
 

REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 
 

GJYKATA E APELIT PRISHTINË 
 

 

1 (4)  

 2
0

2
1

:1
4

5
0

5
7

 

Numri i lëndës: 2021:082918 

Datë: 01.06.2022 

Numri i dokumentit:     03083296 

 

CA.nr.5060/2021 

 

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS, e përbërë nga gjyqtari individual, Gani Avdiu, 

në çështjen përmbarimore të kreditorit  A. P, nga Podujeve, e përfaqësuar nga S. K, av. në 

Prishtinë, kundër debitorit Komuna e Podujevës, Drejtoria Komunale për Arsim,  e përfaqësuar 

nga Faik Rama,  për realizimin e kërkesës në të holla, duke vendosur sipas ankesës së debitorit, 

të paraqitur kundër aktvendimit të Gjykatës Themelore në Prishtinë, dega në Podujevë,  

PPP.nr.457/2021 të datës 14.06.2021,  me datë 31.05.2022  jep: 

 

  A K T V E N D I M 

 

Refuzohet si e pathemeltë ankesa e debitorit Komuna e Podujevës, Drejtoria Komunale 

për Arsim, e paraqitur nga përfaqësuesi Faik Rama, ndërsa aktvendimit të Gjykatës Themelore 

në Prishtinë, dega në Podujevë,  PPP.nr.457/2021 i datës 14.06.2021, vërtetohet. 

 

Detyrohet debitori, që në emër të shpenzimeve procedurale për përpilimin e përgjigjes në 

ankesë, kreditorit t’ia paguaj shumën prej 117€, në afat prej 7 ditësh, nga dita e dorëzimit të 

kopjes së këtij aktvendimi. 

  

    A r s y e t i m  

 

Gjykata e shkallës së parë me aktvendimin e saj, PPP.nr.457/2021 të datës 14.06.2021, 

ka vendosur si vijon: 
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“ Refuzohet si i pa bazuar prapësimi i debitorit Komuna e Podujevës, Drejtoria Komunale  

për Arsim, i paraqitur ndaj Urdhrit për përmbarim P.nr.3398/20 të datës 16.12.2020”.  

 

Kundër këtij aktvendimi, debitori, me datën 18.06.2021, ka paraqitur një ankesë me të 

cilën ka kërkuar që aktvendimi ankimor, të shfuqizohet Urdhri për përmbarimi i Përmbaruesit 

Privat. P.nr.3398/20 i dt.16.12.2020.  

 

Përgjigje në ankesë është paraqitur.  

 

Kompetenca: Gjykata e Apelit, duke u kujdesur sipas detyrës zyrtare vlerësoi se ka 

juridiksion për procedim dhe vendimmarrje në këtë çështje përmbarimore, duke u bazuar në 

nenet 22 e 23  të Ligjit për gjykatat, (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës” nr. 22/2018), si 

dhe në bazë të nenit 3.2 të Ligjit për Procedurën Përmbarimore i publikuar në : (“Gazetën Zyrtare 

të Republikës së Kosovës” nr.3/13)si dhe ndryshim plotësimi i tij,  (“Gazeta zyrtare e Republikës 

së Kosovës” nr. 15/2017,   më tej LPP, i cili ka hyr në fuqi nga dt.01 janar 2014. 

 

Pranueshmëria e ankesës: Gjykata e shkallës së dytë, duke u kujdesur sipas detyrës 

zyrtare, në bazë të shkresave të lëndës konstatoi  se ankesa është paraqitur në afat ligjor, është e 

lejueshme dhe e plotë, pra i përmbush kërkesat ligjore nga neni  77 i LPP-së,  dhe nenet 178 e 

181 të LPK-së  për procedim.  

 

Kufijtë e ekzaminimit të aktvendimit të shkallës së parë: Gjykata e Apelit, në bazë të 

neneve 194 lidhur me nenin 208, të  Ligjit për Procedurën Kontestimore (“Gazeta Zyrtare e 

Republikës së Kosovës”  nr. 38/2008) si dhe ndryshimet dhe plotësimet e tij, (“Gazeta Zyrtare e 

Republikës së Kosovës” nr.18/2012 më tej (LPK) si dhe nenit 17 të LPP,  e ekzaminoj  

aktvendimin e shkallës së parë  brenda kufijve të shkaqeve të treguara në ankesë si dhe duke u 

kujdesur sipas detyrës zyrtare për zbatimin e së drejtës materiale dhe për shkeljen e dispozitave 

kontestimore, dhe gjeti se:  

 

Ankesa është e pa themeltë. 

 

Nga shkresat në dosje rezulton se me propozimin e kreditorit  A. P,  e në bazë  të vendimit, 

të Inspektoratit të Punës, 01 Nr./08-466/2020 të dt. 24.04.2020, Përmbaruesi Privat A. M, me 

Urdhrin P.nr.3398/20 të dt. 16.12.2020, ka caktuar përmbarimin, ndaj debitorit Komuna e 
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Podujevës, për realizimin e kërkesës në të holla të kreditorit, për shpërblim jubilar në shumë prej 

një page  mujore e në vlerë prej 459€, shpenzimet procedurale i ka kërkuar. 

 

Kundër këtij urdhri, debitori kishte paraqitur një prapësim, lidhur me të cilin, gjykata e 

shkallës së parë, kishte vendosur si në arsyetimin e aktvendimit ankimor, me arsyetim se Urdhri 

përmbarimor është dhënë në bazë të titullit përmbarues- konform neneve 21, 22 dhe 24 të LPP, 

kurse prapësimi i debitori është i pathemeltë, sepse nuk përmbush asnjërën nga shkaqet e 

parapara me nenin 71 të LPP. Me nenin 144, të Ligjit për procedurën e përgjithshme 

administrative është përcaktuar se: Një akt bëhet i ekzekutueshëm me njoftimin e palës me aktin, 

ku sipas ligjit ankesa nuk ka efekt pezullues. 

 

Pretendimet ankimore të debitorit: Përfaqësuesi i debitorit, në ankesë ka pohuar se, 

kundër vendimit të shkallës së parë të Inspektoratit të punës, ka paraqitur ankesë, kurse gjykata 

e shkallës së dytë nuk ka vendosur akoma sipas  ankesës, andaj, vlerësojmë se përmbarimi në 

këtë rast është caktuar pa u përmbush kërkesat ligjore. 

 

Në bazë të paragrafit 5 të Ligjit të Punës, është përcaktuar se kontrata Kolektive vlen për 

ata punëdhënës dhe punëmarrës të cilët marrin përsipër detyrimet e përcaktuara me Kontratën e 

tillë Kolektive. 

 

Gjykata e shkallës së dytë, duke u kujdesur sipas detyrës zyrtare konstaton se Vendimi i  

Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale, Inspektorati i Punës, 01 Nr./08-446/2020 të dt. 

24.04.2020,  konstatoi  se vendimi i bashkangjitur propozimit për përmbarim është origjinal,  me 

paragrafin  (e bazuar në nenin 6.4 të Ligjit nr.2002/19 dhe 03/L-17 për Inspektoratin e Punës), 

se ankesa kundër këtij vendimi nuk e shtynë ekzekutimin. 

 

Gjykata e  shkallës së dytë, vlerëson se gjykata e shkallës së parë, drejtë ka vlerësuar se 

dokumenti përmbarues në bazë të të cilit Përmbaruesi Privat e ka caktuar përmbarimin përmbush 

kërkesat ligjore, nga nenet: 22.1.2, 24 e 27 të LPP. 

 

Andaj, pretendimet ankimore të debitorit, ishin të pathemelta, sepse debitori, deri në 

përfundimin e çështjes në procedurë sipas prapësimit e as në procedurë sipas ankesës, nuk provoi 

themelësinë e pretendimeve të tija në prapësim dhe ankesë për ekzistimin e ndonjërit nga shkaqet 
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e parapara me nenin 71 të LPP, edhe për kundër faktit se në kuptim të nenit 69.4  të të njëjtit ligj, 

debitori e kishte barrën e provës.  

 

Paraqitja  ankesës kundër vendimit të Inspektoratit të punës, në bazë të të cilit,  në këtë 

rast ishte caktuar përmbarimi, në kuptim të nenit 6.4  të Ligjit për Inspektoratin e punës, dhe 

nenit 24.5 të LPP, nuk përbën pengesë ligjore për zbatimin e procedurës së përmbarimit. 

 

Vendimi për shpenzimet procedurale është bazuar në nenin 452.1 të LPK, dhe përfshinë 

shpenzimet për përgjigje  në ankesë të përpiluar me shkrim nga avokati e duke u bazuar në 

numrin tarifor 6 të TAOK. 

Me sa u tha më larët, e në bazë të nenit  209 b) të LPK, lidhur me nenin 17 të LPP, u 

vendos si në dispozitiv të këtij aktvendimi.  

                                     GJYKATA E APELIT E KOSOVËS-PRISHTINË 

         CA. nr.5060/2021, dt.31.05.2022 

Gj y q t a r i,  

  Gani Avdiu   

 

 


