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Numri i dokumentit:     03125667 

 

 

Ac.nr.4678/2021 
   

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË, Departamenti i Përgjithshëm, Divizioni 

Civil, nga gjyqtarja individuale Frosina Sylejmani, në çështjen përmbarimore të kreditorit A.H 

nga Malisheva, të cilin sipas autorizimit e përfaqëson B.K, avokat nga Prizreni, kundër debitores 

Komuna e Malishevës - Drejtoria Komunale e Arsimit, me çështjen përmbarimore për shpërblim 

jubilar, duke vendosur lidhur me ankesën e debitores, të ushtruar kundër aktvendimit të Gjykatës 

Themelore në Gjakovë - Dega në Malishevë, Departamenti i Përgjithshëm, Divizioni Civil, 

PPP.nr.193/21, të datës 19.03.2021, me datë 27.05.2022, mori këtë: 

 

 

A K T V E N D I M 

  

REFUZOHET si e pathemeltë ankesa e debitores Komuna e Malishevës - Drejtoria Komunale e 

Arsimit, ndërsa aktvendimi i Gjykatës Themelore në Gjakovë - Dega në Malishevë, 

Departamenti i Përgjithshëm, Divizioni Civil, PPP.nr.193/21, të datës 19.03.2021, 

VËRTETOHET. 

 

A r s y e t i m 

 

Gjykata e shkallës së parë me aktvendimin e atakuar, PPP.nr.193/21, të datës 19.03.2021, në 

pikën I të dispozitivit e ka refuzuar si të pabazuar prapësimin e debitores Komuna e Malishevës 

-Drejtoria Komunale e Arsimit, i paraqitur kundër urdhrit përmbarimor P.nr.1714/2020, i datës 

13.10.2020, të përmbaruesit privat E.H. nga Prizreni më të cilin është lejuar përmbarimi. Në 

pikën II të dispozitivit e ka lënë në fuqi urdhrin përmbarimor P.nr.1714/2020 të datës 13.10.2020, 

i përmbaruesit privat E.H. nga Prizreni, për lejimin e përmbarimit në këtë çështje përmbarimore 

në shumën prej 220.75 euro ndaj kreditorit. 

 

Kundër këtij aktvendimi në afatin ligjor ka ushtruar ankesë debitorja përmes avokatit publik, për 

shkak të shkeljeve esenciale të dispozitave të procedurës kontestimore, konstatimit të gabuar dhe 

jo të plotë të gjendjes faktike dhe aplikimit të gabuar të drejtës materiale, me propozim që 

Gjykata e Apelit, ankesën e paraqitur ta aprovoj si të bazuar dhe aktvendimin e atakuar ta refuzoj 

ashtu që lënda të kthehet në rishqyrtim dhe vendosje. 

 

Kreditori përmes përfaqësuesit të tij ka paraqitur përgjigje në ankesë, duke propozuar që Gjykata 

e Apelit, që të refuzoj si të themeltë ankesën e debitores ndërsa aktvendimi i ankimuar të 

vërtetohet.  
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Gjyqtari individual i Gjykatës së Apelit, i shqyrtoi shkresat e lëndës, aktvendimin e atakuar dhe 

pretendimet ankimore, në kuptim të nenit 3, paragrafi 2, të Ligjit nr.04/L-139 për Procedurën 

Përmbarimore si dhe në kuptim të nenit 194 të LPK-së, gjeti se:  

 

Ankesa e debitores është e pathemeltë. 

 

Nga shkresat e lëndës rezulton se kreditori A.H nga Malisheva, përmes përfaqësuesit të tij, me 

datën 13.10.2020, pranë përmbaruesit privat E.H., ka paraqitur propozim për përmbarim kundër 

debitores Komuna e Malishevës - Drejtoria e Arsimit, në bazë të titullit ekzekutiv - vendimi 

administrativ i Inspektoratit të Punës, Nr.415/2019, i datës 26.07.2020, dhe i ekzekutueshëm prej 

datës 13.11.2019, ashtu që të detyrohet debitorja që kreditorit të ia paguaj shumën prej 220.75 

Euro në emër të shpërblimit jubilar si dhe të gjitha shpenzimet e procedurës përmbarimore, nën 

kërcënim të përmbarimit të dhunshëm. 

 

Përmbaruesi privat E.H., duke vepruar sipas propozimit të kreditorit, me urdhrin përmbarimor 

P.nr.1714/20, me datën 13.10.2020, e ka lejuar përmbarimin. Kundër këtij urdhri debitorja në 

afat ligjor ka parashtruar prapësim, duke propozuar që të aprovoj prapësimin si të bazuar dhe 

aktvendimin mbi lejimin e përmbarimit ta shfuqizoj. Kreditori në afat ligjor ka paraqitur 

përgjigje në prapësim, me propozimin që prapësimi i palës debitore të refuzohet në tërësi si i 

pabazuar. 

 

Gjykata e shkallës së parë pas vlerësimit të shkesave të lëndës ka nxjerrë aktvendimin e atakuar 

PPP.nr.193/21, me datë 19.03.2021, me të cilin e ka refuzuar si të pabazuar prapësimin e 

debitores, duke vendosur si në dispozitiv të aktvendimit të atakuar.  

   

Gjykata e shkallës së parë pas shqyrtimit të prapësimit të debitores dhe përgjigjes në prapësim si 

dhe vlerësimit të shkresave të lëndës, ka ardhur në përfundim se urdhri për përmbarim është 

marrë dhe caktuar në bazë të titullit përmbarues konform nenit 21 dhe 22 par.1 nën par.1.2 të 

LPP-së dhe se prapësimi i debitores i parashtruar kundër urdhërit për përmbarim është i pabazuar 

sepse nuk përmbushet asnjëri nga shkaqet e parapara me nenin 71 të LPP-së, sepse debitorja nuk 

ka ofruar prova për mbështetjen e pretendimeve të tija, andaj bazuar në nenin 69 par.4 të LPP-

së, andaj kjo gjykatë e refuzoi si të pabazuar prapësimin e debitores. 

 

Gjykata e Apelit vlerëson se gjykata e shkallës së parë, në bazë të provave të cilat gjinden në 

shkresat e lëndës, ka dhënë aktvendim të drejtë dhe të bazuar në dispozita konkrete ligjore, i 

njëjti është i kuptueshëm dhe i qartë, prandaj konkludimin e gjykatës së shkallës së parë, lidhur 

me këtë çështje e pranon edhe Gjykata e Apelit, duke vlerësuar po ashtu se aktvendimi i atakuar 

është i rregullt dhe i ligjshëm, për arsye se i njëjti nuk është përfshirë në shkelje thelbësore të 

dispozitave të procedurës kontestimore nga neni 182, paragrafi 1 dhe 2 të LPK-së, dhe se drejtë 

është vërtetuar gjendja faktike, kështu që mund të hetohet dhe vlerësohet ligjshmëria e tij, shkelje 

të cilat gjykata e shkallës së dytë i heton sipas detyrës zyrtare në bazë të nenit 194 të LPK-së. 

 
Në bazë të nenit 21 dhe 22 të LPP-së, organi përmbarues e cakton përkatësisht e zbaton 

përmbarimin vetëm në bazë të dokumentit përmbarues dhe dokumentit të besueshëm. Duke 

marrë parasysh se në rastin konkret kemi të bëjmë me propozim për ekzekutim në bazë të 

dokumentit përmbarues, organi përmbarues e cakton përmbarimin vetëm në bazë të titullit 

përmbarues sipas nenit 23 të Ligjit të Procedurës Përmbarimore, e në rastin konkret titull 

përmbarues është vendimi administrativ i formës së prerë të Inspektoratit të Punës Nr.415/2019, 

i datës 26.07.2019 dhe i ekzekutueshëm prej datës 13.11.2019. Dokument përmbarues në bazë 
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të nenit 22 par.1 pika 1.2 të LPP-së, është: “vendimi përmbarues i dhënë në procedurë 

administrative dhe aktpajtimi (ujdia)”. Po ashtu, në bazë të nenit 23 paragrafi 2, të LPP-së është 

përcaktuar se: “Vendim i organit administrativ, sipas këtij ligji konsiderohet vendimi dhe 

konkluzioni i dhënë në procedurë administrative nga organi ose shërbimi administrativ apo nga 

personi juridik i ngarkuar me autorizime publike, kurse aktpajtim administrative konsiderohet 

ujdia e arritur në procedurën administrative përpara organit ose shërbimit, përkatësisht personit 

juridik të tillë, po qe se ka të bëjë me detyrimin në të holla dhe po qe se me ligj nuk është paraparë 

diçka tjetër”, e që në rastin konkret kemi të bëjmë me aktvendim administrativ siç përcaktohet 

me dispozitat ligjore në fuqi. 

 

Gjykata e Apelit lidhur me pretendimin ankimor që debitorja nuk ka legjitimitet të palës në këtë 

procedurë vlerëson se e njëjta nuk qëndron, ngase sipas KKS-së, konkretisht neni 2 par. 2 pika 

1.2 përcakton “Dispozitat e kësaj kontrate janë të zbatueshme për të gjithë punëdhënësit në 

sektorin e arsimit (Komunat-DKA, KD të universiteteve të arsimit të lartë, MASHT-in etj.) në 

sektorin publik dhe institucionet edukativo arsimore private në mbarë territorin e Republikës së 

Kosovës...”, andaj të njëjtën në këtë drejtim e refuzoj si të pathemeltë.  

 
Gjykata e Apelit, vlerësoj edhe pretendimet tjera ankimore të debitores, mirëpo i refuzoj si të 

pabazuara, ngase nuk kanë peshë që të vendoset ndryshe nga ajo siç është vendosur si në 

dispozitiv të këtij aktvendimi.    
 

Nga sa u tha më lartë u vendos si në dispozitiv të këtij aktvendimi në kuptim të nenit 77 dhe 17 

të LPP-së, lidhur me nenin 208 dhe 209, pika b), të LPK-së.  

 

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË 

Ac.nr.4678/2021, me datë 27.05.2022 

                                                                                                                                

                                                                                                                                Gjyqtarja, 

                                                                                                  Frosina Sylejmani     

 

 

 

 

 


