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Ac.nr.10597/2021 

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË, në kolegjin e përberë nga  kryetare e 

kolegjit Frosina Sylejmani, gjyqtarët Arsim Hamzaj dhe Besnik Feka, anëtar të kolegjit, në 

çështjen juridike kontestimore të paditëses Komuna e Gjakovës të cilën e përfaqëson Vjollca 

Shyti nga Gjakova, kundër të paditurës (në këtë rast propozueses së masës së sigurimit) D.G me 

banim në Gjakovë, të cilën e përfaqëson M.D, O.M etj nga Mitrovica, në procedurën e sigurimit 

të kërkesëpadisë, duke vendosur sipas ankesës së propozuesve të masës së sigurimit, e paraqitur 

kundër aktvendimit të Gjykatës Themelore në Gjakovë, Departamenti i Përgjithshëm, 

C.nr.984/21, i datës 11.10.2021, me datë 27.05.2022 mori këtë: 

 

A K T V E N D I M 

REFUZOHET si e pathemeltë ankesa e të paditurës D.G, me banim në Gjakovë, ndërsa 

aktvendimi i Gjykatës Themelore në Gjakovë -Departamenti i Përgjithshëm, C.nr.984/21, i datës 

11.10.2021 VËRTETOHET. 

 

A r s y e t i m 

Gjykata e shkallës së parë  me aktvendimin e atakuar C.nr.984/21, i datës 11.10.2021, e ka hedhur 

poshtë si të palejuar  propozimin e të paditurës D.G me banim në Gjakovë, me të cilën ka kërkuar 

që t’i ndalohet paditëses kundërpropozueses që të ndërmarr veprime siç është denoncimi i 

kontratës së qeras nr.328 e datës 04.04.1997, deri në përfundim të çështjes kryesore. 

Kundër këtij aktvendimi, e paditura propozuesja e masës së sigurimit në afat ligjor kanë paraqitur 

ankesë për shkak të gjitha arsyeve të ankimimit duke mos cekur veç e veç, me propozim që 

Gjykata e Apelit t’a aprovojë ankesën e propozueses si të bazuar, ndërsa aktvendimi i atakuar të 

prishet dhe lënda ti kthehet gjykatës së shkallës së parë në rishqyrtim dhe vendosje, ose 

aktvendimi i atakuar të ndryshohet dhe të vendos drejtpërdrejtë për masën e sigurimit me kërkesë 

si në dispozitiv. 

 

Ankesa e të paditurës i është dorëzuar kundërshtares së sigurimit dhe e njëjta ka  paraqitur 

përgjigje në ankesë, me propozim që ankesa të refuzohet e pabazuar ndërsa aktvendimi i gjykatës 

themelore në Gjakovë të vërtetohet në tersi. 
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Gjykata e Apelit si gjykatë e shkallës së dytë, pas vlerësimit të pretendimeve ankimore lidhur 

me aktvendimin e atakuar, në mbështetje të dispozitës së nenit 194,  208 dhe 209  të Ligjit të 

Procedurës Kontestimore (LPK), ka gjetur se: 

 

Ankesa e të paditurës/propozueses së masës së sigurimit është e pathemeltë 

 

Nga shkresat e lëndës rezulton se paditësja Komuna e Gjakovës ka paraqitur padi në gjykatën e 

shkallës së parë kundër të paditurës D.G, për shkak të zgjidhjes së kontratës së qeras së bashku 

me propozim për caktim të masës së sigurisë së kërkesëpadisë. 

 

Me datë 02.09.2021 e paditura përmes të autorizuarit të saj ka paraqitur propozim për caktim të 

masës së sigurisë me kërkesë si në dispozitiv të aktvendimit të atakuar. 

 

Gjykata duke vepruar sipas propozimit të paditurës - propozueses së sigurimit me aktvendimin 

C.nr.5984/21, i datës 111.10.2021, e ka hedhur poshtë si të palejuar  propozimin e të paditurës 

në mungesë të interesit juridik sepse propozuesja në rastin konkret është palë e paditur pasive 

dhe e nuk ka të paraqitur ndonjë kërkesë ndaj Paditëses që të arsyetonte lejueshmërinë  

propozimit në fjale, duke vendosur më decidivisht si në dispozitiv të aktvendimit të atakuar.  

 

Në arsyetim të aktvendimit gjykata ka arsyetuar se kërkesat e palës shqyrtohen brenda kufijve të 

përcaktuar me dispozitat e LPK-ës , duke cituar nenin 1, 2 de 4 të këtij ligji i cili përcakton se 

pala duhet të ketë interes juridik për padinë dhe veprimet tjera procedurale që ndërmerr. 

 

Gjykata e Apelit e pranon vlerësimin juridik të gjykatës së shkallës së parë si të rregullt dhe të 

ligjshëm, për arsye se aktvendimi i atakuar më ankesë nuk është i përfshirë në shkelje thelbësore 

të dispozitave të procedurës kontestimore nga neni 182 paragrafi 2, pika (b), (g),( j), (k) dhe (m) 

e Ligjit për Procedurën Kontestimore (LPK), për të cilat Gjykata e Apelit kujdeset sipas detyrës 

zyrtare në kuptim të dispozitës së nenit 194 të LPK-së, e po ashtu nuk është i përfshirë as në 

shkeljet e tjera të dispozitave të procedurës kontestimore të cilat i ka pretenduar pala ankuese me 

ankesë.  

Gjykata e Apelit vlerëson se nuk qëndrojnë as pretendimet tjera ankimore të paraqitura me 

ankesë për shkak se gjykata e shkallë së parë përfundimin e saj e ka arsyetuar në masë të 

mjaftueshme sa i përket rrethanave që kanë ndikuar për refuzimin e kërkesës për sigurimin e 

kërkesëpadisë.  

Sipas dispozitës së nenit 297 të LPK-së përcaktohet në mënyrë të qartë se masa e sigurimit mund 

të caktohet në qoftë se propozuesi i sigurimit e bënë të besueshme ekzistimin e kërkesës apo të 

së drejtës subjektive të tij , dhe b) në qoftë se ekziston rreziku se pa caktimin e masës së këtillë 

pala kundërshtare do të mund ta pamundësonte apo vështirësonte dukshëm realizimin e kërkesës, 

sidomos me tjetërsimin e pasurisë së vet, me fshehjen e saj, me ngarkimin apo me ndonjë mënyrë 

tjetër, me të cilën do ta ndryshonte gjendjen ekzistuese të gjërave, ose në ndonjë mënyrë tjetër 

do të ndikonte negativisht në të drejtat e propozuesit të sigurimit. Në qoftë se plotësohen në 

mënyrë kumulative tri kushte dhe atë: besueshmëria ekzistimit të kërkesës apo të së drejtës 

subjektive, ekzistimi i rrezikut se pa caktimin e masës së sigurimit do të pamundësohet apo 

vështirësohet dukshëm realizimi i kërkesës dhe deponimi i garancionit.  

Në çdo rast kur nuk plotësohet ndonjëri nga kushtet e sipër theksuara atëherë gjykata nuk mund 

të vendosë për aprovimin e kërkesës për sigurimin e kërkesëpadisë. Në këtë rast Gjykata e Apelit 

e pranon në tërësi përfundimin e gjykatës së shkallës së parë se në rastin konkret nuk plotësohen 

kushtet për caktimin e masës se sigurimit për shkak se propozuesit nuk e ka kërkesë ndaj 

paditëses. 
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Gjykata ka dhënë arsye të mjaftueshme se nuk mund të ofrohet mbrojtje gjyqësore në këtë rast 

për sigurimin e një pretendimi të pa përcaktuar dhe të pambështetur ne dispozita ligjore. 

Gjykata e Apelit e ka pranuar edhe përfundimin e gjykatës për hedhjen e propozimit si të pa 

lejuar konform dispozitës së nenit 4 të LPK-ës lidhur me neni 296 të atij ligji. 

Nga të cekurat më lartë, e në mbështetje të dispozitave nga neni 194, 208 dhe 209  pika (b)  e 

LPK-së, u vendos si në dispozitiv të këtij aktvendimi. 

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË 

Ac.nr.10597/2021, me datë 27.05.2022 

              

                                                                                                   Kryetare e kolegjit, 

                       Frosina Sylejmani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


