, përkatësisht bashkëpunëtorët profesional me 

datë 22.06.2022,  kanë dal në teren, në adresë të debitorit, ku i njëjti nuk u taku, por që me datë 

23.06.2022, ne gjykatë është paraqitur debitori L. T., i cili ka deklaruar se nuk ka mundësi të 

paguaj shumën e lartcekur për shkak të situatës së rëndë ekonomike dhe sociale, se te vetmin 

burim financiar e ka një ndihmë sociale dhe si dëshmi e ka prezantuar kartelën e ndihmës sociale 

Nr.49191,  të datës 23.06.2022, të lëshuar nga Qendra për Punë Sociale në Vushtrri, me të cilën 

vërtetohet se debitori L. T. është përfitues i ndihmës sociale.  

 

Bazuar në nenin 14 të Ligjit Nr. 05/L-118 për Ndryshimin dhe Plotësimin e nenit 85 të Ligjit nr. 

04/l-139 për Procedurën Përmbarimore, debitori lirohet nga përmbarimi, pasi që në nenin 85 të 

Ligjit parashihen “sendet që përjashtohen nga përmbarimi”, ndërsa në nenin 14 të lartcekur 

parashihet se “...pas nën-paragrafit 1.7. shtohet nën-paragraf i ri 1.8. me tekstin si në vijim: 1.8. 

të ardhurat në bazë të ndihmës sociale”, nga të cilat rezulton se të ardhurat në bazë të ndihmës 

sociale përjashtohen nga përmbarimi. 

 

Andaj, gjykata bazuar në të lartcekurat dhe në nenin 66 par.3 të Ligjit NR. 04/L-139 për 

Procedurën Përmbarimore, vendosi si në dispozitiv të këtij aktvendimi. 

 

GJYKATA THEMELORE MITROVICË- DEGA NË VUSHTRRI  

 Departamenti i Përgjithshëm-Divizioni Civil 

         E.nr.356/11, datë 27.06.2022 

                                                              Gjyqtari

                     Jeton Zymeri  

 

 

KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij aktvendimi lejohet e drejta në ankesë në afat prej 7 ditësh, 

nga dita e pranimit të tij, Gjykatës së Apelit në Prishtinë. Ankesa ushtrohet përmes kësaj gjykate. 


