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Numri i dokumentit:     03160014 

 

 

 

Ac.nr.7982/2021 

   

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

Civil, nga gjyqtarja individuale Frosina Sylejmani, në çështjen përmbarimore të kreditoreve I.N, 

F.D, M.D, Sh.N dhe Gj.Z, të cilët i përfaqëson me autorizim D.Z, avokat nga Prishtina, kundër 

debitorit Komuna e Pejës – Drejtoria Komunale e Arsimit, të cilën me autorizim e përfaqëson 

av. Drita Sopi Gashi nga Prishtina, me çështjen përmbarimore për kompensimin e pagës jubilare, 

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

Themelore në Pejë, Departamenti i Përgjithshëm, Divizioni Civil, E.nr.132/21, të datës 

07.09.2021, me datë 31.05.2022, mori këtë: 

 

 

A K T V E N D I M 

  

APROVOHET pjesërisht si e themeltë ankesa e debitorit Komuna e Pejës – Drejtoria Komunale 

e Arsimit, PRISHET aktvendimi i Gjykatës Themelore në Pejë, Departamenti i Përgjithshëm, 

Divizioni Civil, E.nr.132/21, të datës 07.09.2021, sa i përket pikës II të dispozitivit lidhur me 

shpenzimet e procedurës, ndërsa pjesa tjetër e dispozitivit, VËRTETOHET.  

 

 

A r s y e t i m 

 

Gjykata e shkallës së parë me aktvendimin e atakuar, E.nr.132/21, të datës 07.09.2021, në pikën 

I të dispozitivit e ka refuzuar si të pabazuar prapësimin e debitorit Komuna e Pejës – Drejtoria 

Komunale e Arsimit, i paraqitur kundër aktvendimit për lejimin e përmbarimit E.nr.132/21, i 

datës 14.04.2021. Në pikën II të dispozitivit është detyruar debitori Komuna e Pejës – Drejtoria 

Komunale e Arsimit, që ti paguajë kreditoreve I.N, F.D, M.D, Sh.N dhe Gj.Z, shpenzimet e 

procedurës përmbarimore në shumën prej 1.972,00 Euro në afat prej 7 ditëve nga dita e pranimit 

të këtij aktvendimi. 
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Kundër këtij aktvendimi në afatin ligjor ka ushtruar ankesë debitori, për shkak të shkeljes 

esenciale të dispozitave të procedurës, konstatimit të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike 

dhe zbatimit të gabuar të së drejtës materiale, me propozim që Gjykata e Apelit, ankesën e 

paraqitur ta aprovoj në tërësi si të bazuar duke e shpallur të paligjshme procedurën 

përmbarimore, ose aktvendimin e atakuar ta prish dhe lënda të kthehet në rishqyrtim dhe 

vendosje. 

 

Kreditorët përmes përfaqësuesit të tyre ka paraqitur përgjigje në ankesë, duke propozuar që 

Gjykata e Apelit, që të refuzoj ankesën si të pathemeltë dhe të detyrohet debitori që të paguaj në 

tërësi shpenzimet e procedurës përmbarimore, sipas listës përfundimtare të shpenzimeve, duke 

përfshirë edhe shpenzimet për përpilimin e përgjigjes në ankesë.  

 

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 kreditorët I.N, F.D, M.D, Sh.N dhe Gj.Z, përmes përfaqësuesit 

të tij, me datën 14.04.2021, pranë Gjykatës Themelore në Pejë, kanë paraqitur propozim për 

përmbarim kundër debitorit Komuna e Pejës – Drejtoria Komunale e Arsimit, në bazë të 

dokumentit përmbarimor Aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Pejë C.nr.40/17 i datës 

27.11.2019, i plotfuqishëm me datën 25.01.2021 dhe i ekzekutueshëm nga data 22.03.2021, 

ashtu që të detyrohet debitori që kreditoreve I.N të ia paguaj shumën prej 1.157.40 Euro në emër 

të shpërblimit të tri pagave jubilare si dhe në emër të shpërblimit për përcjellje në pension shumën 

e tri neto pagave të fundit në shumën prej 1,395.87 euro, e që në total i bie shuma prej 2,553.27 

euro, F.D, në emër të shpërblimit jubilar t’ia kompensojë shumën e tri pagave bazë në shumën 

prej 1,157.40 dhe në emër të shpërblimit për përcjellje në pension shumën e tri neto pagave të 

fundit në shumën prej 1,421.73 euro, e që në total i bie shuma prej 2,579.13 euro, M.D, në emër 

të shpërblimit jubilar t’ia kompensojë shumën e tri neto pagave bazë në shumën prej 1,157.40 

euro dhe në emër të shpërblimit për përcjellje në pension shumën e tri neto pagave të fundit në 

shumën prej 1,465.77 euro, e që në total i bie shuma prej 2,623.17 euro, Sh.N, në emër të 

shpërblimit jubilar t’ia kompensojë shumën e tri neto pagave bazë në shumën prej 1,157.40 euro 

dhe në emër të shpërblimit për përcjellje në pension shumën e tri neto pagave të fundit në shumën 

prej 1,363.41 euro, e që në total i bie shuma prej 2,520.81 euro, Gj.Z, në emër të shpërblimit 

jubilar t’ia kompensojë shumën e tri neto pagave bazë në shumën prej 1,157.40 euro dhe në emër 

të shpërblimit për përcjellje në pension shumën e tri pagave të fundit në shumën prej 1,238.19 

euro, e që në total i bie shuma prej 2,395.59 euro, të gjitha me kamatë ligjore prej 8 % në vit nga 

data 20.01.2021 e deri në pagesën definitive, pagesën e shpenzimeve të procedurës kontestimore 

për lëndën C.nr.40/17 në shumën prej 36.81 euro për secilin kreditor veç e veç, si dhe shpenzimet 

e procedurës përmbarimore. 
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Gjykata Themelore në Pejë, duke vepruar sipas propozimit të kreditoreve, me aktvendimin 

E.nr.132/21, me 14.04.2021, e ka lejuar përmbarimin. Kundër këtij urdhri debitorja në afat ligjor 

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

Urdhëri për përmbarim dhe të anulohet të gjitha veprimet përmbarimore të ndërmarra, ose 

propozimi për përmbarim të hidhet poshtë si i palejuar. 

 

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

E.nr.132/21, i datës 07.09.2021, me të cilin e ka refuzuar si të pabazuar prapësimin e debitores, 

duke vendosur si në dispozitiv të aktvendimit të atakuar.  

  

Gjykata e Apelit e Kosovës, vlerëson se aktvendimi i atakuar sa i përketë pikës I të dispozitivit 

nuk është përfshirë me shkelje qenësore të dispozitave të procedurës kontestimore të 

parashikuara me nenin 182 par.2 të LPK-së, për arsye se është i kuptueshëm, i qartë dhe se 

përmban arsye të mjaftueshme 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-së. Për shkak të zbatimit të rregullt të 

dispozitave të procedurës përmbarimore dhe për shkak të hetimit të rregullt dhe të plotë të 

gjendjes faktike, gjykata përmbarimore drejtë e ka aplikuar edhe të drejtën materiale, aplikimin 

e drejtë të së cilës gjykata e shkallës së dytë e heton sipas detyrës zyrtare në bazë të nenit 194 të 

LPK-së. 

 

Në bazë të nenit 21 të Ligjit nr.04/L-139 për Procedurën Përmbarimore, organi përmbarues e 

cakton përkatësisht e zbaton përmbarimin vetëm në bazë të dokumentit përmbarues dhe 

dokumentit të besueshëm, e në bazë të nenit 22 pika 1 nën pika 1.1 lidhur me nenin 23 par.1 të 

LPP-së, dokument përmbarues ndër të tjera është edhe vendimi gjyqësor. Në rastin konkret kemi 

të bëjmë me titull përmbarues siç është aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Pejë, C.nr.40/17, i 

datës 20.01.2020, i cili aktgjykim i është bashkangjitur propozimit për përmbarim në kopje të 

vërtetuar, konform dispozitës së nenit 36 par.1 të LPP-së ku përcaktohet se “së bashku me 

propozimin për përmbarim, organit përmbarues i dorëzohet edhe dokumenti përmbarues, 

origjinal apo kopje e vërtetuar, me klauzolën e përmbarueshmërisë për përmbarueshmëri.” 

 

Bazuar në nenin 24 par.1 të LPP-së përcaktohet se “vendimi gjyqësor me të cilin është urdhëruar 

përmbushja e kredisë për ndonjë dhënie apo bërje, është i përmbarueshëm po që se ka marrë 

formë të prerë, si dhe po qe se ka skaduar afati për përmbushje vullnetare”, ndërsa nga shkresat 

e lëndës shihet se aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Pejë, C.nr.40/17, i datës 20.01.2020 është 

bërë i plotfuqishëm me datë 25.01.2021 dhe i ekzekutueshëm me datë 22.03.2021, ashtu që 

konstatohet se në rastin konkret vendimi gjyqësor është i përmbarueshëm konform dispozitës së 

lartcekur lidhur me nenin 27 të LPP-së, andaj Gjykata e shkallës së parë drejtë ka vepruar kur e 

ka refuzuar prapësimin e debitorit si të pabazuar. 
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Gjykata e Apelit po ashtu lidhur me pretendimet për bashkimin e lëndëve përmbarimore të cilat 

rrjedhin nga i njëjti dokument përmbarimor, ka vlerësuar se një kërkesë e tillë është e pa bazuar 

ngase lëndët për të cilat kërkohet bashkimi i tyre në një procedurë të vetme nuk kanë të bëjnë me 

kreditor të njëjtë dhe se për bashkimin e tillë sipas nenit 408 par. 3 të LPK-së nevojitet pëlqim i 

palëve, këto pretendime për gjykatën ankimore nuk kanë ndikim në vendosje ndryshe nga ajo që 

ka vendosur gjykata e shkallës së parë, andaj edhe në këtë drejtim pretendimet e tilla të debitorit 

u refuzuan si të pabazuara ndërsa aktvendimi i atakuar u dashtë të vërtetohet. 

Gjykata e Apelit nuk e ka pranuar qëndrimin dhe përfundimin juridik të gjykatës së shkallës së 

parë lidhur me shpenzimet e procedurës, e njëjta vlerësoi se pika e tillë është dashur të prishet 

pasi që gjykata e shkallës së parë nuk ka arritur të arsyetoj se si ka ardhur në përfundim lidhur 

me lartësinë e shpenzimeve e që në këtë rast është zbatuar në mënyrë të gabuar dispozita e nenit 

449 dhe 452 lidhur me nenin 453 e LPK-së, pasi që shpenzimet nuk e procedurës nuk janë 

përcaktuar në përputhshmëri me këtë dispozitë, me ç’rast kjo gjykatë udhëzohet që në ri 

procedurë të ketë parasysh vërejtjet e cituara me lartë, të vlerësoj në mënyrë të drejt lidhur me 

caktimin e shpenzimeve të procedurës, e më pastaj të marrë aktvendim të drejtë dhe të ligjshëm. 

Nga sa u tha me 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) dhe d), të LPK-së. 

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË 

Ac.nr.7982/2021, me datë 31.05.2022                                                                                   

                                                                                                                           Gjyqtarja,  

                                                                                                                           Frosina Sylejmani     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


