
 

REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

 

 

Ac.nr.4045/20 

   

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

Civil, nga gjyqtari individual Nehat Idrizi, në çështjen përmbarimore të kreditorit M. R.  nga 

Prizreni, të cilën me autorizim e përfaqëson R. H., avokat nga Prizreni, kundër debitores “E...”sh.a 

me seli në Pejë, Njësia punuese, E... në Prizren, me bazë juridike përmbarimore, duke vendosur 

lidhur me ankesën e debitorit, të ushtruar kundër aktvendimit të Gjykatës Themelore në Prizren-

Departamenti i Përgjithshëm, CP.nr.834/2020, të datës 20.08.2020, me datë 15.06.2021, mori këtë: 

 

    

A K T V E N D I M 

 

 

I. REFUZOHET e pathemeltë ankesa e debitores “E...”sh.a me seli në Pejë, Njësia punuese, E... 

në Prizren, ndërsa aktvendimi i Gjykatës Themelore në Prizren-Departamenti i Përgjithshëm, 

CP.nr.834/2020, në pikën II të dispozitivit, VËRTETOHET. 

 

II. Mbetet i pashqyrtuar aktvendimi i Gjykatës Themelore në Prizren-Departamenti i Përgjithshëm, 

C.nr. 834/2020, i datës 20.08.2020, në pikën I të dispozitivit.  

 

A r s y e t i m 

 

Gjykatës Themelore në Prizren-Departamenti i Përgjithshëm me aktvendimin e atakuar 

CP.nr.834/2020, të datës 20.08.2020, në pikën I të dispozitivit e ka pranuar pjesërisht si të bazuar 

prapësimi i debitores së përmbarimit, “E...”sh.a, me seli në Pejë, Njësia punuese, E... në Prizren, i 

ushtruar kundër aktvendimit të kësaj gjykate CP.nr.834/2020, të datës 15.07.2020, për lejimin e 

përmbarimit për pjesën e propozimit për përmbarim të palës kreditore për kthimin e tij në vendin 

e punës në pozitën e punëtorit të sigurimit në “E...”sh.a me seli në Pejë, Njësia punuese, E... në 

Prizren më të gjitha të drejtat dhe i njëjti propozim për përmbarim për këtë pjesë, Hudhet poshtë 

si i pas afatshëm derisa aktvendimi i kësaj gjykate, CP.nr.834/2020, i datës 15.07.2020 për lejimin 

e përmbarimit për këtë pjesë të propozimit për përmbarim, shfuqizohet pjesërisht.  

Në pikën II të dispozitivit e ka refuzuar pjesërisht si të pabazuar prapësimin e debitores së 

përmbarimit, “E...”sh.a me seli në Pejë, Njësia punuese, E... në Prizren i ushtruar kundër 
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aktvendimit të kësaj gjykate, CP.nr.834/2020, të datës 15.07.2020, për lejimin e përmbarimit për 

pjesën e propozimit për përmbarim e që pala debitore, “E...”sh.a me seli në Pejë, Njësia punuese, 

E... në Prizren, të detyrohet që palës kreditore, M. R.  nga Prizreni, të detyrohet që t’ia paguaj 

shumën e të hollave prej 11,617.62 Euro në emër të kompensimit të pagave për periudhën që pala 

kreditore, nuk ka punuar nga data 02.07.2014 e deri me datë 31.05.2017 dhe në shumën prej 

1,424.00 euro në emër të shpenzimeve të gjykuara të procedurës kontestimore dhe i njëjti, 

aktvendim, për këtë pjesë të propozimit për përmbarim, Mbetet pjesërisht në fuqi 

 

Kundër këtij aktvendimi në afatin ligjor ka ushtruar ankesë debitori vetëm sa i përket pikës II të 

dispozitivit të aktvendimit të atakuar dhe atë për shkak të shkeljes së  dispozitave të procedurës 

kontestimore, për shkak të vërtetimit të gabuar të gjendjes faktike dhe për shkak të zbatimit të 

gabuar të drejtës materiale, me propozim bërë Gjykatës së Apelit që të pranohet e bazuar ankesa e 

debitorit, ndërsa gjykata ta shfuqizoj në tërësi urdhërin përmbarimor dhe çështjen ta kthej në 

rigjykim. 

  

Kreditori ka paraqitur përgjigje në ankesë duke i propozuar Gjykatës së Apelit që ankesën e 

debitorit ta refuzojë si të pabazë, ndërsa aktvendimin e atakuar ta vërtetoj.  

 

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 dhe 208 të LPK-së, gjeti se:  

 

Ankesa e debitorit është e pathemeltë. 

 

Nga shkresat e lëndës rrjedh se kreditori M. R. , nga Prizreni, me datën 16.06.2020, ka paraqitur 

propozim për përmbarim ndaj debitorit “E...”SH.P.K, në Pejë, në bazë të dokumentit përmbarues-

aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Prizren C.nr.443/15, i datës 18.09.2017, i plotfuqishëm prej 

datës 24.02.2020, dhe i ekzekutueshëm prej datës 11.03.2020. 

 

Gjykata Themelore në Prizren, me aktvendimin, Cp.nr. 834/2020, të datës 15.07.2020, ka lejuar 

përmbarimin, ndërsa debitori me datë 06.08.2020, ka parashtruar prapësim, duke pretenduar se 

kundër aktgjykimit, C.nr.443/218, ka ushtruar revizion në Gjykatën Supreme të Kosovës, se 

dokumenti i përmbarimit nuk është i ekzekutueshëm si dhe ka kaluar afati i parashtrimit të kërkesës 

nga marrëdhënia e punës sipas nenit 87 të Ligjit të Punës. Përgjigje në prapësim ka parashtruar 

kreditori me datë 14.08.2020, duke propozuar të refuzohet si i pabazuar prapësimi, ndërsa urdhëri 

përmbarimorë të vërtetohet.  

Gjykata Themelore në Prizren-Departamenti i Përgjithshëm duke vendosur lidhur me prapësimin 

e debitorit ka nxjerrë aktvendimin e atakuar CP.nr.834/2020, të datës 20.08.2020, me të cilin e ka 

pranuar pjesërisht si të bazuar prapësimin e debitorit, ndërsa aktvendimin për lejimin e 
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përmbarimit e ka shfuqizuar në pjesën e propozimit për përmbarim për kthimin e tij në vendin e 

punës në pozitën e punëtorit të sigurimit me të gjitha të drejtat, ashtu që të njëjtin në këtë pjesë e 

ka hedhur si të pas afatshme, ndërsa e ka refuzuar pjesërisht prapësimin e debitorit, kurse 

aktvendimin për lejimin e përmbarimit e ka lënë në fuqi në pjesën e propozimit për përmbarim për 

kompensimin e pagave për periudhën 02.07.2014-31.05.2017 në shumë prej 11.617,62 Euro,  duke 

vendosur si në dispozitiv të aktvendimit të atakuar.  

 

Në arsyetim të aktvendimit të atakuar gjykata ka theksuar se propozimi për përmbarim është bërë 

në bazë të dokumentit përmbarues-aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Prizren C.nr.443/15, i 

datës 18.09.2017, i plotfuqishëm me datë 24.02.2020, i cili dokument përbënë bazë juridike për 

caktimin e përmbarimit ngase i plotëson kushtet ligjore sipas nenit 21, 22, 24 dhe 27 të LPP-së.  

 

Më tej ka arsyetuar se sa i përket pretendimit të debitorit se ka kaluar afati 3 (tre) vjeçar i 

parashkrimit të kërkesës nga marrëdhënia e punës sipas nenit 87 të Ligjit të Punës, nr.03/L-212 

pasi që këto kërkesa parashkruhen brenda afatit prej 3 (tre) viteve nga dita e paraqitjes së kërkesës, 

edhe ky pretendim i palës debitore është pjesërisht i bazuar për pjesën e kërkesës së palës kreditore 

për kthim në vendin e punës dhe propozimi për përmbarim i palës për kthim në vendin e punës, 

është i pas afatshëm pasi që në rastin konkret, ka kaluar afati 90 (nëntë dhjetë) ditor për paraqitjen 

e propozimit për përmbarim nga neni 313 i LPP-së e në të cilin, thuhet se : “Propozimi për 

përmbarim në bazë të dokumentit përmbarimor për kthim në vendin e punës, me të cilin 

punëdhënësi është urdhëruar që punëtorin ta kthej në punë, mund të paraqitet brenda afatit prej 

nëntëdhjetë (90) ditësh, nga dita kur vendimi është bërë i formës së prerë”  derisa për prapësimin 

dhe për shkaqet për prapësim, bëhet fjalë në nenin 67, 69 dhe 71 të LPP-së, e konkretisht për 

skadimin e afatit kohor brenda të cilit sipas ligjit mund të kërkohet përmbarimi, në rastin konkret 

dokument i përmbarimit-aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Prizren C.nr.443/15, i datës 

18.09.2017, është bërë i plotfuqishëm me datë 24.02.2020 derisa i ekzekutueshëm është bërë me 

datë 11.03.2020, kurse propozimin pala e ka bërë tek me 16.06.2020, pra pas kalimit të afatit të 

afatit 90 ditor për paraqitjen e propozimit të përmbarimit e një pale kreditore në procedurën e 

përmbarimit, gjykata kujdeset sipas detyrës zyrtare. Sa i përket pjesës së propozimit për përmbarim 

të palës kreditore për realizimin e kërkesës në të holla në shumën prej 11,617.62 Euro në emër të 

kompensimit të pagave për periudhën që pala kreditore, nuk ka punuar nga data 02.07.2014 e deri 

me datë 31.05.2017 dhe shumën prej 1,424.00 Euro në emër të shpenzimeve të gjykuara të 

procedurës kontestimore, pala kreditore e ka ruajtur të drejtën e realizimit me kohë të kësaj pjese 

të propozimit për përmbarim.   

 

Gjykata e Apelit vlerëson se gjykata e shkallës së parë, në bazë të provave të cilat gjinden në 

shkresat e lëndës, ka marr aktvendim të drejtë dhe të bazuar në dispozita konkrete ligjore, i njëjti 

është i kuptueshëm dhe i qartë, prandaj vendimin e gjykatës, lidhur me këtë çështje e pranon edhe 

Gjykata e Apelit, duke vlerësuar aktvendimi i atakuar në pikën II të dispozitivit është i rregullt dhe 
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i ligjshëm, për arsye se i njëjti nuk është përfshirë në shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës 

kontestimore nga neni 182, paragrafi 1 dhe 2 të LPK-së dhe se drejtë është vërtetuar gjendja 

faktike, kështu që mund të hetohet dhe vlerësohet ligjshmëria e tij, shkelje të cilat gjykata e shkallës 

së dytë i heton sipas detyrës zyrtare në bazë të nenit 194 të LPK-së. 

 

Gjykata e Apelit vlerëson se gjykata e shkallës së parë ka konstatuar drejtë faktin se aktgjykimi i 

Gjykatës Themelore në Prizren C.nr.443/15, i datës 18.09.2017, i formës së prerë prej datës 

24.02.2020, i ekzekutueshëm prej datës 11.03.2020, në rastin konkret është dokument përmbarues, 

e kjo parashihet në nenin 22 paragrafi 1 pika 1.1 të LPP-së, e cila përcakton se: “dokument 

përmbarimor është vendimi përmbarues i gjykatës dhe ujdia gjyqësore përmbaruese” dhe përbënë 

bazën juridike për caktimin e përmbarimit sipas nenit 21, duke i plotësuar kushtet nga neni 24 dhe 

27 paragrafi 1, i po këtij ligji ku përcaktohet 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 se detyrimit”, andaj pretendimet ankimore të debitorit se gjykata ka bërë 

shkelje dhe interpretim të gabuar të dispozitave të LPP-së, me rastin e refuzimit të prapësimit nuk 

qëndrojnë. 

 

Nuk janë pranuar as pretendimet për gjendjen faktike sepse gjykata në procedurë përmbarimore 

me saktësi ka konstatuar rrethanat mbi bazën e të cilave është lejuar përmbarimi përfshirë edhe 

kushtet formale nga të cilat varet lejueshmëria e përmbarimit.  

 

Nuk janë pranuar as pretendimet ankimore të debitorit lidhur me atë se kërkesa e kreditorit është 

parashkruar në kuptim të dispozitës së nenit 78 dhe 79 të Ligjit të Punës, për faktin se sipas 

vlerësimit të Gjykatës së Apelit me dispozitën e nenit 361 të LMD-së përcaktohet se: “Të gjitha 

kërkesat që janë vërtetuar me vendim të formës së prerë të gjykatës ose me vendim të organit tjetër 

kompetent, ose me ujdinë e palëve para gjykatës apo organit tjetër kompetent, parashkruhen për 

dhjetë (10) vjet, madje edhe ato për të cilat ligji edhe ashtu parashikon afat më të shkurtër për 

parashkrim”. Në kuptim të kësaj dispozite Gjykata e Apelit vlerëson se në rastin konkret nuk kemi 

të bëjmë me parashkrim të kërkesës së kreditorit,  pasi që në këtë çështje juridike përmbarimore, 

përmbarimi është lejuar në bazë të aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Prizren C.nr.443/15, i 

datës 18.09.2017, i formës së plotfuqishëm prej datës 24.02.2020 dhe i ekzekutueshëm prej datës 

11.03.2020, ndërsa propozimin për përmbarim kreditori e ka parashtruar me datë 16.06.2020, çka 

do të thotë se nga dita e plotfuqishmërisë së dokumentit përmbarues 24.02.2020, e deri në ditën e 

paraqitjes së propozimit për përmbarim 16.06.2020, nuk kanë kaluar më tepër se 10 vite, andaj 

edhe na rezulton se kërkesa e kreditorit nuk është parashkruar, me çka një pretendim i tillë u 

refuzua si e pathemeltë.  

 

Gjykata e Apelit i ka vlerësuar edhe të gjitha pretendimet tjera ankimore të debitorit por të njëjtat 

kanë rezultuar si të pathemelta sepse në procedurën përmbarimore gjykata me rastin e vendosjes 
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për prapësimin vendos duke ju përmbajtur parimit të rigorozitetit formal-juridik që nënkupton se 

gjykata do të vlerësoj shkaqet për prapësim por nuk mund të lëshohet në vlerësimet tjera, pasi që 

këto pretendime kanë mundur të paraqiten në kohën kur është marrë dokumenti përmbarues. 

 

Gjykata e Apelit ka vendosur si në pikën II të dispozitivit të këtij aktvendimi duke mos e shqyrtuar 

pikën I të dispozitivit, pasi që ankesa e debitorit nuk ka qenë e drejtuar ndaj pikës I të dispozitivit 

të aktvendimit të atakuar.  

 

Nga sa u tha më 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), të LPK-së.  

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË 

Departamenti i Përgjithshëm-Divizioni Civil 

Ac.nr.4045/20, me datë 15.06.2021 

 

                                                    Gjyqtari 

                Nehat Idrizi 


