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Numri i lëndës: 2022:199959 

Datë: 25.01.2023 

Numri i dokumentit:     03902713 

 

E.nr.175/22 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ dega Kaçanik, Departamenti i Përgjithshëm, 

Divizioni civil, gjyqtari Burhan Berisha me bashkëpunëtorin profesional Besart Selmani, duke 

vendosur në lëndën përmbarimore të kreditorit H. K. nga Hani i Elezit, të cilin e përfaqëson av 

Filloreta Hasani nga Ferizaj, kundër debitorit Komuna e Hanit të Elezit -Drejtoria e Arsimit, 

për pagesës për diferencën për kualifikim dhe shpenzimeve të procedurës, më datë 25.01.2023, 

mori këtë:  

A K T V E N D I M 
 PËRFUNDOHET procedura e përmbarimit ndaj debitorit Komuna e Hanit të Elezit, për shkak 

të pagesës së borxhit në tërësi nga debitori.   

  

A r s y e t i m i 

  

Kreditori, përmes të autorizuarit të tij, më datë: 09/09/2022, ka ushtruar propozim për 

përmbarim, kundër debitorit Komuna e Hanit të Elezit - Drejtorisë së Arsimit, për 

përmbarimin e pajtimit gjyqësor të aprovuar nga Gjykata me numër: 2021/177624, të datës 

18/08/2022, për pagesën e shumës prej: 1992.60 euro në emër të pagesës së diferencës në 

shtesë mujore në pagën bazë sipas kualifikimit dhe shpenzimeve të procedurës.  

E autorizuara e kreditorit, me parashtresën dorëzuar përmes emalit zyrtar të datës: 11/11/2022 

e ka njoftuar gjykatën se është përmbushur në tërësi propozimin për përmbarim të ushtruar 

kundër debitorit.  

Meqenëse është përmbushur në tërsi shuma e kërkuar për përmbarim sipas propozimit, 

gjykata vendosi që procedurën përmbarimore ta përfundoj në pajtim me nenin 66 par 4, të 

LPP-së.  

Nga sa u tha më lartë u vendos si në dispozitiv të këtij aktvendimi.                                               
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           Gj y q t a r i 

 

                                                                                             ____________________ 
                                                                                                                       Burhan Berisha       

 


