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Numri i lëndës: 2021:095491 

Datë: 27.04.2022 

Numri i dokumentit:     02956096 

 

Ac.nr.5853/2021 

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË, gjyqtari individual Lumni 

Sallauka, me bashkëpunëtoren profesionale Arta Dumani, në çështjen juridike përmbarimore të 

kreditorit V.Zh, nga Podujeva, të cilin e përfaqëson i autorizuari i tij F.S, avokat nga Gjilanit, 

kundër debitorës Komuna e Podujevës-Drejtoria për Shëndetësi, rr.”Nuhi Gashi”, p.nr, të cilën 

e përfaqëson sipas autorizimit përfaqësuesi për konteste juridike, lidhur me ekzekutimin e 

vendimit administrativ, duke vendosur lidhur me ankesën e debitorës të ushtruar kundër 

aktvendimit të Gjykatës Themelore në Prishtinë - Dega në Podujevë, Departamenti i 

Përgjithshëm, PPP.nr.507/2021, të datës 05.07.2021, me datën 22.04.2022, mori këtë: 

 
A K T V E N D I M 

 
REFUZOHET si e pathemeltë ankesa e debitorës Komuna e Podujevës-Drejtoria për 

Shëndetësi, ndërsa aktvendimi i Gjykatës Themelore në Prishtinë-Dega në Podujevë, 

Departamenti i Përgjithshëm, PPP.nr.507/2021, i datës 05.07.2021, VËRTETOHET.  

 
A r s y e t i m 

 

Gjykata Themelore në Prishtinë - Dega në Podujevë, me aktvendimin e ankimuar  

PPP.nr.507/2021, të datës 05.07.2021, e ka refuzuar si të pabazuar prapësimin e debitorës 

Komuna e Podujevës-Drejtoria për Shëndetësi, i paraqitur ndaj urdhrit për përmbarim 

P.nr.677/2020, të datës 15.05.2020. 

 

Kundër aktvendimit të lartcekur, brenda afatit ligjor, ankesë ka parashtruar debitorja 

duke mos i përmendur pretendimet ankimore me propozim që të aprovohet ankesa e saj si e 

bazuar  dhe lënda të kthehet në rishqyrtim dhe rivendosje në gjykatën e shkallës së parë. 

 

  Kreditori ka ushtruar përgjigje në ankesën e debitorës me propozim që gjykata e 

shkallës së dytë ta refuzojë ankesën e debitorit dhe të vërtetojë aktvendimin e goditur. 
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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 par.2 të Ligjit nr.04/L-139 për 

Procedurën Përmbarimore (LPP), si dhe në kuptim të nenit 194 të Ligjit për Procedurën 

Kontestimore (LPK), dhe gjeti se:   

 

-Ankesa e debitores, është e pathemeltë. 

 

Nga shkresat e lëndës rrjedh se kreditori me datën 15.05.2020, ka paraqitur propozim 

për përmbarim ndaj debitorës në bazë të vendimit të plotfuqishëm dhe ekzekutiv të Trupit 

Ekzekutiv të Inspektoratit të Punës, më gjerësisht sikurse në propozimin për përmbarim. 

Përmbaruesi Privat ka nxjerr urdhrin P.nr.677/2020, të datës 15.05.2020, me të cilin e ka lejuar 

propozimin për përmbarim. 

Kundër urdhrit mbi lejimin e përmbarimit debitorja ka paraqitur prapësim me të cilën 

ka kërkuar që të anulohet urdhri përmbarimor P.nr.677/2020, të datës 15.05.2020. 

 

Duke vendosur mbi prapësimin e debitorës, gjykata e shkallës së parë ka nxjerr 

aktvendimin e ankimuar PPP.nr.507/2021, të datës 05.07.2021, me të cilin e ka refuzuar si të 

pabazuar prapësimin e debitorës kundër urdhrit përmbarimor P.nr.677/2020, të datës 

15.05.2020. 

 

Sipas vlerësimit të Gjykatës së Apelit, aktvendimi i atakuar nuk është përfshirë me 

shkelje qenësore të dispozitave të procedurës kontestimore të parashikuara me nenin 182 par.2 

të LPK, për arsye se është i  kuptueshëm, i qartë dhe përmban arsye bindëse faktike dhe 

juridike mbi faktet vendimtare kështu që mund të hetohet dhe vlerësohet ligjshmëria e tij, e të 

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

LPK. Për shkak të zbatimit të rregullt të dispozitave të procedurës përmbarimore dhe për shkak 

të vërtetimit të rregullt dhe të plotë të gjendjes faktike, e cila nuk vihet në dyshim me asnjë 

pretendim ankimor, gjykata e shkallës së parë drejtë ka vendosur kur e ka refuzuar tërësisht si 

të pabazuar prapësimin e debitorës duke e lejuar urdhrin përmbarimor P.nr.677/2020, të datës 

15.05.2020, sikurse në aktvendimin e ankimuar. 

 

Gjykata e shkallës së parë, me vendosjen si në dispozitiv të aktvendimit të ankimuar, ka 

konstatuar drejtë faktin se dokumenti përmbarimor vendimi i Inspektoratit të Punës 01/12-

88/2019, i datës 21.01.2020, në bazë të cilit organi përmbarues ka caktuar përmbarimin, është 

titull përmbarimor dhe si i tillë i plotëson kushtet e parapara në nenin 22 para. 1.2 të LPP-së,  

në lidhje me nenin 23 para. 2 si dhe nenin 27 para.1 të LPP-së, dhe mbi këtë bazë ky 

dokument me të drejtë trajtohet si dokument i përshtatshëm për përmbarim (lartësia e detyrimit 

financiar është provuar përmes ekspertizës financiare të datës 29.04.2021). Në anën tjetër, nuk 

qëndron pretendimi ankimor i debitorit, lidhur me çështjen e mos pranimit të titullit 

përmbarimor nga Inspektorati i Punës, pasi që lidhur me këtë çështje gjykata e shkallës së parë 

ka dhënë arsyetimin përkatës në arsyetim të aktvendimit të atakuar, i cili është i pranueshëm 

edhe për gjykatën e shkallës së dytë. Në këtë drejtim nuk qëndron pretendimi ankimor i 

debitorit në lidhje me çështjen e përmbarueshmërisë së vendimit të inspektoratit të punës, pasi 
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sipas tyre i njëjti ende nuk ka marr formën e prerë, pasi që gjykata e shkallës së parë ka vepruar 

në përputhje me nenin 24 parag.5 të LPP-së, i cili shprehimisht përcakton: “Përmbarimi 

caktohet në bazë të vendimit gjyqësor që ende nuk është bërë i formës së prerë, ose në bazë të 

vendimit të dhënë në procedurën administrative që nuk është bërë përfundimtar, vetëm po qe se 

me ligj është paraparë se ankesa apo mjetet tjera juridike, nuk e ndalojnë përmbarimin”. Në 

lidhje me këtë, me dispozitën e nenit 6 pika 4 të Ligjit për Inspektoriatin e Punës (Ligji Nr. 

2002/9), shprehimisht parashihet se: “Ankesa e ushtruar në vendimin e Inspektorit të punës nuk 

e shtyn ekzekutimin e vendimit”. Si rrjedhojë, rezulton se gjykata e shkallës së parë me rastin e 

vendosjes rreth prapësimit të pales debitore, drejtë ka zbatuar dispozitat ligjore të LPP-së 

(nenin 24 parag.5) dhe Ligjit për Inspektoriatin e Punës (neni 6 pika 4), duke e lënë në fuqi 

urdhrin përmbarimor të nxjerr nga Përmbaruesi Privat.   

 

Prandaj, për shkak të zbatimit të rregullt të procedurës dhe vërtetimit të tërësishëm dhe 

të rregullt të gjendjes faktike, gjykata e shkallës së parë për vlerësimin e vet ka dhënë arsye të 

mjaftuara dhe bindëse faktike dhe juridike mbi faktet relevante për të vendosur në këtë çështje 

juridike, të cilën në tërësi e aprovon edhe gjykata e shkallës së dytë. Mirëpo, me ndryshimin e 

rrethanave apo në rastet eventualisht dokumenti përmbarues ndryshohet apo anulohet në 

procedurë administrative apo gjyqësore (në procedurën e konfliktit administrativ), e njëjta 

(debitorja) ka të drejtë që të filloj procedurën e kundër përmbarimit, e cila është e rregulluar me 

dispozitat ligjore të LPP-së. 

 

Gjykata e Apelit e shqyrtoi edhe çështjen e kompetencës së organit përmbarues për 

lejueshmërinë e përmbarimit, mirëpo erdhi në përfundim se pasi që propozimi për përmbarim 

është ushtruar me datën 15.05.2020, ndërsa Udhëzuesi i nxjerr nga Gjykata Supreme e Kosovës 

Gj.A.36/2021, me datë 05.02.2021, e sqaron çështjen e kompetencës se organit përmbarues 

lidhur me lejueshmërinë e propozimit për përmbarim për kompensimin e pagave jubilare, 

pagave përcjellëse ne pension, shujtat, bonuset etj, e që rastet e tilla bien në kompetencë të 

gjykatës. Mirëpo, meqenëse i njëjti udhëzues në pikën II të tij shprehimisht përcakton se “ky 

udhëzues nuk i referohet rasteve në të cilat përmbarimi është lejuar para datës së nxjerrjes së 

këtij udhëzuesi”, atëherë edhe çështja e kompetencës së organit përmbarues nuk ka pasur 

ndikim në nxjerrjen e aktvendimit të atakuar, apo në vendosjen ndryshe në këtë çështje 

përmbarimore (për shkak edhe të ekonomizimit të procedurës dhe mos shkaktimit të 

shpenzimeve të tjera).  

 

Gjykata e shkallës së parë duke vlerësuar drejtë provat të cilat i ka pasur në dispozicion 

në shkresat e lëndës të ofruara nga palët ndërgjyqëse, ka vendosur drejtë kur prapësimin e 

debitores e ka refuzuar si të pabazuar, duke dhënë arsye përkatëse në pjesën arsyetuese të 

aktvendimit të atakuar, se në bazë të nenit 71 të LPP-së, janë përcaktuar në mënyrë taksative 

shkaqet për të cilat mund të ushtrohet prapësimi, e të cilat shkaqe po që ekzistojnë, e pengojnë 

përmbarimin e lejuar nga gjykata. 

 

Gjykata e Apelit me rastin e vendosjes i vlerësoi edhe pretendimet e tjera ankimore, 

mirëpo të njëjtat nuk ishin me ndikim për një vendim ndryshe për çka edhe vendosi si në 

dispozitiv të këtij aktvendimi.  
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Kompetenca e Gjykatës së Apelit për të vendosur nga ana e gjyqtari individual në 

shkallë të dytë bazohet në dispozitën e nenit 3 par. 2 të LPP, me të cilën është paraparë se në 

procedurën përmbarimore ”në shkallën e dytë vendimet i nxjerr gjyqtari individual”.  

 

Nga arsyet e paraqitura me lartë, gjykata e shkallës së dytë vendosi si në dispozitiv të 

këtij aktvendimi, në pajtim me nenin 208 e 209 pika (b) të LPK, e lidhur me nenin 17 dhe 77 të 

LPP-së. 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË 

Ac.nr.5853/2021,  datë 22.04.2022 

       

  Gjyqtari,  

Lumni Sallauka 

 

 


