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Numri i lëndës: 2021:142191 

Datë: 04.01.2023 

Numri i dokumentit:     03822589 

PPP.nr.291/21 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ, Departamenti i Përgjithshëm, Divizioni 

civil, gjyqtari Faton Ajvazi, me sekretaren juridike Makfire Reçica, në çështjen juridike 

përmbarimore tё kreditorit Ministria e Punës dhe Mirëqenies e Financave, Punës dhe 

Transfereve - Inspektorati i Punës, kundёr debitorit R.R.. M.B.I, me adresë në magjistralen 

Ferizaj – Prishtinë, me pronar R.M., me numër unik identifikues ...., për pagesën e gjobës, duke 

vendosur për prapësimin e ushtruar nga debitori, me datё 04.01.2023, mori kёtё: 

 

                          A K T V E N D I M 

 

REFUZOHET si i pabazuar prapësimi i debitorit R.R.. M.B.I, i ushtruar kundër urdhrit 

për lejimin e përmbarimit P.nr.376/2021, i datës 28.05.2021, i lëshuar nga përmbaruesi privat 

Besnik Aliu nga Ferizaj dhe MBETET në fuqi urdhri për lejimin e përmbarimit P.nr.376/2021, 

i datës 28.05.2021.  

 

                                                         A r s y e t i m    

   

 Me urdhrin P.nr.376/2021, të datës 28.05.2021, përmbaruesi privat Besnik Aliu nga 

Ferizaj, e ka caktuar përmbarimin e propozuar nga kreditori Ministria e Punës dhe Mirëqenies 

e Financave, Punës dhe Transfereve - Inspektorati i Punës në Ferizaj, kundër debitorit R.R., 

M.B.I, në bazë të vendimit të formës së prerë dhe të ekzekutueshëm, me numër Nr.Prot..../2020, 

të datës 29.12.2020, për detyrimin e debitorit, për pagesën e gjobës në shumë prej 5000 euro, 

duke i përfshirë edhe shpenzimet e procedurës së përmbarimit, dhe ndalimin në mjetet në para 

përmes bllokimit të llogarive bankare të debitorit ose regjistrimin, vlerësimin, sekuestrimin dhe 

shitjen e sendeve të luajtshme dhe të paluajtshme të debitorit. 
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 Kundër urdhrit për lejimin e përmbarimit, debitori, brenda afatit ligjor, ka ushtruar 

prapësim, duke i propozuar gjykatës që të aprovohet prapësimi si i bazuar dhe të anulohet urdhri 

për përmbarim. 

Kreditori ka ushtruar përgjigje me shkrim në prapësimin e debitorit, me të cilën i ka 

propozuar gjykatës që prapësimin e debitorit ta refuzoj si të pabazuar. 

Gjykata në këtë rast i shqyrtoj shkresat e lëndës, urdhrin për përmbarim P.nr.376/2021, 

të datës 28.05.2021 dhe pretendimet në prapësim të debitorit dhe vlerësoj se prapësimi është i 

pabazuar dhe nuk i plotëson asnjërin nga kushtet e parapara me nenin 71, par 1, të LPP-së. 

Gjykata vlerëson se urdhri për përmbarim i cekur më lart, i lëshuar nga përmbaruesi 

privat Besnik Aliu, është i ligjshëm dhe i rregullt dhe se i njëjti nuk përmban shkelje të 

dispozitave të procedurës përmbarimore ngase përmbaruesi privat në këtë rast e ka lejuar 

përmbarimin në bazë të nenit 21 dhe 22, par 1, nën par 1.2, të LPP-së. 

Sa i përket pretendimeve të debitorit në prapësim se: përmbaruesi privat gjatë marrjes 

së urdhrit ka bërë shkelje të dispozitave material – juridike për shkak se debitori nuk ka bërë 

shkelje të konstatuar nga Inspektorati i Punës, urdhri i përmbaruesit privat është i pa ligjshëm 

sepse praktikisht vendimi mbi shqiptimin e gjobës të cilin përmbaruesi e merr si të ligjshëm 

nuk qëndron, gjykata këto pretendime të debitorit i konsideron të pabazuara për arsyes se 

vendimi mbi shqiptimin e gjobës Nr.Prot..../2020, të datës 29.12.2020, në bazë të cilit është 

nxjerrë urdhri për përmbarim nga përmbaruesi privat, i plotëson të gjitha kriteret dhe kushtet 

ligjore nga neni 22, par 1, nën par 1.2, të LPP-së, gjithashtu vendimi në fjalë i plotëson edhe 

kushtet ligjore nga neni 36, par 1, të LPP-së, për shkak se vendimi i përmendur me lartë 

konsiderohet dokument përmbarimor nga fakti se i njëjti është i pajisur me klauzolën e 

përmbarueshmërisë për përmbarueshmëri. Po ashtu vendimi në fjalë është i përshtatshëm për 

përmbarim dhe në pajtim me nenin 27, par 1, të LPP-së, ngase në të është treguar kreditori dhe 

debitori, objekti, mjetet, shuma dhe koha e përmbushjes së detyrimit. Përndryshe gjykata me 

rastin e vendosjes lidhur me prapësimin e debitorit nuk ka kompetencë ta bëjë vlerësimin e 

ligjshmërisë së nxjerrjes së vendimit mbi shqiptimin e gjobës në këtë rast sepse një gjë të tillë 

mund ta bëjë vetëm organi i shkallës së dytë pranë kreditorit.  

 

Gjithashtu, sa i përket pretendimeve të debitorit në prapësim se data të cilën thirren 

Inspektorati i Punës e që është data 11.11.2020 është data kur debitori ka startuar të punoj si 

biznes dhe se pikërisht kjo datë ka qenë data e inaugurimit, lëshimit në punë të lokalit për 

biznes të cilin planifikonte ta funksionalizonte debitori dhe se po të njëjtën ditë debitori e kishte 

bërë kërkesën gjegjësisht lajmërimin e biznesit pranë organeve kompetente dhe se ka qenë në 
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procedurë të rregullimit të dokumentacionit të punëtorëve që planifikonte ti punësonte në këtë 

biznes gjë që këtë e ka bërë si dhe pretendime tjera në prapsim, gjykata këto pretendime i 

konsideron të pabazuara sepse siq është sqaruar edhe më lart, gjatë vendosjes lidhur me 

prapësimin e debitorit të ushtruar kundër urdhrit për përmbarim, gjykata nuk ka tagër dhe 

kompetencë të bëjë vlerësimin e ligjshmërisë së nxjerrjes së vendimit mbi shqiptimin e gjobës 

Nr.Prot..../2020, të datës 29.12.2020, për arsye se një gjë të tillë mund ta bëjë vetëm organi i 

shkallës së dytë pranë Ministrisë së Financave, Punës dhe Transfereve – Inspektorati i Punës 

në Ferizaj. Po ashtu, Gjykata në rastin konkret ka për detyrë që në pajtim me dispozitat e LPP-

së, të bëjë vetëm vlerësimin e ligjshmërisë së nxjerrjes së urdhrit për përmbarim P.nr.376/2021, 

të datës 28.05.2021. 

Si përfundim, gjykata konstaton se të gjitha faktet e cekura më lartë e bëjnë të ligjshëm, 

të drejtë, dhe në pajtim me nenin 22, par 1, nën par 1.2, të LPP-së, urdhrin për përmbarim 

P.nr.376/2021, të datës 28.05.2021, të nxjerrë nga përmbaruesi privat Besnik Aliu. 

Andaj, Gjykata duke i marr parasysh thëniet e debitorit në prapësim, përgjigjen e 

kreditorit në prapësimin e debitorit dhe thëniet e tij në seancën dëgjimore publike, si dhe duke 

i marr parasysh provat dhe shkresat tjera të lëndës, konstatoj se prapësimi i debitorit ёshtё i 

pabazuar dhe vendosi që të njëjtin ta refuzoj në tërësi si të pabazuar ndërsa urdhri për 

përmbarim të mbetet në fuqi.  

Nga të cekurat më lart dhe në bazë të nenit 73, par 1, 2 dhe 3, tё LPP–sё, gjykata vendosi 

si nё dispozitiv tё kёtij aktvendimi. 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ 

           PPP.nr.221/21, më datё 04.01.2023 

 

                 GJYQTARI 

                                                                                                                    Faton Ajvazi  

 

KËSHILLA JURIDIKE:            

Kundër këtij aktvendimi mund të ushtrohet ankesё Gjykatës sё Apelit të Kosovës nё Prishtinё, 

pёrmes kësaj Gjykate, në afatin prej 7 ditësh, nga dita e pranimit të këtij aktvendimi. 


