
 

 

 

REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

 

             

Ac.nr.7693/2021 

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS, gjykatësi individual Dr.sc. Rafet Haxhaj, me zyrtaren ligjore 

Fitore Isufi-Saraçi, në çështjen përmbarimore të kreditorit Z. Sh  - Malishevë, të cilin e përfaqëson i 

autorizuari B. K, avokat nga Prizreni, kundër debitorit Komuna e Malishevës, Drejtoria Komunale e 

Arsimit DKA, duke vendosur lidhur me ankesën e debitorit, kundër aktvendimit të Gjykatës 

Themelore në Gjakovë-Dega në Malishevë, PPP.nr.61/21 të datës 10.08.2021, me datë 29.10.2021, 

mori këtë: 

 

A K T V E N D I M 

 PRANOHET si e bazuar, ankesa e debitorit Komuna e Malishevës-Drejtoria Komunale e 

Arsimit DKA, ndërsa aktvendimi i Gjykatës Themelore në Gjakovë-Dega në Malishevë, PPP.nr. 61/21 

i datës 10.08.2021, PRISHET dhe çështja i kthehet të njëjtës gjykatë në rivendosje. 

 

A r s y e t i m 

Me aktvendimin e atakuar të gjykatës së shkallës së parë, në pikën I., te dispozitivit refuzohet 

si i pa bazuar prapësimi i debitorit Komuna e Malishevës, ushtruar nga Avokati i Publik i Komunës, 

kundër Urdhrit për përmbarim P.nr.1054/2020 të datës 01.10.2020, të Përmbaruesit Privat E. H nga 

Prizreni me të cilin është lejuar përmbarimi në këtë çështje juridike të përmbarimit. Në piken II., të 

dispozitivit , mbetet në fuqi Urdhri P.nr.1054/2020 të datës 01.10.2020 i përmbaruesit privat E. H nga 

Prizreni, për lejimin e përmbarimit në këtë çështje përmbarimore. 

Kundër këtij aktvendimi brenda afatit ligjor ankesë ka paraqitur debitori për shkak të 

shkeljeve esenciale të dispozitave të LPK-së, konstatimit të gabuar të gjendjes faktike dhe zbatimit të 

gabuar të së drejtës materiale, me propozim që të refuzohet Aktvendimi i Gjykatës Themelore në 

Gjakovë-Dega në Malishevë, me numër PPP.nr. 61/21 i datës 10.08.2021 ose çështjen përmbarimore 

që ka të bëjë me shujtën lidhur me këtë kontest gjyqësor ta kthej në rivendosje. 
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Gjykata e Apelit e Kosovës i shqyrtoi shkresat e lëndës, aktvendimin e atakuar, pretendimet 

ankimore dhe pas vlerësimit të tyre në kuptim të dispozitës 208 lidhur me 194 të LPK-së, e lidhur me 

nenin 17 të LPP-së, gjeti se: 

Ankesa është e bazuar. 

 Nga shkresat e lëndës rrjedhë se kreditori ka parashtruar propozim për lejimin e përmbarimit 

me datë 01.10.2020 te Përmbaruesi E. H i cili ka caktuar Urdhrin Përmbarimor, në bazë të dokumentit 

përmbarimor-Vendimit të Inspektoratit të Punës Nr.794/2020 të datës 09.06.2020, me të cilin 

vendim është detyruar që debitori t’ia paguaj kreditorit borxhin në shumë prej 355.50€ në bazë të 

shujtave ditore. 

 Përmbaruesi Privat në territorin e Gjykatës Themelore në Prizren, duke vepruar sipas 

propozimit për përmbarim të kreditorit ka nxjerr urdhër P.nr.1054/20 me datës 01.10.2020 me të 

cilin ka caktuar përmbarimin në bazë të vendimit të MPMS, Inspektorati i Punës Nr.794/2020 të datës 

09.06.2020, i cili përbënë dokument përmbarues konform dispozitave të nenit 21, 22 dhe 24 par.3 

dhe 5 i LPP-së.   

             Kundër urdhrit për lejimin e përmbarimit, debitori më datë 17.11.2020 brenda afatit ligjor ka 

paraqitur prapësim debitori-Avokati Publik Komunal i Komunës së Malishevës. Në prapësim debitori ka 

kërkuar që Urdhri për përmbarim P.nr.1054/20 i lëshuar nga Përmbaruesi Privat  E. H sipas Propozimit 

të Kreditorit Z. Sh të anulohet si i pa bazuar ose të hap seancë këshillimore sipas dispozitave të LPP si 

dhe t’i refuzoj shpenzimet përmbarimore lidhur me këto raste. 

Kreditori ka paraqit përgjigje në prapësimin e debitorit duke i propozuar gjykatës që ta refuzoj 

në tërësi prapësimin e debitorit dhe po që se është nevoja eventuale gjykata të caktoj seancë publike. 

Gjykata e shkallës së parë ka vendosur si në dispozitivin e aktvendimit të atakuar me ankesë. 

 Vlerësimin juridik të gjykatës së shkallës së parë nuk e miraton edhe gjyqtari i vetëm i gjykatës 

së shkallës së dytë, për faktin se aktvendimi i atakuar me ankesë është përfshirë me shkelje nga 

dispozitat e nenit 182.1 të LPK-së,  lidhur me nenin 73 par 1 të  LPP-së. Nga shkresat e lëndës rezulton 

se përmbarimi ka filluar në bazë të dokumentit të Vendimit të Inspektoratit të Punës nr.794/20 të 

datës 09.06.2020. Në anën tjetër debitori ka pretenduar se, pala propozuese të drejtën e saj e ka 

realizuar sipas aktgjykimit C.nr.193/19 të datës 28.10.2020 i cili është i plotfuqishëm, dhe në shkresat 

e lëndës po ashtu gjendet edhe përfundimi i procedurës përmbarimore P.nr.69/2020, lidhur me këtë 

çështje. 

 Gjyqtari individual i gjykatës së shkallës së dytë, ka vlerësuar se veprimet e gjykatës së 

shkallës së parë deri më tani  shfaqen të pa mjaftueshme sa i përket asaj që, të shikohet dhe vërtetohet 

rregullsia e propozimit për përmbarim ashtu siç është përcaktuar me dispozitën e nenit 73 par 1 të 
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LPP-së, të caktohet seanca dëgjimore  në mënyrë që palëve tu jepet mundësia e deklarimit rreth 

validitetit të prapësimit.  

 Për arsyet e cekura si më lartë, gjyqtari i vetëm i Gjykatës së Apelit ka vlerësuar se qëndrojnë 

pretendimet e kreditorit të parashtruara me ankesë dhe ka vendosur që aktvendimi i gjykatës së 

shkallës së parë të prishet dhe çështja të kthehet në rivendosje në gjykatën e shkallës së parë.  

 Në procedurën e serishme gjykata e shkallës së parë udhëzohet që ti eliminojë të metat si më 

lartë, të caktojë seancë dëgjimore ku pas deklarimeve të palëve në procedurë dhe krahasimit të të 

dhënave, të shikoj validitetin e propozimit për përmbarim, të marr parasysh edhe faktet e tjera 

relevante për vendosje në procedurë ku do të vërtetohej nëse pala debitore ka detyrim apo jo për të 

përmbushur dhe pas vërtetimit të drejtë të gjendjes faktike dhe me aplikimin e drejtë të së drejtës 

materiale  të nxjerrë një vendim të drejtë dhe të ligjshëm në këtë çështje përmbarimore. 

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

dytë bazohet në dispozitën e nenit 3 par. 2 të LPP-së, me të cilën është paraparë se në shkallën e dytë 

vendimet i nxjerr gjykatësi individual. 

 Nga të gjitha arsyet e paraqitura e në pajtim me dispozitat e nenit 209 par 1 pika c) të LPK-së 

lidhur me nenin 17 dhe 3.2 të LPP-së, u vendos si në dispozitiv të këtij aktvendimi. 

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS  NË PRISHTINË 

Ac.nr.7693/2021, me datë 29.10.2021 

 

                  GJ Y K A T Ë S I 

                                                                                                                                               Dr.sc. Rafet Haxhaj 

 

  

 


