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C.nr.725/19 

 

 

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN- Departamenti i Përgjithshëm, Divizioni Civil, 

gjyqtari Milorad Mitkovic, me bashkëpunëtoren profesionale Gentiana Shabani, duke vendosur 

në në çështjen juridike kontestimore të paditësit B.R.nga fshati K.K.K., ndaj të paditurit L.R. 

nga Gj.me objekt kontesti pagesa e borxhit, vlera e kontesit 2,550.00€, jashtë seancës gjyqësore 

me dt.29.07.2022 merr ketë: 

A K T V E N D I M 

Hedhet poshtë si e palejuar padia e paditësit B.I.R. nga fshati KK.K.ndaj të  paditurit L.R. nga 

Gj., me objekt kontesti pagesa e borxhit. 

A r s y e t i m 

Paditësi B.I.R. nga fshati K.K.K. në këtë gjykatë më datën 14.08.2019 ka paraqitur padit ndaj 

të paditurit Lulzim Rexhepi nga Gjilani, me objekt kontesti pagesa e borxhit. 

Lidhur me këtë çështje gjykata me Aktvendimin C.nr.725/2002 të datës 06.07.2022, palës së 

paditur i ka dërguar përgjigje në padi, në mënyrë që i njëjti të përgjigjet ndaj këtij aktvendimi. 

I padituri L.R me datën 20.07.2022 ka paraqitur përgjigje në padi duke e kundërshtuar në tërësi 

padinë dhe kërkesëpadinë e paditësit, me arsyetimin të njejtit më datën 12.05.2021 kanë arritur 

marrëveshje në procedurën e ndërmjetësimit dhe janë marrë vesh që borxhin në shumën  e 

lartcekur t’ia paguaj në 26 këste mujore gjegjësisht nga 100 € në muaj ku edhe ka filluar 

menjëherë t’ia paguaj borxhin, ku si provë gjykatës i ka bashkangjitur edhe disa faktura të cilat 

i ka paguar.   

Gjykata pas pranimit të përgjigjes në padi nga ana e palës së paditur erdhi në përfundim se 

padia e paditësit është e palejuar dhe të njejtën e ka hedhur poshtë si të palejuar edhe ate duke u 

bazuar në dispozitat e nenit 391 paragrafi 1 pika e) ku parashihet se: për objektin e e kontestit 

është lidhur ujdia gjyqësore”.... e që në rastin konkret palët kanë arritur marrëveshje në 

procedurën e ndërmjetësimit dhe kjo marrëveshje ka marr titull ekzekutiv që nga momenti i 

përpilimit të aktvendimit për pranim të marrëveshjes së ndërmjetësimit nga ana e Gjykatës 

Themelore në Gjilan dhe se përfaqësuesi i palës “A” e ka njoftuar palën “B” Lulzim Rexhepi 

nga Gjilani, se në rast se pala nuk do t’i përmbahet marrëveshjes së arritur mes tyre, ata do të 

inicojnë procedurën tek Përmbaruesi Privat.  

 

 

Me dispozitën e nenit 15 paragrafi 1.të Ligjit nr.06/L-009 për Ndërmjetësim është paraparë:” 

Nëse lënda është referuar nga gjykta, marrëveshja e arritur me shkrim i dërgohet gjykatës, e 

cila pas aprovimit, e ka fuqinë e dokumentit përmbarues sipas ligjiti përkatës për procedurën 

përmbarimore”. Pra në rastin konkret pasi që lënda është referuar nga gjykata dhe marrëveshja 

e arritur ka titull përmbarimor, paditësi për mosrealizimin e borxhit duhet t’i drejtohet 



 Broj predmeta: 2019:175092 
 Dana: 29.07.2022 
 Broj dokumenta: 03279428 
 

2 (2)  

   
2
0
1
9
:1
7
5
0
9
3

 

Përmbarudesit Privat konforma marrëveshjes së arritur më datën 12.05.2021 në procedurë të 

ndërmjetësimit. 

Nga të cekurat e më lartë dhe në bazë të nenit 391 par.1 pika e) të LPK-së , lidhur me nenin 15 

paragrafi 1 të të Ligjit nr.06/L-009 për Ndërmjetësim, është vendosur si në dispozitiv të këtij 

aktvendimi.  

             Gjyqtari 

    Milorad Mitković 

   

KËSHILLË JURIDIKE - Kundër këtij aktvendimi është e lejuar ankesa, Gjykatës së Apelit në 

Prishtinë, në afat prej 15 ditësh pas ditës së pranimit të të njëjtit. Ankesa i dorëzohet në kopje të 

mjaftueshme kësaj gjykate. 

  

 


