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Numri i lëndës: 2021:096981 

Datë: 14.07.2022 

Numri i dokumentit:     03229404 

 

  PPP.nr.20/2021, 

         (lidhur me lëndën PPP.nr.12/2021) 

P.nr.216/2018 

 

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN- DEGA E GJYKATËS NË VITI, Departamenti 

i përgjithshëm, divizioni civil, gjyqtari Alush Sinani me bashkëpunëtorin profesional 

Gazmend Misini, duke vendosur  në çështjen përmbarimore të kreditorit N.N sh.a. me seli në 

Prishtinë, rruga “NN”, nr.NN kundër debitorit NN (tani si përfqësues ligjor djali A. O.a), nga 

fshati P. Komuna e Vitisë, të cilin e përfaqëson me prokurë Burim Islami avokat në Gjilan, për 

përmbarimin e palujatshëmërive sipas dokomentit përmbarues CP.nr.81/2014, jashtë seancës 

gjyqësore, sipas detyrës zyrtare me dt.12.07.2022 merr ketë:  

AKTVENDIM  

I.  HUDHET POSHTË si e palejuar parashtresa  e datës 21.12.2021,  e kreditorit  NN Bank 

sh.a. me seli në Prishtinë,  të paraqitur pranë kësaj gjykate  për shtyrjen e afatit deri në 

vendosjen e ankesës nga Gjykata e Apelit në Prishtinë, sipas Aktvendimit PPP.nr.59/2018, të 

datës 04.02.2021. 

 

Arsyetim 

 

Në Gjykatën Themelore në Gjilan dega në Viti, është duke u zhvilluar procedura përmbarimore 

për vendosje sipas parashtresës të kreditorit, në çështjen përmbarimore, ndërmjet kreditorit NN 

Bank sh.a. me seli në Prishtinë, kundër debitorëve NN (tani si përfqësues ligjor djali NN), nga 

fshati Po.. Komuna e Vitisë të cilin e përfaqëson me prokurë Burim Islami avokat në Gjilan. 

Gjykata ka pranuar parashtresën  me datë 21.12.2021,  nga kreditori  NN Bank sh.a. me seli në 

Prishtinë,   për shtyrjen e afatit për të dytën herë, deri në vendosjen e ankesës nga Gjykata e 

Apelit në Prishtinë,  ndaj Aktvendimit PPP.nr.59/2018 të datës 04.02.2021. 

Andaj gjykata një kërkesë të tillë e hudhi si të pa lejuar  dhe të pa bazuar, pasi që gjykata nuk 

mund të vendos edhe një herë, për të njëjtën kërkesë për shtyrjen e përmbarimit deri sa të 

vendosë Gjykata e shkallës së dytë (Gjykata e Apelit). 

Andaj pas shqyrtimit të të gjitha shkresave, rrespektivisht dokomenti i prezentuar për 

përmbarim nga kreditorit, është i pa plotëfuqishëm dhe i pa përmbarueshëm dhe ate: 
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Aktvendimin e Gjykatës Themelore Gjilan - dega e Vitisë, me shenjën PPP.nr.59/2018, i dt. 

04.02.2021, me qëllim të vazhdimit të mëtutjeshëm të procedurës përmbarimore, e në rastin 

konkret nuk ka vepruar parashtruesi i përmbarimit (kreditori) për sigurimin e vendimit të 

plotëfuqishëm  gjykata ka vendosur  konform nenit 17 të LPP-ës lidhur me  nenit 99 lidhur me 

nenin 102 të LPK-ës. 

 

GJYKATA THEMELORE GJILAN  - DEGA E GJYKATËS VITI 

DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM, DIVIZIONI CIVIL 

2021:096981,  

PPP.nr.20/2021   

                                                                        

                                                                                                                             

Gjyqtari, 

Alush Sinani  

 

Udhëzim mbi Mjetin Juridik: Kundër këtij aktvendimi është e lejuar ankesa, në afat prej 7 

ditësh, nga dita e marrjes së të njëjtit Gjykatës së Apelit   përmes kësaj gjykate. 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


