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REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

 

Ac.nr.5600/21 

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË, me gjyqtarin Rrustem Thaqi, në 

çështjen juridike - përmbarimore të kreditores: S.G. nga Prizreni, të cilën e përfaqëson 

S.K., avokat në Prishtinë, sipas autorizimit, kundër debitorit: Shërbimi Spitalor Klinik 

Universitar i Kosovës (SHSKUK) - Spitali i Përgjithshëm “Prim. Dr. Daut Mustafa”, me 

seli në Prizren, lidhur me çështjen përmbarimore, për pagesën e borxhit, duke vendosur 

lidhur me ankesën e përfaqësuesit të autorizuar të debitorit, e paraqitur kundër 

aktvendimit të Gjykatës Themelore në Prizren - Departamenti i Përgjithshëm, 

PPP.nr.401/2020, i datës 02.06.2021, me datë 28.10.2021, mori këtë:  

 

A K T V E N D I M 

 

REFUZOHET e pabazuar ankesa e përfaqësuesit të autorizuar të debitorit: Shërbimi 

Spitalor Klinik Universitar i Kosovës (SHSKUK) - Spitali i Përgjithshëm “Prim. Dr. Daut 

Mustafa”, me seli në Prizren, ndërsa aktvendimi i Gjykatës Themelore në Prizren - 

Departamenti i Përgjithshëm, PPP.nr.401/2020, i datës 02.06.2021, VËRTETOHET.  

 

A r s y e t i m 

 

Gjykata e shkallës së parë me aktvendimin e atakuar PPP.nr.401/2020 i datës 02.06.2021, 

në pikën I, të dispozitivit ka vendosur që të: Refuzohet si i pabazuar prapësimi i debitorit 

të përmbarimit, Spitali i Përgjithshëm “Prim Dr. Daut Mustafa” në Prizren i ushtruar 

kundër urdhrit për përmbarim P.nr. 2547/2020 të datës 17.07.2020 të Përmbaruesit Privat 

A.M. nga Vushtrria dhe i njëjti Urdhër për përmbarim, mbetet në fuqi. Në pikën II, të 

dispozitivit ka vendosur që: Secila palë i bartë shpenzimet e përmbarimit në këtë çështje 

juridike të përmbarimit përveç se deri në përfundimin e procedurës në këtë çështje 

juridike të përmbarimit, të gjitha shpenzimet e përmbarimit do ti bartë ajo palë e cila 

humb procesin gjyqësor - përmbarimor.  

Kundër këtij aktvendimi përfaqësuesi i autorizuar i debitorit brenda afatit ligjor ka 

paraqitur ankesë, duke e atakuar aktvendimin e goditur për shkak të vërtetimit të gabuar 

dhe jo të plotë të gjendjes faktike, me propozim që të: aprovohet ankesa e të paditurit si 

e bazuar dhe të anulohet aktvendimi i gjykatës së shkallës së parë si dhe të kthej të njëjtën 

në rishqyrtim dhe rivendosje ose ta ndryshoj dhe ta refuzoj si të pabazë.  
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Me përgjigje në ankesë i autorizuari i kreditores ka propozuar që Gjykata e Apelit ta 

refuzoj ankesën e debitorit, ndërsa aktvendimin e gjykatës së shkallës së parë ta vërtetoj, 

duke kërkuar edhe shpenzimet e procedurës për përfaqësim dhe shpenzimet e përgjigjes 

në ankesë e gjithë kjo sipas Tarifës së Avokatëve TOA si dhe shpenzimet e tjera të 

procedurës përmbarimore në përputhje me UA-MD nr. 06/2014, të gjitha këto në afat 

prej 7 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së urdhrit.  

Gjykata e Apelit e Kosovës, i shqyrtoi shkresat e lëndës, aktvendimin e atakuar, 

pretendimet ankimore dhe pas vlerësimit të tyre në kuptim të nenit 208 dhe 194 të Ligjit 

për Procedurës Kontestimore (LPK) e lidhur me nenin 17 të Ligjit për Procedurën 

Përmbarimore (LPP), gjeti se: 

 

Ankesa e përfaqësuesit të autorizuar të debitorit është e pabazuar. 

Nga shkresat e lëndës rezulton se kreditorja ka paraqitur propozim për përmbarim, në 

bazë të Vendimit të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale - Inspektoratit të Punës 

në Prishtinë, me numër Nr.692/2020 i datës 14.05.2020, me të cilin debitori është 

detyruar që kreditores t’ia paguaj borxhin në emër të shpërblimit jubilar për 3 paga 

jubilare në shumën prej 1,803.09 €, në afat prej 7 ditësh si dhe të gjitha shpenzimet e 

procedurës përmbarimore në përputhje me Udhëzimin Administrativ për tarifat, 

shpërblimet dhe kompensimin e shpenzimeve për Përmbaruesit Privat, nën kërcënimin e 

përmbarimit të dhunshëm.  

Përmbaruesi Privat duke vepruar sipas propozimit të kreditorit të datës 17.07.2020, me 

Urdhër Përmbarimor, nën shenjën P.nr.2547/20 i datës 17.07.2020, ka lejuar 

përmbarimin duke vlerësuar se vendimi i Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale - 

Inspektoratit të Punës në Prishtinë, me numër Nr. 692/2020 i datës 14.05.2020, i plotëson 

kushtet si dokument përmbarimor për ta lejuar përmbarimin.  

Kundër Urdhrit Përmbarues mbi lejimin e përmbarimit përfaqësuesi i autorizuar i 

debitorit ka paraqitur prapësim me datën 27.07.2020, me propozim që të: aprovohet 

prapësimi i debitorit si i bazuar dhe të shfuqizohet propozimi i kreditorit për fillimin e 

procedurës së ekzekutimit ndaj debitorit dhe të refuzohen shpenzimet e lejimit të cekura 

nga përmbaruesi.  

Me përgjigje në prapësim të datës 14.08.2020, i autorizuari i kreditores ka propozuar që 

të refuzohet prapësimi i debitorit si i pabazuar, të vërtetohet urdhri përmbarimor i 

Përmbaruesit Privat dhe të detyrohet debitori që ta paguajë borxhin kreditores, 

shpenzimet e avokatit dhe shpenzimet e tjera të procedurës përmbarimore në përputhje 

me UA-MD nr. 06/2014, të gjitha këto në afat prej 7 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë 

së këtij urdhri.  

Gjykata e shkallës së parë pas vlerësimit të prapësimit, me aktvendimin e atakuar 

PPP.nr.401/2020, i datës 02.06.2021, ka vendosur që ta refuzoj si të pabazuar prapësimin 

e debitorit i paraqitur kundër Urdhrit mbi lejimin e përmbarimit të Përmbaruesit Privat 

A.M., P.nr.2547/2020, i datës 17.07.2020, duke vendosur më decidivisht si në dispozitiv 

të aktvendimit të atakuar.   

Në arsyetim të aktvendimit të atakuar, gjykata e shkallës së parë, ka theksuar se: me 

shikim në shkresat e lëndës, P.nr. 2547/2020 ka konstatuar se në rastin konkret kemi të 

bëjmë me propozimin për përmbarim të një vendimi administrativ, si dokument i 
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përmbarimit dhe sipas 1 paragraf 2 të LPP-së, dispozitat e këtij ligji zbatohen edhe për 

përmbarimin e vendimit të marr në procedurën administrative dhe për kundërvajtje me 

të cilin është caktuar detyrimi në të holla, përveç se kur për përmbarimin e tillë është 

paraparë me ligj kompetenca e organit tjetër e përkitazi me kompetencën e gjykatës për 

të vendosur në procedurën e përmbarimit dhe që ta zbatoj përmbarimin e vendimeve 

gjyqësore që kanë të bëjnë me kompensimet tjera të punëtorëve dhe shërbyesve civil, 

bëhet fjalë në nenin 5 paragraf 6, pika 2 të LPP-së, e dispozitat e këtij ligji zbatohen edhe 

për përmbarimin e vendimeve administrative derisa për bazën juridike për caktimin e 

përmbarimit në bazë të një vendimi administrativ dhe për plotësimin e kushteve ligjore 

në rastet e tilla bëhet fjalë në nenin 21, 22, 23 paragraf 2 dhe nenit 24 paragraf 3 të LPP-

së, derisa për prapësimin si mjet i rregullt juridik në procedurën e përmbarimit bëhet fjalë 

në nenin 69 të LPP-së, kurse për shkaqet e parapara për prapësim bëhet fjalë në nenin 71 

të LPP-së, e në rastin konkret pala kreditore propozimit për përmbarim ia ka 

bashkëngjitur kopjen e noterizuar të vendimit administrativ Nr. 692/2020 të datës 

14.05.2020 të Inspektoratit të Punës në Prizren, i nxjerrë në procedurën administrative 

dhe i cili dokument i përmbarimit dhe se ky vendim administrativ është bërë i formës së 

prerë me datën 03.07.2020 dhe ka të bëjë me kompensimin e pagave mujore, si shpërblim 

jubilar e bazuar në përvojën e punës në shumën prej 1,803.09 €. Ndërkaq sa i përket 

kompetencës së Përmbaruesit Privat në fjalë gjykata ka konsideruar se procedura e 

iniciuar dhe e caktuar me urdhër për përmbarim pranë këtij organi të përmbarimit do të 

vazhdojë të procedohet pranë të njëjtit organ të përmbarimit dhe atë duke u bazuar në 

udhëzimin e Gjykatës Supreme të Kosovës me nr. GJ.A.36/2021 të datës 05.02.2021 i 

cili udhëzues e ka revokuar udhëzuesin e mëparshëm të Gjykatës Supreme GJ.A. 

139/2020 të datës 25.09.2020, pra për rastet të cilat veç janë lejuar - caktuar, kompetentë 

është organi i cili i ka lejuar, më konkretisht Përmbaruesi Privat në rastin në fjalë.   

Për mënyrën e vendosjes si në dispozitiv të aktvendimit të atakuar, gjykata e shkallës së 

parë, ju ka referuar neneve 1 paragraf 1, 3, 5 paragraf 6 pika 2, 21, 22, 23 paragraf 2, 24 

paragraf 3, 27, 36, 38, 71, 73 dhe 77 të LPP-së, nenit 9, 10, 11, 12 të Ligjit Nr. 05/L-118 

të datës 18.04.2017 për Ndryshimet dhe Plotësimet e Ligjit nr. 04/L-139 të datës 

20.12.2012 të LPP-së, lidhur me nenin 17 të Kontratës Kolektive Sektoriale të 

Shëndetësisë dhe nenin 90 paragraf 5 të Ligjit të Punës. Vendimin mbi shpenzimet e 

procedurës përmbarimore e ka mbështetur në nenin 13 të LPP-së, lidhur me nenin 450 të 

LPK-së.  

Gjykata e Apelit vlerëson se gjykata e shkallës së parë në bazë të provave të cilat i ka 

pasur në dispozicion në shkresat e lëndës, ka dhënë aktvendimin e saj të drejtë dhe të 

bazuar në dispozita konkrete ligjore, prandaj përfundimin juridik të gjykatës së shkallës 

së parë, lidhur me këtë çështje e pranon në tërësi edhe Gjykata e Apelit e Kosovës, duke 

vlerësuar po ashtu se aktvendimi i atakuar është i rregullt dhe i ligjshëm, për arsye se i 

njëjti nuk është përfshirë as në shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës 

kontestimore nga neni 182 paragrafi 2 pika b), g), j)  k) dhe m) të LPK-së, e të cilat 

shkaqe ankimore gjykata e shkallës së dytë i vlerëson edhe sipas detyrës zyrtare, në bazë 

të nenit 194 të LPK-së.  

Gjykata e Apelit vlerëson se gjykata e shkallës së parë ka konstatuar drejt faktin se 

Vendimi i lëshuar nga Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale - Inspektoratit të Punës 

në Prishtinë, me numër Nr. 692/2020 i datës 14.05.2020, në këtë rast është dokument 

përmbarues, kjo përcaktohet me nenin 22 paragrafi 1 pika 1.2 të LPP-së, me të cilën 

përcaktohet se: “ Dokument përmbarues është edhe vendimi përmbarues i dhënë në 
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procedurë administrative dhe aktpajtimi (me tej: ujdia) ” dhe përbënë bazën juridike për 

caktimin e përmbarimit sipas nenit 21, duke i plotësuar kushtet nga neni 24 paragraf 3 

dhe neni 27 paragraf 1, të 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 së detyrimit ”, andaj pretendimet 

ankimore të përfaqësuesit të autorizuar të debitorit se gjykata ka bërë vërtetim të gabuar 

dhe jo të plot të gjendjes faktike, me rastin e refuzimit të prapësimit nuk qëndrojnë. 

Nuk qëndrojnë pretendimet ankimore të përfaqësuesit të autorizuar të debitorit as për 

shkelje tjera të pretenduara nga ana e gjykatës së shkallës së parë, pasi që në këtë rast 

gjykata e shkallës së parë, me rastin e vendosjes për prapësimin e debitorit nuk ka gjete 

se ekziston ndonjëri nga shkaqet ligjore të parapara me nenin 71 të LPP-së. 

Me nenin 69 paragrafi 4 të LPP-së, përcaktohet se: “ Baza për prapësim duhet të 

mbështetet në provat e duhura. Provat për prapësim duhet të dorëzohen me shkrim, 

përndryshe prapësimi do të refuzohet ”. Në këtë rast debitori me anë të prapësimit nuk 

ka prezantuar asnjë provë me të cilën do të argumentonte ndonjërën nga shkaqet e 

parapara me nenin 71 të LPP-së, prandaj kjo gjykatë e vlerëson si të drejtë përfundimin 

juridik të gjykatës së shkallës së parë.  

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 këto dokumente rrjedh e drejta e organit përmbarues që sipas 

propozimit të kreditorit të caktoj dhe zbatoj përmbarimin.   

Në këtë rast Vendimi i lëshuar nga Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale - 

Inspektoratit të Punës në Prishtinë, me numër Nr. 692/2020 i datës 14.05.2020 është 

dokument përmbarimor dhe i përmbarueshëm dhe cilësia e tillë i është konfirmuar me 

klauzolën e formës së prerë të datës 03.07.2020 dhe klauzolën e ekzekutueshmërisë të 

datës 03.07.2020 dhe si i tillë është i vlefshëm juridikisht dhe i përshtatshëm për 

përmbarim, pasi që i njëjti i plotëson të gjitha kushtet, ku në të është treguar kreditori dhe 

debitori, është përcaktuar saktë lartësia e borxhit të debitorit, objekti, lloji, vëllimi dhe 

koha e përmbushjes së detyrimit nga ana e debitorit. Po ashtu vendimi si dokument 

përmbarimor, ka cilësinë e titullit ekzekutiv dhe është i përmbarueshëm, pasi që i njëjti 

është i pajisur me klauzolën e formës së prerë dhe klauzolën për ekzekutueshmëri dhe si 

i tillë konform nenit 36 paragraf 1 dhe 2 të LPP-së, sipas këtij titulli përmbarimi në këtë 

rast është i lejuar.   

Me nenin 36 paragraf 1 të LPP - së, 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 ”, ndërsa në 

paragrafin 2, të po këtij neni përcaktohet  se “ Vërtetimin për përmbarueshmëri e jep 

Gjykata, respektivisht organi shtetëror që ka vendosur për kërkesën në procedurën e 

shkallës së parë ”.    

Gjykata e Apelit i vlerësoi edhe të gjitha pretendimet e tjera ankimore por të njëjtat nuk 

ishin me ndikim për një vendim ndryshe, për çka vendosi si në dispozitiv të këtij 

aktvendimi. Nëse pala debitore për çfarëdo rrethane apo arsye pretendon se pala kreditore 

kërkon përmbarimin e detyrimit pa bazë ligjore, si shkak i të cilave palës debitore 

eventualisht ka mundur ti shkaktohet apo mund ti shkaktohet çfarëdo lloji dëmi më rastin 

e kryerjes së përmbarimit sipas kësaj lënde, nuk ka pengesa ligjore që lidhur më këtë të 
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drejtën e tij ta realizoj në kontest të rregullt civil pranë gjykatës kompetente, ngase një 

pretendim i tillë i tij, nuk paraqet bazë ligjore për ndaljen, pezullimin apo përfundimin e 

përmbarimit në këtë rast.  

Kompetenca e Gjykatës së Apelit për të vendosur nga ana e gjyqtarit individual në shkallë 

të dytë, bazohet në dispozitën e nenit 3 paragrafi 2 të LPP-së, me të cilën është paraparë 

se në shkallën e dytë vendimet i nxjerr gjyqtari individual.   

Nga të gjitha arsyet e paraqitura e në pajtim me dispozitat e nenit 194, 208, 209 paragrafi 

1 pika b) të LPK-së, e lidhur me nenin 17 të LPP-së, u vendos si në dispozitiv të këtij 

aktvendimi. 

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË 

Ac.nr. 5600/21, me datë 28.10.2021 

                                                        

                                                                                                           Gjyqtari            

                       Rrustem Thaqi, d.v 

 

 


