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Numri i lëndës: 2021:098279 

Datë: 15.06.2022 

Numri i dokumentit:     03135947 

 

 

Ac.nr.5137/2021 

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË, nga gjyqtarja individuale Frosina 

Sylejmani, në çështjen juridike përmbarimore të kreditorit Ministria e Punës dhe Mirëqenies 

Sociale – Inspektorati i Punës, kundër debitorit H.A B.I, me emër tregtar D.P.H “B...”, me numër 

unik identifikues , me seli në Ferizaj, Rr. me bazë juridikë përmbarimore, duke vendosur lidhur 

me ankesën e debitorit, të paraqitur kundër aktvendimit të Gjykatës Themelore në Ferizaj, 

PPP.nr.254/20 të datës 28.01.2021, me datë 31.05.2022, mori këtë: 

 

A K T V E N D I M 

 

REFUZOHET si e pathemeltë ankesa e debitorit H.A B.I, me emër tregtar D.P.H “B...”, ndërsa 

aktvendimi i Gjykatës Themelore në Ferizaj, PPP.nr.254/20 të datës 28.01.2021, 

VËRTETOHET. 

 

A r s y e t i m 

 

Gjykata Themelore në Ferizaj, me aktvendimin e ankimuar, PPP.nr.254/20 të datës 28.01.2021, 

e ka refuzuar si të pabazuar prapësimin e debitorit H.A B.I, me emër tregtar D.P.H “B...” dhe e 

ka lënë në fuqi urdhrin për lejimin e përmbarimit të përmbaruesit privat Besnik Aliu nga Ferizaj, 

P.nr.407/20 të datës 10.07.2020.  

 

Kundër këtij aktvendimi në afatin ligjor  ka paraqitur ankesë debitori, për të gjitha shkaqet e 

ankimit, me propozim të bërë Gjykatës së Apelit që ta aprovojë në tërësi si të bazuar ankesën e 

debitorit, ndërsa aktvendimin e atakuar ta ndryshoj, ashtu që të pezulloj urdhrin përmbarimor 

P.nr.407/20 si të pabazuar, duke i ndalur të gjitha veprimet procedurale përmbaruese. 

  

Përgjigje në ankesë nuk është parashtruar. 

 

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

ankimore dhe pas vlerësimit të tyre në kuptim të dispozitës së nenit 208 të Ligjit për Procedurën 
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Kontestimore (LPK) e lidhur me nenin 17 të Ligjit për Procedurën Përmbarimore (LPP), gjeti 

se: 

 

Ankesa e debitorit është e pathemeltë 

 

Nga shkresat e lëndës rezulton se kreditori MPMS – Inspektorati i Punës, në Ferizaj, me datë 

10.07.2020, ka paraqitur propozim për përmbarim kundër debitorit H.A B.I me numër unik 

identifikues , me seli në Ferizaj, në bazë të dokumentit përmbarimore Vendimi të Inspektoratit 

të Punës me Nr.prot.273/20 të datës 29.05.2020, ku debitori ka qenë i obliguar që t’ia paguaj 

kreditorit në emër të masës ndëshkimore në afat prej 8 ditësh t’ia paguaj shumën e të hollave 

prej 1500.00 Euro. Pasi që afati për pagesë ka skaduar, kreditori parashtron këtë propozim për 

përmbarim, duke kërkuar shumën e borxhit për realizim, si dhe të gjitha shpenzimet e procedurës 

përmbarimore. 

 

Përmbaruesi Privat Besnik Aliu  me seli në Ferizaj, duke vepruar sipas propozimit për përmbarim 

të kreditorit me datë 10.07.2020, ka nxjerrë urdhrin përmbarimor P.nr.407/20, me të cilin e ka 

lejuar përmbarimin sipas dokumentit përmbarimor, i cili i plotëson kushtet për ta lejuar 

përmbarimin. 

 

Kundër urdhrit për lejimin e përmbarimit debitori ka paraqitur prapësim me datë 27.09.2020, 

duke e kundërshtuar urdhrin përmbarimor të përmbaruesit privat, me arsyetimin se nuk është 

vërtetuar dhe vlerësuar gjendja faktike në mënyrë të drejtë, duke propozuar që urdhri për 

përmbarim P.nr.407/2020 të datës 10.07.2020, të pezullohet si i pabazuar dhe të ndalohen të 

gjitha veprimet procedurale përmbaruese. 

 

Gjykata Themelore në Ferizaj, duke vendosur lidhur me prapësimin e  debitorit dhe përgjigjen 

në prapësim të kreditorit, ka nxjerrë aktvendimin PPP.nr.254/20, të datës 28.01.2021, me të cilin 

e ka refuzuar prapësimin e palës debitore. Gjykata e shkallës së parë, në arsyetim të aktvendimit 

lidhur me refuzimin e prapësimit vendosi pasi që pretendimi i debitorit se vendimi i inspektoratit 

të punës nuk ka vërtetuar dhe vlerësuar gjendjen faktike në mënyrë të drejtë, nga fakti se 

Inspektorati i Punës nuk është kompetent të shqiptoj gjoba për se nuk kanë pasur leje të qëndrimit 

në Republikën e Kosovës dhe dokumente tjera, gjykata e shkallës së parë këto pretendime i 

konsideroj si të pabazuara për arsye se gjykata me rastin e vendosjes për prapësimin e ushtruar 

nga debitori kundër urdhrit për përmbarim ka për detyrë dhe kompetencë të bëj konstatimin e 

ligjshmërisë së nxjerrjes së urdhrit për përmbarim në pajtim me dispozitat gjegjëse të LPP-së, 

por nuk mund të bëj konstatimin e ligjshmërisë së nxjerrjes së dokumentit përmbarues, vendimin 

mbi shqiptimin e gjobës në këtë rast për arsye se një gjë të tillë ka për detyrë dhe kompetencë që 

ta bëj inspektorati i punës pranë MPMS në Prishtinë, përkatësisht organi i shkallës së dytë dhe 

pretendimet e tilla debitori ka pasur të drejtën ligjore t’i paraqes përmes ushtrimit të ankesës 

kundër vendimit mbi shqiptimin e gjobës.   

 

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 
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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, dhe se drejtë është zbatuar e drejta materiale, 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 shkallës së parë duke vlerësuar drejtë provat të cilat i ka pasur në dispozicion në 

shkresat e lëndës të ofruara nga palët ndërgjyqëse, ka vendosur drejtë kur prapësimin e debitorit 

e ka refuzuar si të pabazuar duke dhënë arsye përkatëse në pjesën arsyetuese të aktvendimit të 

atakuar, se në bazë të dokumentit përmbarimor-Vendimit Nr.273/20, i datës 29.05.2020, i nxjerr 

nga kreditori - Inspektorati i Punës, i formës së prerë nga data 11.06.2020, dhe i ekzekutueshëm 

nga data 11.06.2020, debitorit i është shqiptuar gjoba në shumë prej 1.500 Euro, të cilën është 

detyruar që të paguaj në afat prej 8 ditësh nga dita e pranimit të vendimit. 

 

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

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

njëjti është i kuptueshëm dhe i qartë, prandaj konkludimin e gjykatës së shkallës së parë, lidhur 

me këtë çështje e pranon edhe Gjykata e Apelit, duke vlerësuar po ashtu se 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 1dhe 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 Vendimit 

Nr.273/20, i datës 29.05.2020, i nxjerr nga Inspektorati i Punës, i formës së prerë nga data 

11.06.2020, dhe i ekzekutueshëm nga data 11.06.2020, 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 duke i plotësuar kushtet 

nga neni 24 paragrafi 3 dhe 27 paragrafi 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 debitorit se gjykata ka bërë shkelje të dispozitave të LPP-së, me rastin e refuzimit 

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 

caktoj dhe zbatoi përmbarimin. 

 

Nuk qëndrojnë pretendimet për gjendjen faktike sepse gjykata në procedurë përmbarimore i 

përmbahet parimit të rigorozitet formal juridik, nga i cili parim rrjedh se gjykata e vlerëson 

përshtatshmërinë e dokumentit përmbarimore, vlerëson nëse janë plotësuar kushtet për nxjerrjen 
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e urdhrit përmbarimor dhe në procedurën sipas prapësimit gjykata e shkallës i vlerëson shkaqet 

e treguara në prapësim nga neni 71 i LPP-së. 

 

Pretendimet e debitorit se i njëjti ka parashtruar ankesë ndaj vendimit të Inspektoratit të Punës 

nuk ndikojnë në ekzekutimin e vendimit përmbarues, për faktin se me Ligjin për Inspektoratin e 

Punës në Kosovë LIGJI Nr. 2002/9, në nenin 6.4 është përcaktuar se: “Ankesa e ushtruar në 

vendimin e Inspektorit të punës nuk e shtyn ekzekutimin e vendimit”, ”, ndërsa me dispozitën e 

nenit 144 paragrafi 1 pika 1.3 të Ligjit për Procedurën e Përgjithshme Administrative Ligji Nr. 

05/L -031, përcaktohet se: “Një akt administrativ do të bëhet i ekzekutueshëm me: 1.3. njoftimin 

e palës me aktin, kur, sipas ligjit, ankesa nuk ka efekt pezullues”.. Në kuptim të kësaj dispozite, 

Gjykata e Apelit vlerëson se ankesa e ushtruar nga ana e debitorit nuk e ndalon ekzekutimin e 

aktit administrativ, për shkak se në rastin konkret kemi të bëjmë me një vendim të formës së 

prerë dhe të ekzekutueshëm i cili është nxjerrë në procedurë administrative e që i njëjti i plotëson 

kushtet për përmbarim në kuptim të nenit 24 dhe 27 të LPP-së. 

 

Nga të gjitha arsyet e paraqitura e në pajtim me dispozitat e nenit 208 dhe 209 paragrafi 1 pika 

(b) të LPK lidhur me nenin 17 të LPP-së, u vendos si në dispozitiv të këtij aktvendimi.. 

   

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË 

Ac.nr.5137/2021, me datë 31.05.2022                                                                                                          

 

                                                                                                                Gjyqtarja,  

                                                                                                                       Frosina Sylejmani 

 

 


