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Numri i lëndës: 2021:117593 

Datë: 31.05.2022 

Numri i dokumentit:     03080549 

                                Ac.nr.6378/2021 

   

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË, me gjyqtarin Naim Meholli, në çështjen 

përmbarimore të kreditores “[R.M]” nga Podujeva, përfaqësuar sipas autorizimit nga “[S.K]”, 

avokat në Prishtinë, kundër debitorit Drejtoria Komunale e Arsimit në Podujevë, rr. “Nuhi 

Gashi”, pn, përfaqësuar nga Faik Rama, duke vendosur lidhur me ankesën e debitorit, të ushtruar 

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

Përgjithshëm, PPP.nr.756/2021, të datës 14.07.2021, me datë 31.05.2022, mori këtë: 

 

   

 

           A K T V E N D I M 

 

I.APROVOHET si e themeltë ankesa e debitorit Drejtoria Komunale e Arsimit në Podujevë, 

NDRYSHOHET aktvendimi i Gjykatës Themelore në Prishtinë, Dega në Podujevë-

Departamenti i Përgjithshëm, PPP.nr.756/2021, të datës 14.07.2021, ashtu që çështja gjykohet si 

në vijim: APROVOHET prapësimi i debitorit Drejtoria Komunale e Arsimit në Podujevë, i 

ushtruar kundër Urdhrit mbi lejimin e përmbarimit P.nr. 3505/20 të dt. 16.12.2020 si i bazuar, 

SHFUQIZOHET në tërësi (vihet jashtë fuqie) urdhri për caktimin e përmbarimit 

PPP.nr.3505/2020, të datës 16.12.2020, i Përmbaruesit Privat “[A.M]” në Prishtinë dhe anulohen 

të gjitha veprimet përmbarimore të ndërmarra në këtë çështje, ndërsa propozimi për përmbarim 

i kreditores “[R.M]”  nga Podujeva, REFUZOHET SI I PA BAZUAR. 

 

         II. Secila palë i bartë shpenzimet e veta procedurale. 

 

 

 

                                                                    A r s y e t i m 

 

Gjykata Themelore në Prishtinë- Dega në Podujevë, Departamenti i Përgjithshëm, me 

aktvendimin e atakuar, PPP.nr.756/2021, të datës 14.07.2021, ka vendosur si në vijim: 

“Refuzohet si i pa bazuar prapësimi i debitorit Drejtoria Komunale e Arsimit në Podujevë, i 

paraqitur ndaj Urdhrit për përmbarim P.nr.3505/20 të dt.16.12.2020. 

 

Kundër këtij aktvendimi në afatin ligjor ka ushtruar ankesë debitori, (pa cekur bazat ankimore) 

duke theksuar që Urdhri për Përmbarim është lëshuar në kundërshtim me dispozitat ligjore të 

LPP –së, andaj i ka propozuar Gjykatës së Apelit, që të aprovohet ankesa e debitorit dhe lënda ti 

kthehet gjykatës së shkallës së parë në rishqyrtim dhe rivendosje. 
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Përgjigje në ankesë ka paraqitur i autorizuari i kreditores, me propozim që të refuzohet në tërësi 

ankesa e debitorit, të vërtetohet aktvendimi i atakuar dhe të lihet në fuqi Urdhri për Përmbarim 

P.nr.3505/20 dt. 16.12.2020, të detyrohet debitori në kompensimin e shpërblimit jubilar si në 

urdhrin për përmbarim deri në pagesën definitive, si dhe pagimin e shpenzimeve procedurale 

(sikur në përgjigje në ankesë) 

 

Gjyqtarja individuale e 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 debitorit është e themeltë. 

 

Nga shkresat e lëndës rezulton se kreditori ka paraqitur propozim për përmbarim, ndaj debitorit, 

në bazë të dokumentit përmbarues – Vendimit 01Nr./08-503/2020 të dt. 08.05.2020, për shumën 

e borxhit prej 315.75 euro. Si dhe shpenzimet procedurale i ka kërkuar. 

 

Përmbaruesi Privat “[A.M]”  me seli në Prishtinë, duke vepruar sipas propozimit për Përmbarim 

nga ana e debitorit, ka nxjerrë urdhrin përmbarimor P.nr.3505/20, me të cilin e ka lejuar 

përmbarimin. Ndaj këtij urdhri, me dt. 29.12.2020, prapësim ka paraqitur debitori, me propozim 

që të aprovohet prapësimi i debitorit dhe të shfuqizohet në tërësi aktvendimi për përmbarim P.nr. 

3505/20 i dt. 16.12.2020  për pagesën e shpërblimit jubilar. 

 

Përgjigje në prapësim ka ushtruar i autorizuari i kreditores, duke i propozuar gjykatës që 

refuzohet prapësimi i debitorit si i pa bazuar, të vërtetohet urdhri përmbarimor P.nr. 3505/20 i 

dt. 16.12.2020 dhe të detyrohet debitori në shpenzimet procedurale. 

 

Gjykata Themelore në Prishtinë, Dega në Podujevë - Departamenti i Përgjithshëm, duke vepruar 

sipas propozimit për përmbarim të kreditorit, ka nxjerrë aktvendimin e atakuar, PPP.nr.756/2021, 

të datës 14.07.2021, me të cilin e ka refuzuar si të pa bazuar prapësimin e debitorit, duke 

vendosur më decidivisht sikur në dispozitiv të këtij aktvendimi. 

 

Në arsyetim të aktvendimit të atakuar ka theksuar se pas shqyrtimit të prapësimit të debitorit dhe 

përgjigjes në prapësim si dhe shikimit dhe vlerësimit të shkresave tjera të lëndës, ka gjetur se 

Urdhri për përmbarim është marrë dhe caktuar në bazë të titullit përmbarues dokumentit 

përmbarues konform nenit 21 dhe 22.1 nën par 1.2 të LPP –së, dhe se prapësimi i debitorit i 

parashtruar kundër urdhrit për përmbarim, është i pa bazuar, për faktin se nuk përmbushen asnjë 

nga shkaqet e parapara në nenin 71 të LPP –së, sepse debitori nuk ka ofruar prova në mbështetje 

të pretendimeve të tij, siç është përcaktuar me nenin 69 par 4 të LPP –së, që për rrjedhojë nuk 

janë përmbushur asnjë nga kushtet për anulimin apo shfuqizimin e Urdhrit për caktimin e 

përmbarimit.  Ka theksuar se po ashtu në bazë të nenit 144 par 1 nën par 1.3 të Ligjit për 

Procedurën e Përgjithshme Administrative, thuhet se “ një akt bëhet i ekzekutueshmen me 

njoftimin e palës me aktin kur sipas ligjit ankesa nuk ka efekt pezullues ”. Andaj nga të 

lartcekurat edhe vendosi sikur në dispozitiv. 

 
Nisur nga një gjendje e tillë faktike e çështjes, Gjykata e Apelit vlerëson se përfundimi dhe 

qëndrimi juridik i gjykatës së shkallës së parë është i gabuar pavarësisht se aktvendimi i atakuar 

nuk është i përfshirë në shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore nga neni 

182 paragrafi 2, pika b), g), j), k) dhe m) e LPK-së, për të cilat Gjykata e Apelit kujdeset sipas 

detyrës zyrtare, as në shkelje tjera të pretenduara, gjendja faktike është vërtetur në mënyrë të 



 Numri i lëndës: 2021:117593 
 Datë: 31.05.2022 
 Numri i dokumentit: 03080549 
 

3 (3)  

 2
0

2
1

:1
8

6
3

3
5

 

plotë dhe të drejtë, por e drejta materiale është zbatuar në mënyrë të gabuar, prandaj Gjykata e 

Apelit ka vendosur që ta ndryshoj aktvendimin e gjykatës së shkallës së parë. 

Në këtë rast gjykata e shkallës së parë gabimisht ka aplikuar dispozitën e nenit 21, 22 paragrafi 

1 pika 1.2, nenit 24 par 3, 69 par 4 dhe 71 të LPP-së, të cilat i ka përdorë si bazë që të refuzohet 

si i pabazuar prapësimi i debitorit i ushtruar kundër urdhrit për lejimin e përmbarimit, kjo pasi 

që nuk janë dhënë vlerësime në përputhje me dispozitat ligjore që rregullojnë atë se çka 

konsiderohet dokument i përshtatshëm për përmbarim dhe mbi cilën bazë mund të iniciohet 

procedura e përmbarimit.  

Me nenin 22 paragrafi 1 nën paragraf 1.2 është përcaktuar se dokument përmbarues është edhe 

vendimi përmbarues i dhënë në procedurë administrative, mirëpo me këtë dispozitë është 

përcaktuar se çka konsiderohet dokument përmbarimor, ndërsa një dokument përmbarimor për 

të shërbyer si titull përmbarues patjetër duhet të përmbaj elementet e përcaktuara me nenin 27 

paragrafi 1, të cilat e bëjnë si dokument të përshtatshëm përmbarimor. Me dispozitën ligjore të 

nenit 27 të LPP-së, në mënyrë shprehimore është përcaktuar se “Dokumenti përmbarimor është 

i përshtatshëm për përmbarim në qoftë se në të është treguar kreditori dhe debitori, si dhe 

objekti, mjetet, shuma dhe koha e përmbushjes së detyrimit”. Në bazë të nenit të sipërcituar del 

se kushtet në fjalë duhet të plotësohen në mënyrë kumulative dhe se mungesa e vetëm njërit prej 

këtyre kushteve, e bënë dokumentin përkatës përmbarimor të papërshtatshëm për përmbarim. 

Me shiqim në shkresat e lëndës konstatohet se në këtë rast gjykata e ka lejuar përmbarimin dhe 

e ka cilësuar si titull përmbarues vendimi 01Nr./08-503/2020 të dt. 08.05.2020, të Inspektoratit 

të Punës në Prishtinë, vendimi i lëshuar në procedurë administrative, mirëpo Gjykata e Apelit 

vlerëson se vendimi i tillë nuk mund të konsiderohet titull përmbarues ngase në dispozitiv nuk e 

përmban shumën e detyrimit, ashtu siç është përcaktuar me dispozitën ligjore të sipërcituar. 

Titulli përmbarues është ai mbi bazën e të cilit iniciohet procedura e përmbarimit dhe realizohet 

kërkesa e përmbajtur në të. Gjykata e Apelit vlerëson se në rrethana të tilla nuk ka pasur kushte 

ligjore të iniciohet procedura e përmbarimit dhe të lejohet përmbarimi nga gjykata e shkallës së 

parë, kjo pasi që vendimi administrativ në bazë të cilit është iniciuar procedura përmbarimore 

nuk është i përshtatshëm për përmbarim, ashtu siç është përcaktuar me nenin 27 të LPP - së.  

Nga këto arsye, Gjykata e Apelit vlerëson ndryshe provat nga shkresat e lëndës dhe gjënë se në 

rastin konkret plotësohen kushtet ligjore qe aktvendimi i ankimuar të ndryshohet, të shfuqizohet 

urdhri për lejimin e përmbarimit dhe të refuzohet propozimi për përmbarim, ashtu siç është 

përcaktuar me nenin 201 pika b) dhe d) të LPK-së. 

Sa u përket shpenzimeve të procedurës, u vendos konform dispozitës së nenit 450 të LPK-së 

duke vendosur që secila palë t’i bartë shpenzimet e veta, pasi që e debitori nuk i kishte kërkuar 

shpenzimet e procedurës. 

Nga arsyet e paraqitura me lartë, e në pajtim me nenin 209 par 1, pika c)  të LPK-së, lidhur me 

nenin 17  të LPP-së, u vendos si në dispozitivin të këtij aktvendimi. 

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË 

Ac.nr.6378/21, me datë 31.05.2022 

 

                                                                           Gjyqtari           

                                                     Naim Meholli   


