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CA.nr.8459/2021 

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

në çështjen përmbarimore të kreditorit B. E,  i përfaqësuar  nga S. K, av. në Prishtinë, kundër 

debitorit Qeveria e Kosovës, Ministria e Shëndetësisë, SHSKUK – Qendra Klinike Universitare 

e Kosovës (QKUK), me seli në Prishtinë, lidhur me çështjen përmbarimore për realizimin e 

kërkesës në të holla, duke vendosur sipas ankesës së kreditorit, të paraqitur kundër aktvendimit 

të Gjykatës Themelore në Prishtinë, PPP.nr.1432/2020, të datës 26.02.2021, me dt.31.05.2022,  

jep:  

A K T V E N D I M 

 

Aprovohet ankesa e kreditorit B. E, e paraqitur nga përfaqësuesi i saj av. S. K, ndërsa  

aktvendimi i Gjykatës Themelore në Prishtinë, PPP.nr.1432/2020 i datës 26.02.2021, 

ndryshohet, ashtu që Refuzohet si i pathemeltë  prapësimi i debitorit SHSKUK-QKUK në 

Prishtinë, ndërsa Urdhri i Përmbaruesit privat Afet Mjeku, në Prishtinë, P.nr.902/2020, i 

dt.28.05.2020, mbetet në fuqi. 

 

Detyrohet debitori SHSKUK- QKUK, në Prishtinë, që në emër të shpenzimeve 

procedurale, kreditorit t’i paguaj shumën prej 551€, brenda afatit 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 ankimor, PPP.nr.1432/2020, të datës 

26.02.2021, ka vendosur si vijon:   
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        “ Pranohet i bazuar prapësimi i debitorit Qeveria e Kosovës, Ministria e Shëndetësisë, 

SHSKUK – Qendra Klinike Universitare e Kosovës (QKUK), me seli në Prishtinë, shfuqizohet 

Urdhri Përmbarimor P.nr.902/20 i datës 28.05.2020 të lejuar nga Zyra Përmbarimore e 

Përmbaruesit Privat A. M nga Prishtina” 

 

Kundër këtij aktvendimi  përfaqësuesi i kreditorit av. S. K,  me datën 10 Mars 2021, ka 

paraqitur një ankesë me të cilën ka kërkuar që të aprovohen pretendimet ankimore, duke i kërkuar 

edhe shpenzimet procedurale, duke kërkuar shumën prej 156€, për përpilimin e propozimit për 

përmbarim, 156 €, për përpilimin e përgjigjes në prapësim, 208 € për përpilimin e ankesës, si 

dhe 31 € taksë gjyqësore, në shumë të përgjithshme prej 551 €, duke parashtruar këto shkaqe: 

Shkelje esenciale të dispozitave të procedurës kontestimore, vërtetimit jo të plotë dhe të  gabuar 

të gjendjes faktike dhe zbatimit të gabuar të së drejtës materiale. 

 

Përgjigjja në ankesë nuk është paraqitur.  

 

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

juridiksion për procedim dhe vendimmarrje në këtë çështje juridike, duke u bazuar në nenet 22 

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

3.2  të LPP.  

 

 Vlerësimi i ankesës:  Me vështrim në shkresat e lëndës konstatohet se ankesa është 

paraqitur brenda afatit ligjor, është e lejueshme dhe e plotë, pra i përmbush kërkesat ligjore që të 

shqyrtohet themelësia e saj. 

 

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), më tej LPK, e ekzaminojë  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 të procedurës kontestimore dhe 

gjeti se:  

Ankesa është e themeltë. 

 

Nga gjendja në shkresat e kësaj lënde rezulton se me propozimin e kreditorit, 

Përmbaruesi privat A. M në Prishtinë, me Urdhrin P.nr.902/20 të dt.28.05.2020, ka caktuar 



 Numri i lëndës: 2020:131458 
 Datë: 01.06.2022 
 Numri i dokumentit: 03082400 
 

3 (5)  

 2
0

2
1

:1
9

7
5

1
5

 

përmbarimin për realizimin e kërkesës në të holla, të kreditorit B. E,  kundër debitorit SHSKUK- 

QKUK, në Prishtinë, për shpërblimin e një  page jubilare në shumën prej 950.62€, me bartjen e 

mjeteve monetare nga llogaria bankare e debitorit në llogarinë bankare të kreditorit, ose me 

regjistrimin, vlerësimin sekuestrimin dhe shitjen e sendeve të luajtshme dhe të paluajtshme, të 

debitorit deri në vlerën e borxhit. 

 

Kundër këtij urdhri, debitori brenda afatit ligjor kishte paraqitur një prapësim, lidhur me 

të cilin gjykata e shkallës së parë, kishte vendosur si në dispozitivin e aktvendimit ankimor, me 

arsyetim, se vendimi i Inspektoratit të Punës, 01.Nr.21-1715/94 i dt.10.02.2020. në bazë të të 

cilit Përmbaruesi privat e ka caktuar përmbarimin, nuk është i përshtatshëm për përmbarim sepse 

në vendimin  përkatës, nuk është përcaktuar shuma të cilën debitori obligohet t’ia paguaj 

kreditorit, ashtu siç kërkohet me nenin  27 par. 1 të LPP. 

 

Pretendimet ankimore: Përfaqësuesi i kreditorit në ankesë ka pohuar se aktvendimi i 

atakuar është përfshirë në shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore neni 182.1 

n) i LPK.  

 

Arsyetimi i aktvendimit ankimor është në kundërshtim me faktet vendimtare të paraqitura 

nga kreditori sepse vendimi i inspektoratit të punës , në bazë të të cilit është caktuar përmbarimi 

në këtë çështje përmbarimore, përmban të gjitha elementet e përcaktuara me nenin 27 të LPP, që 

të jetë i përshtatshëm për përmbarim.  

 

Gjykata është dashur të kërkoj nga kreditori plotësimin e propozimit për përmbarim, sipas 

nenit 38 të LPP, lidhur me nenin 102 të LPK. 

 

Gjykata ka pas si provë, listën e pagave si dokument publik, në bazë të të cilit është 

dashur të caktohej, shuma e borxhit të debitorit, ndaj kreditorit.  

 

Kreditori ka kërkuar, nga Inspektorati i Punës, korrigjimin e vendimit, në kuptim të 

caktimit të shumës së saktë, të cilën debitori ka për detyrë t’i paguaj kreditorit në emër të 

shpërblimit jubilar. 

 

Ky vendim nuk i është bashkangjitur propozimit për përmbarim, sepse është nxjerr pas 

paraqitjes së propozimit, por të njëjtin ia dorëzojmë, gjykatës së  bashku me ankesë. 
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Qëndrimin juridik të gjykatës së shkallës së parë, të shprehur në dispozitivin e 

aktvendimit ankimor, Gjykata e shkallës së dytë e vlerëson të pa bazuar në ligj, sepse në rastin 

konkret, propozimi për përmbarim bazohej në vendimin e Inspektorati  të Punës, 01.nr.-21-

1715/94 të dt.10.02.2020, i pajisur me vërtetimin për përmbarueshmërin të dhënë nga organi 

kompetent, që lidhur me këtë çështje për kërkesën e kreditorit, ka vendosur në shkallë të parë. 

 

 Ky vendim si dokument përmbarues, ishte korrigjuar me vendimin e Inspektoratit të 

Punës nr.1/21-1178 të dt. 18.11.2020. Në faqen 8 të këtij vendimi ishte përcaktuar se paga e 

kreditorit që realizonte te debitori ishte në shumën prej 950.62 €. Kopja e këtij vendimi ishte e 

vërtetuar te noteri Valbona Bytyqi me dt. 02.02.2021. 

 

Shuma e cekur në vendim, ka qenë e caktueshme, sepse në të nga debitori është kërkuar 

që kreditorit në emër të shpërblimit jubilar t’i paguaj shumën prej një page, që i ka realizuar te 

punëdhënësi. 

 

Në shkresat e lëndës ekziston edhe lista e pagave nga e cila rezulton se kreditori ka 

realizuar pagën neto në shumë prej 950.62€.  

 

 Andaj, gjykata e shkallës së dytë, vlerëson se propozimi për përmbarim i kreditorit  në 

këtë rast, bazohej në dokument përmbarues, të përshtatshëm për përmbarim i cili i përmbush 

kërkesat ligjore të neneve 22, 24,27 e 36 të LPP, kurse debitori nuk provoi asnjërën nga shkaqet 

e prapësimit të përcaktuara me nenin 71 të LPP, edhe për kundër faktit se në kuptim të nenit 69.4 

të të njëjtit ligj e kishte barrën e provës. 

 

Vendimi për shpenzime procedurale, është i bazuar në nenin 452.1 lidhur me nenin 453 

të LPK, dhe përfshinë shpenzimet e nevojshme procedurale, të krijuara gjatë zhvillimit të 

procedurës gjyqësore. 
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Me sa u tha më lartë, e në bazë të nenit 209 c) të LPK, u vendos si në dispozitiv të këtij 

aktvendimi.  

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS-PRISHTINË 

     CA.nr.8459/2021 dt. 31.05.2022 

                                                                                                     Gj y q t a r i    

                                                                                                                      Gani Avdiu                                 


