
 

 

REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

                  CP.nr.463/2021 
              

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN, DEGA VITI- Departamenti i Përgjithshëm, 
gjyqtari Arben Xheladini, me bashkëpunëtorin profesional Agon Halabaku, në lëndën përmbarimore 
të kreditorit   B.H. nga fshati, komuna e Vitisë, të cilin me autorizim e përfaqëson, M.A., avokat nga, 
kundër debitorit Komuna e Vitisë / DKA, në Viti, pas pranimit të parashtresës së kreditorit, jashtë 
seance, me datë 12.12.2022, mori këtë:                                

 
A K T V E N D I M 

 
PËRFUNDOHET  procedura përmbarimore e iniciuar me propozimin e kreditorit B.H., kundër 
debitorit Komuna e Vitisë / DKA, në Viti, në bazë të titullit juridik – Aktgjykimit C.nr.487/2020, të 
datës 15.09.2021. 
         

A r s y e t i m 
 
Gjykata Themelore në Gjilan - Dega Viti, me aktvendimin CP.nr.463/2021, të datës 02.12.2021, e ka 
lejuar propozimin për përmbarim të kreditorit B.H., kundër debitorit Komuna e Vitisë / DKA, në 
Viti, në bazë të dokumentit përmbarimor – Aktgjykimit të plotfuqishëm, C.nr. 487/2020, të datës 
15.09.2021. Me datë 15.11.2022, përfaqësuesi me autorizim i kreditorit,  M.A., avokat nga, përmes 
parashtresës me shkrim, e ka njoftuar gjykatën se, debitori – Komuna e Vitisë / DKA e ka 
përmbushur detyrimin, respektivisht e ka kryer pagesën në tërësi ndaj kreditorit. Pasi që debitori e ka 
përmbushur detyrimin në tërësi, gjykata ka përfunduar procedurën në këtë çështje, duke u bazuar në 
nenin 66 paragrafi 4 të LPP-së, i cili përcakton se “Pas përmbushjes se kredisë se kreditorit nxirret vendimi 
për përfundimin e procedurës përmbarimore’’.  
 
Andaj, në bazë të dispozitave të nenit 66 paragrafi 4, të LPP-së, duke u bazuar në atë që u tha më 
lartë u vendos si në pikën I të dispozitivit të këtij aktvendimi. 
                                                  

            Gjyqtari, 
                                                                                                                 

                                                                                                                                 Arben Xheladini 
    

 
 
KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij aktvendimi mund të paraqitet ankesë në Gjykatën e Apelit 
në Prishtinë, brenda 7 ditësh nga dita e pranimit të këtij aktvendimi, ankesa në kopje të mjaftueshme  
dorëzohet përmes kësaj gjykate.   
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