
    
  
         

                    C.nr.376/2016 

 

 GJYKATA THEMELORE NË GJILAN - DEGA NË VITI,  Departamenti i Përgjithshëm, Divizioni 

Civil, sipas gjyqtarit Raif Fazliu , në çështjen juridike kontestimore të paditësit Xh. Xh. (Xh.), nga fshati 

D..rr.”Z. P.” Komuna e Vitisë, kundër të paditurve B. B.dhe A. B., që të dy nga fshati D...rr.”Z. P.” p.n. baza e 

kontestit pagesa e borxhit, vlera e kontestit 650 €uro,  jashtë seancës gjyqësore, më datë 23.05.2017, bie këtë: 

 

 

A  K  T  GJ  Y  K  I  M 

Për shkak të padëgjueshmërisë /mosbindjes/ 

 

 

        I. MIRATOHET kërkespadia e paditësit Xh.. Xh. (Xh.), nga fshati D..  dhe DETYROHEN të paditurit B.B. 

dhe A.B.që të dy nga fshati D…, Komuna e Vitisë, që paditësit në emër të pagesës së borxhit nga marrja e materialit 

ndërtimor në depon e tij “Te XXX” në Viti, t`i paguajnë shumën prej 650 €uro.   

             E gjithë kjo 15 ditë pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, nën kërcnim të përmbarimit të dhunshëm. 

 

      II.   Secila palë i bartë shpenzimet e procedurës të krijuara deri më tani. 

 

A  r  s  y  e  t  i  m 

 

 Paditësi Xh.. Xh.(Xh.), nga fshati D.., Komuna e Vitisë, në padinë dhe kërkesëpadinë të dorëzuar në 

gjkykatë me datë XXX ka kërkuar nga gjykata që t`i detyroj të paditurit B.B. dhe A. B., që të dy nga fshati 

D…Komuna e Vitisë,  që në emër të pagesës së borxhit nga marrja e materialit ndërtimor në depon e tij “Te XXX” në 

Viti, t`i paguajnë paditësit shumën prej 650 €uro, si shpenzimet e procedurës gjyqësore.    

 

 Gjykata të paditurve B. B.. dhe A.. B..konform dispozitave te LPK-së, me datën  XXXX, iu ka dorëzuar 

padinë në përgjigjeje, por të paditurit nuk iu ishin bindur përgjigjes në padi. 

            Gjithashtu, paditësi provat të cilat i ka paraqitur siç janë kuponi me nr.XXX X, të datës XXXX, kuponi 

me nr.XXXX, nr.XXX, të datës XXX dhe kuponi me nr.XXX i datës XXX e kanë bindur Gjykatën me 

themelësinë e kërkesëpadisë.  

 Pasi që të paditurit nuk ka paraqitur fare përgjigjeje ne padi, Gjykata duke aplikuar nenin 150, paragrafi 

1 pika a dhe b, të LPK-se, lidhur me nenin 388, te LPK-se, bie Aktgjykim, për shkak të pa dëgjueshmërisë- 

mosbindjes së të paditurit. 

            Vendimin mbi kamatën gjykata e bazoi në nenin 463, të LPK-së.                                                                              

 Andaj Gjykata vendosi si në dispozitiv te këtij aktgjykimi. 
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    Më: 23.05.2017. 

                                              Gjyqtari 

                                                         Raif Fazliu 

 

 

 

UDHËIM PËR MJETIN JURIDIK: kundër këtij aktgjykimi mund të ushtrohet ankesë, Gjykatës së Apelit në 

Prishtinë, në afat prej 15 ditësh, nga dita e pranimit të këtij aktgjykimi, nëpërmes të kësaj gjykate. 


