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   Ac.nr.4092/2021 

 

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

Civil, nga gjyqtari individual Nehat Idrizi, në çështjen juridike përmbarimore të kreditorit L. T., 

nga Komuna e Podujevës, të cilin e përfaqëson sipas autorizimit F. G., dhe K. F., avokat nga 

Prishtina, me autorizim, kundër debitorit Komuna e Podujevës, Drejtoria Komunale e Arsimit 

rr.“Nuhi Gashi” pn., të cilën përfaqëson sipas autorizimit përfaqësuesi për konteste juridike Faik 

Rama, me bazë juridike përmbarimore, duke vendosur lidhur me ankesën e debitorit, të paraqitur 

kundër aktvendimit të Gjykatës Themelore në Prishtinë-Dega në Podujevë, PPP.nr.187/2021, të 

datës 06.04.2021, me datë 11.10.2021, mori këtë: 

AKTVENDIM    

REFUZOHET si e pabazuar  ankesa e përfaqësuesit sipas autorizimit për konteste juridike të 

debitorit Komuna e Podujevës, Drejtoria Komunale e Arsimit rr. “Nuhi Gashi” pn., ndërsa 

aktvendimi i Gjykatës Themelore në Prishtinë-Dega Podujevë, PPP.nr.187/2021, i datës 

06.04.2021, VËRTETOHET. 

 

Arsyetim 

 

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

PPP.nr.187/2021, i datës 06.04.2021, ka vendosur të  refuzoj si të pabazuar prapësimi i 

parashtruar i debitorit Komunës së Podujevës-Drejtoria Komunale e Arsimit (DKA) i datës 

17.11.2020, kundër Urdhërit për përmbarim P.nr.713/20 të datës 10.11.2020.   

 

Kundër këtij aktvendimi ka parashtruar ankesë i përfaqësuesi për konteste juridike i debitorit për 

shkak të shkeljes të dispozitave të procedurës përmbarimore, konstatim të gabuar dhe jo të plotë 

të gjendjes faktike dhe zbatimit të gabuar të së drejtës materiale, me propozim që të aprovohet 

ankesa e debitorit çështja të kthehet në rishqyrtim dhe rivendosje në gjykatën e shkallës së parë.  

Përgjigje ankesë ka paraqitur i autorizuari i kreditorit, me propozim që Gjykata e Apelit ta refuzoj 

ankesën e debitorit dhe aktvendimin e atakuar ta vërtetoj. 
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Gjykatës së Apelit, përmes gjyqtari individual,  i shqyrtoi shkresat e lëndës, aktvendimin e 

ankimuar dhe pretendimet ankimore, në kuptim të nenit 3 paragrafi 2 të Ligjit nr.04/L-139 për 

Procedurën Përmbarimore (LPP) dhe në kuptim të nenit 194 e 208 të Ligjit për Procedurën 

Kontestimore (LPK), dhe gjeti se:   

Ankesa  e debitorit  është e pabazuar  

Nga shkresat e lëndës rezulton se i autorizuari i  kreditorit, me datë 10.11.2020, ka paraqitur 

propozim për përmbarim kundër debitorit Komuna e Podujevës –Drejtoria Komunale e Arsimit 

DKA, te përmbaruesi privat B.B. T., nga Ferizaj, për pagesën në emër të borxhit në shumën prej 

1,070.00 Euro, në bazë të Dokumentit përmbarues-Vendimit të Inspektoriatit të Punës të MPMS-

së 01nr.21-43255/963 i datës 05.11.2020, shpenzimet për avokatin sipas TOAK në shumë prej 

104.00 Euro si dhe shpenzimet tjera të krijuara shpenzimet e procedurës përmbarimor në pajtim 

më Udhëzimin administritiv UA-MD nr.06/2014 nën kërcënimin  e përmbarimit të dhunshëm. 

Përmbaruesi Privat B.B. T., nga Ferizaj, me urdhër përmbarues P.nr.713/2020 të datës 

10.11.2020, ka lejuar përmbarimin sipas propozimit të kreditorit në këtë çështje përmbarimore.  

 

Kundër urdhrit mbi lejimin e përmbarimit, debitori ka ushtruar prapësim, duke theksuar se 

kundërshton urdhrin për përmbarim ngase pagesën e shpërblimit jubilar debitori në pajtim me 

nenin 125 dhe 130 të LPPA-së ka parashtruar ankesë kundër vendimit të shkallës së parë të 

Inspektoriatit të Punës, prandaj konsiderojmë se urdhri për përmbarim është lëshuar në 

kundërshtim me dispozitat ligjore të LPP-së meqë është dashur të pritet shqyrtimi i ankesës nga 

Inspektorati i Punës i shkallës së dytë, i ka propozuar gjykatës që të aprovon prapësimin e 

debitorit  dhe të shfuqizoj urdhrin për përmbarim P.nr.713/20 të datë 10.11.2020 për pagesën e 

shpërblimit jubilar dhe kompensimin e fizikisht.  

 

Përgjigje në prapësim ka paraqitur kreditori, duke kërkuar që prapësimi i debitorit të refuzohet 

në tërësi si i pabazuar ndërsa urdhri për lejimin e përmbarimit P.nr. 713/20 të datë 10.11.2020 të 

mbetët në fuqi. Po ashtu ka cekur se pretendimi i debitorit është i paqndrushëm dhe i pabazuar 

ligjërisht pasi që vendimi i Inspektoriatit të Punës i nxjerrë në shakllë të parë është i 

ekzekutueshëm pasi që ankesa e ushtruar ndaj të njëjtit nuk shtyen ekzekutimin, ku kjo klauzolë 

është përfshirë edhe në dispozitiv të vendimit, i cili tani është titull përmbarimor siç parshihet 

me dispoztën nga neni 64 të Ligjit nr.2002/3 dhe nr.03/L-17 për Inspektoratin e Punës në Kosovë. 

Andaj në mungesë të provave dhe fakteve të prezantuara nga debitori bazuar edhe në dispozita 

ligjore kreditori konsideron se prapësimi i debitorit  nuk është i bazuar nga asnjë nga shkaqet e 

prapësimit të parapara me nenin 71 të LPP-së dhe ka kërkuar që të refuzohet prapsimi i debitorit 

si i pabazuar. 

 

Gjykata Themelore në Prishtinë-Dega në Podujevë, pas vlerësimit të prapësimit dhe përgjigjes 

në prapësim, me aktvendimin e atakuar PPP.nr.187/2021, të datës 06.04.2021, ka vendosur që ta 

refuzoj prapësimin e debitorit, duke vendosur më decidivisht si në dispozitiv të aktvendimit të 

atakuar. 

 

Në arsyetim të aktvendimit të atakuar gjykata ka theksuar se urdhri për përmbarim është marrë 

në bazë të titullit përmbarues-dokument përmbarues i dhënë në procedurën administrative-
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Vendimit të Inspektoratit të Punës të MPMS-së 01nr.21-43255/963 me datë 05.11.2020, 

konform nenit 21 dhe 22.1 nën paragrafi 1.2 të LPP-së, i cili është i përmbarushëm konform 

nenit 24 paragrafi 3 dhe 5 të njëjtit ligj 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 me 

nenin 71 dhe se debitori nuk ka ofruar prova në mbështetje të pretendimeve të tij, siç është 

përcaktuar me nenit 69 paragrafi 4 të LPP-së ku përcaktohet se “ Baza për prapësim duhet të 

mbështet në prova të duhuara. Provat për prapësim duhet të dorëzohen me shkrim, përndryshe 

prapësimi do të refuzohet”, e që për rrjedhojë nuk janë përmbushur asnjë nga kushtet për 

anulimin apo shfuqizimin e urdhrit për caktimin e përmbarimit. Po ashtu e ka mbështetur edhe 

në nenit 144 paragrafi 1 nënpargrafi 1.3 të Ligjit për Procedurën e Përgjithshme Administrative 

përcaktohet se: “një akt bëhet i ekzekutushëm me njoftimin e palës me aktin, kur, sipas ligjit 

ankesa nuk ka efekt pezullus”.  

 

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 është i rregullt dhe 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 në bazë të 

Dokumentit përmbarues- Vendimit të Inspektoratit të Punës të MPMS-së 01nr.21-43255/963 me 

datë 05.11.2020, në rastin konkret është dokument përmbarues, kjo parashihet ne nenin 22 

paragrafi 1 pika 1.2 të LPP-së e cila dispozitë përcakton se: “Dokument përmbarues është edhe 

vendimi përmbarues i dhënë në procedurë administrative” dhe përbënë bazën juridike për 

caktimin e përmbarimit sipas nenit 21 të LPP-së, i cili përcakton se: “Organi përmbarues e 

cakton, përkatësisht e zbaton përmbarimin vetëm në bazë të dokumentit përmbarues (titulus 

executionis) dhe dokumentit të besueshëm, po qe se me këtë ligj nuk është parashikuar diçka 

tjetër” e po ashtu i plotëson kushtet nga neni 24 paragrafi 3 të LPP-së me të cilin përcaktohet se: 

“Vendimi i dhënë në procedurë administrative është përmbarimor, po qe se i tillë është bërë 

sipas rregullave me të cilat është rregulluar procedura e tillë. “, e po ashtu i përmban kërkesat 

nga neni 27 paragrafi 1 të LPP-së, me të cilin 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 së detyrimit”, andaj edhe pretendimet e debitorit 

se gjykata ka bërë shkelje të dispozitave të procedurës përmbarimore me rastin e refuzimit të 

prapësimit nuk qëndrojnë. 

Në procedurën përmbarimore bëhet realizimi direkt i mbrojtjes juridike të konstatuar në 

dokumentin përmbarimor i cili përmban aktin juridik me të cilin vërtetohet ekzistimi i kërkesës 

dhe se nga ky dokument rrjedh e drejta e organit përmbarues që sipas propozimit të kreditorit të 

caktojë dhe zbatojë përmbarimin. 

Nuk janë pranuar as pretendimet për gjendjen faktike sepse gjykata 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.  
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Nuk qëndrojnë pretendimet e debitorit lidhur me atë se debitori nuk ka paraparë vijë buxhetore 

për këtë kategori, sepse gjykata në procedurë përmbarimore i përmbahet parimit të rigorozitet 

formal juridik, nga i cili parim rrjedh se gjykata e vlerëson përshtatshmërinë e dokumentit 

përmbarimor, vlerëson nëse janë plotësuar kushtet për nxjerrjen e aktvendimit për caktimin e 

përmbarimit dhe në procedurën sipas prapësimit gjykata e shkallës i vlerëson shkaqet e treguara 

në prapësim nga neni 71 i LPP-së. 

Gjykata e Apelit vlerëson se në këtë çështje juridike përmbarimore përmbarimi është lejuar në 

bazë të Vendimit të Inspektoratit të Punës të MPMS-së 01nr.21-43255/963 i datës 05.11.2020,  i 

cili i plotëson kushtet për përmbarim dhe është i përshtatshëm për përmbarim.  

Nga kjo rezulton se gjykata e shkallës së parë drejtë ka vepruar kur ka refuzuar prapësimin e 

debitorit ngase sipas Ligjit të Procedurës Përmbarimore përmbarimi lejohet në bazë të 

dokumentit përmbarimor, andaj edhe aktvendimi i gjykatës së shkallës së parë duhet vërtetuar 

dhe të refuzohet ankesa e debitorit si e pathemeltë. 

Bazuar në të lartcekurat u vendos si në dispozitiv të këtij aktvendimi, e në pajtim me nenin  209 

pika (d) e LPK-së. 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË 

Departamenti i Përgjithshëm-Divizioni Civil 

A.C.4092/21, data 11.10.2021                                                                                                        

                                                   

                                                             Gjyqtari Individual,        

                                                                 Nehat Idrizi, d.v 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


