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Numri i lëndës: 2022:278127 

Datë: 18.01.2023 

Numri i dokumentit:     03872398 

       

CP.74/22                                                                             
  

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN-Dega Novobërdë – Departamenti i 

Përgjithshëm, përmes gjyqtarit Gazmend Ajvazi,  në çështjen përmbarimore të  kreditores 

T.B- I. nga Gjilani, të cilën me autorizim e përfaqëson R.G. jurist nga Gjilani, kundër debitorit 

D.K. e A. në N, në K. e Novobërdës, duke vendosur  lidhur me kundërshtimin e  debitorit, të 

datës 04.01.2023, jashtë seancës më 18.01.2023, mori këtë:  

 

 

                                                       A    K   T   V   E   N   D   I   M   

 
I. R E F U Z O H E T  si i pabazuar  prapësimi i debitorit D.K.A.në K. e N,  i datës 

04.01.2023, i paraqitur kundër Aktvendimit për Përmbarim CP.nr.74/22 të datës 04.01.2022.  

 

II. Mbetet në fuqi Aktvendimi  për  Përmbarim, CP.nr.74/22 i datës 27.12.2022. 

 

III. Obligohet debitori – K.N. që në emër të shpenzimeve të procedurës së përmbairmit të 

paguajë shumën prej 198 € për përpilimin e propozimmit dhe taksës gjyqsore.  

 

                                                          A   r   s   y   e   t   i   m 
 

Gjykata Themelore Gjilan –Dega Novobërdë- Departamenti i Përgjithshëm me Aktvendimin e 

saj, CP.nr.74/22 i dt 27.12.2022 ka lejuar ekzekutimin  e propozuar nga kreditorja T.B.-I nga 

Gjilani, të cilën e përfaqëson jurisiti R.G. , kundër debitorit K.N.- D.K.A., ku në bazë të 

Aktgjykimit te Gjykatës Themlore në Gjilan-Dega Novobërdë, C.nr.10/22 i dt 7.10.2022, ku 

debitori është i obliguar ti paguaj në emer të mos pageses së të ardhurave përsonale në shumen 

prej 3,633.70€  (pesëqind e nëntë e dhjetë e tetë euro ) me kamatë ligjore me shkallen prej 8 %, 

që nga dita e ushtrimit të këtij propozimi si dhe shpenzimet e  procedures përmbarimore. 

 

Në afatin ligjor me datë 04.01.2023, debitori K.N. ka ushtruar kundërshtim ndaj aktvendimit i 

cili u bë ligjërisht i detyrueshëm më dt.12.12.2022, gjykata vendosi me vendimin nr.74/22 të 

dt.27.12.2022, me propozim të përfaqs. të kreditorit. Juristit R.G. nga Gjilani urdhëroi 

përmbairmin sipas debitorit me qëllim arkëtimin e një borxhi prej 3,633.70€, me kamatë 8% 

duke filluar nga data 03.01.2020  si datë e paraqitjes së padisë deri në pagesën përfundimtare si 
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dhe shpenzimet e procedurës  kontestimore në shumë prej 414 €, andaj debitori e parashtron 

këtë ankesë brenda afatit ligjor dhe se e njëjta konsideron se nuk ka pasur kushte ligjore që 

gjykata ta urdhërojë këtë përmbarim në kuptim të neneve 22 dhe 29 të Ligjit për Procedurën e 

Përmbarimit. Në fund gjykatës i ka propozuar që të aprovojë kundërshtimin e debitorit dhe ta 

pezullojë ekzekutimin e përcaktuar sipas aktvendimit të gjykatës dhe të anulohen të gjitha 

veprimet e ndërmara. 

 

Kreditori në afatin ligjorë pas pranimit të prapsimit më daten 06.01.2022, ka ushtruar përgjegje 

në prapësim duke shtuar se e ka kontestuar në tërësi prapësimin e debitorit me arsyetimin se 

qëllimisht debitori është duke u orvatur që ta neglizojë zbatimin e aktvendimit të atakuar lidhur 

me obligimin ligjor në vend që ta zbatojë kontratën kolektive dhe ti stimulojë e motivojë për 

punë punëtorët e arsimit . Ndërsa debitori i streson, i zvarrit  procedurat dhe i diskriminon 

punëtorët arsmor në realizimin e të drejtave të tyre në të ardhura personale. Debitori nuk është i 

ndërgjegjsëhm që të drejtat dhe detyrimet nga mardhënia e punës në arsim rregullone me Ligjin 

mbi A. e . K, Ligjin e Punës dhe kontratën kolektive si dhe udhëzimet administrative pasi që i 

krahason me ligjin mbi zyrtarët publik . Debitori ka obligim ligjor që ta zbatojë kontratën 

kolektive andaj në bazë të të cekurave  më lartë i ka propozuar gjykatës që ta refuzojë në tërësi 

prapësimin dhe ta lë në fuqi aktvendimin përmbarimor. 

 

Gjykata pas shikimit dhe vlerësimit të shkresave të lëndës konstatoj se prapësimi i debitorit 

është i pa bazuar për arsye se i njëjti nuk ka vërtetuar asnjë nga shkaqet e parapara në nenin 71 

të LPP-së, lidhur me bazueshmërinë e prapësimit, pasi që Aktgjykimi i Gjykatës Themelore në 

Gjilan  -Dega Novobërdë, Departamenti i Përgjithshëm, C.nr. 10/22 i dt 7.10.2022 i cili është 

bërë i plotëfuqishëm 12.12.2022, në bazë të së cilës është lejuar përmbarimi është dokument 

përmbarimor - titull ekzekutiv,  duke u bazuar në nenin 22 paragrafi 1, nënparagrafi 1.1 të 

LPP-së .  

   

 Për shpenzimet e  prcedurës përmbarimore gjykata vendosi në bazë të nenit 13 par.6 të 

LPP-së. 

 

 Nga të cekurat e mësipërme e në pajtim me nenin 5,13, 22,71, 72 dhe 73 të LPP-së, u vendos 

si në dispozitivin I,  II  dhe të III të këtij aktvendimi.            

 

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN-Dega Novobërdë 

Departamenti i Përgjithshëm 

                                                              CP.nr.74/22, Datë 18.01.2023   
                                                      Gjyqtari 
                                    Gazmend Ajvazi 

                                                                                                                             ______________ 

                                                                                                                            

 

KËSHILLA JURIDIKE : Kundër këtij aktvendimi mund të paraqitet ankesë në Gjykatën e 

Apelit në Prishtinë, brenda 7 ditësh nga dita e pranimit të këtij aktvendimi.Ankesa në kopje të 

mjaftueshme  dorëzohet përmes Gjykatës Themelore në Gjilan-Dega Novobërdë.   

 

 


