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Numri i dokumentit:     03031789 

 

                                                                                                                              

Ac.nr.2215/2022 

 GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË, në kolegjin e përbërë nga 

gjyqtarët Lumni Sallauka - kryetar i kolegjit, Hunaida Pasuli dhe Ardian Ajvazi - anëtarë të 

kolegjit, në çështjen juridike kontestimore të paditësit- propozuesit  të masës së sigurimit N. T, 

të cilin e përfaqëson N.H, avokat në Prishtinë, kundër të paditurve – kundërshtarëve të 

sigurimit M.T, D.T, Q.T, që të tre nga fshati “........”, Komuna e Prishtinës, S.B me vendbanim 

në Prishtinë, lagjja .... rruga për ......., nr., N.M me vendbanim në fshatin “...........”, Komuna e 

Obiliqit, rr.”......” nr. dhe  G.G me vendbanim në Prishtinë, rr.”..............” nr., të cilët i 

përfaqëson e autorizuara T.Zh, avokate në Prishtinë, lidhur me propozimin për vendosjen e 

masës së sigurisë, duke vendosur sipas ankesës së kundërshtarëve të sigurimit, të ushtruar 

kundër aktvendimit të Gjykatës Themelore në Prishtinë - Departamenti i Përgjithshëm, 

C.nr.8085/2021, i datës 21.01.2022, në seancën e kolegjit të mbajtur me datë 04.05.2022, mori 

këtë:  

 

A K T V E N D I M 

 

 APROVOHET si e themeltë ankesa e të paditurve- kundërshtarëve të sigurimit M. T, 

D.T, Q.T, që të tre nga fshati “.............”, Komuna e Prishtinës, S.B me vendbanim në Prishtinë, 

N.M me vendbanim në fshatin “.........”, Komuna e Obiliqit, dhe G.G, me vendbanim në 

Prishtinë, PRISHET aktvendimi i Gjykatës Themelore në Prishtinë- Departamenti i 

Përgjithshëm, C.nr.8085/2021, i datës 21.01.2022 dhe lënda i kthehet të njëjtës gjykatë në 

rishqyrtim dhe rivendosje. 

 

A r s y e t i m 

 

 Gjykata e shkallës së parë me aktvendimin e ankimuar C.nr.8085/2021 të datës 

21.01.2022, në pikën e parë të dispozitivit e ka aprovuar propozimin e propozuesit të sigurimit 

N.T. Në pikën II të dispozitivit kaq caktuar masën e sigurimit me të cilën i ndalohet 

kundërshtarëve të sigurimit M.T, D.T, Q.T, S.B, N.M dhe G.G, shitja, tjetërsimi, ngarkimi me 

çfardo barre reale apo ndërrimi i destinimit, në 1/7 e pjesëve ideale të palujtshmërive të 
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evidentuara në regjistrin kadastral si në vijm: a. ngastra kadastrale me nr. P-71914031-00190-

1, e cila gjendet në fshatin ....., në vendin e quajtur “.......” me sipërfaqe prej 6674 m2, b. 

ngastra kadastrale me nr. P-71914032-00279-0 e cila gjendet në fshatin ..., në vendin e quajtur 

“.......” me sipërfaqe prej 799 m2, c. ngastra kadastrale me nr. P-71914032-00280-0, e cila 

gjendet në fshatin ........, në vendin e quajtur “........” me sipërfaqe prej 799 m2, d. ngastra 

kadastrale me nr.P-71914032-00322-0, e cila gjendet në fshatin ......, në vendin e quajtur 

“..........” me sipërfaqe prej 4459 m2, e.ngastra kadastrale me nr.P-71914032-003241-1, e cila 

gjendet në fshatin ......., në vendin e quajtur “.......” me sipërfaqe prej 3676 m2, f. ngastra 

kadastrale me nr.P-71914032-00341-3, e cila gjendet ne fshatin ........, në vendin e quajtur 

“.........” me sipërfaqe prej 838 m2, g. ngastra kadastrale me nr. P-71914032-00341-4, e cila 

gjendet në fshatin ......., në vendin e quajtur “.......” me sipërfaqe prej 487 m2, h. ngastra 

kadastrale me nr. P-71914032-00446-0, e cila gjendet në fshatin ......., në vendin e quajtur 

“......” me sipërfaqe prej 1301 m2, i. ngastra kadastrale me nr. P-71914032-00488-0, e cila 

gjendet në fshatin ......, në vendin e quajtur “......” me sipërfaqe prej 2701 m2, j. ngastra 

kadastrale me nr.P-7194032-00488-0, e cila gjendet në fshatin ......, në vendin e quajtur “.......” 

me sipërfaqe prej 2175 m2. Në pikën III të dispozitivit ka konstatuar se ky aktvendim do të 

mbetët në fuqi deri në nxjerrjen e ndonjë vendimi tjetër, ndërsa në pikën IV të dispozitivit ka 

theksuar se ky aktvendim të i dorëzohet Zyrës Kadastrale në Komunën e Prishtinës dhe Odës 

së Noterëve në Prishtinë.  

 

 Kundër këtij aktvendimi brenda afatit ligjor, kane paraqitur ankesë kundërpropozuesit, 

për shkak të shkeljeve esenciale të dispozitave të procedurës kontestimore, vërtetimit të gabuar 

dhe jo të plotë të gjendjes faktike, si dhe shkelje të së drejtës materiale, me të cilën ka kërkuar 

nga Gjykata e Apelit që ankesën të e aprovoje si të bazuar dhe të refuzoj në tërësi si të pa 

bazuar propozimin e propozuesit për caktimin e masës së sigurisë, ndërsa aktvendimin e 

gjykatës së shkallës së parë  ta prish, dhe çështjen ta kthej në rishqyrtim dhe rivendosje.  

    Propozuesi i sigurimit nuk ka parashtruar përgjigje në ankesë.  

             Gjykata e Apelit e Kosovës pasi që i shqyrtoi shkresat e lëndës, aktgjykimin e atakuar 

dhe pretendimet ankimore, e pas vlerësimit të tyre, në kuptim të neneve 194 dhe 195.1, pika 

(d), lidhur me nenin 200, të Ligjit për Procedurën Kontestimore (LPK) dhe gjeti se: 

-Ankesa e kundër propozuesve të sigurimit është e themeltë.  

 Nga shkresat e lëndës rezulton se paditësi ka parashtruar padi kundër të paditurve për 

vërtetim të drejtës së pronësisë në bazë të trashëgimisë, me propozim për caktimin e masës së 

sigurisë, me kërkesën që të paditurve-kundërshtarëve të sigurimit t’iu ndalohet shitja, 

tjetërsimi, t’i vënë në çfarëdo barre reale apo të mos munden të ndërrojnë destinimin e 

ngastrave kadastrale kontestuese, deri sa vendimi i gjykatës të marrë formën e prerë dhe të 

ekzekutueshme si dhe paditësi me anë të kësaj padie në rrugë gjyqësore kërkon që të ndahet 

pasuria trashëgimore e trashëgimlënësit dhe që atij t’i ndahet pjesa trashëgimore që i takon 

sipas ligjit (me gjerësisht sikurse në propozimin për caktimin e masë së sigurimit). 
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Gjykata e shkallës së parë pas mbajtjes së seancës dëgjimore, si dhe administrimit të  

provave që gjenden në shkresat e lëndës, ka ardhur në përfundim se propozimi i palës paditëse 

për caktimin e masës së sigurisë në rrethanat aktuale, është i bazuar, për çka edhe ka vendosur 

sikurse në dispozitiv të aktvendimit C.nr.8085/2021, i datës 21.01.2022. Në arsyetim të 

aktvendimit të atakuar, gjykata e shkallës së parë ndër të tjera ka cekur se paditësi e kaq bërë të 

besueshëm edhe ekzistimin e rrezikut se nëse nuk caktohet masa e sigurimit ndaj 

kundërshtarëve të sigurimit, të njëjtët do t’ia pa mundësojnë apo vështirësojnë realizmin e 

kërkesës së vet propozuesit të sigurimit, ngase duke pas parasysh faktin se kundërshtarët e 

sigurimit përkatësisht tre kundërshtarët e parë të sigurimit M, D dhe Q.T, ende pa u shqyrtuar 

trashëgimia e vdekjes së babait dhe pa dijeninë e tani të propozuesit, tanimë kanë shitur një 

pjesë së paluajtshmerisë së trashëguar, respektivisht dy ngastra kadastrale me sipërfaqe të 

përgjithshme prej 3209 m2, fakti që nuk është kontestuese nga të paditurit-kundërshtarët e 

sigurimit, gjë që për gjykatën jep indicje të mjaftueshme të konsideroj se të njëjtit edhe mund 

të shesin, tjetërsojnë apo në forma tjera të ngarkojnë me barrë pjesën e paluajtshmërisë për të 

cilat ka pretenduar propozuesi i sigurimit edhe përkundër faktit se është duke u zhvilluar një 

procedurë gjyqësore. Andaj gjykata e shkallës së p[arë ka konsideruar se janë plotësuar kushtet 

nga neni 297 paragrafi 1 pika a) dhe b) dhe paragrafi 2 lidhur me nenin 300 paragr4i a) dehe 

paragrafi 3 të LPK-së, për caktimi e masës së sigurisë ndaj kundërshtarëve të sigurimit duke 

ndaluar atyre shtijë, tjetërsimin ngarkimin me çfarëdo barre reale apo ndërrimin e destinimit në 

1/7 e pjesëve ideale të paluajshmërive kontestuese. Në këtë rast për gjykatën e shkallës së parë 

propozimi për caktimin e masës së sigurimit ka mundur të bëhet i besueshëm nga ana e 

propozuesit të saj ashtu siç kërkohet me dispozitat e lartpërmendura. (më gjerësisht sikurse në 

arsyetim të aktvendimit të atakuar). 

 

Gjykata e Apelit nisur nga kjo gjendje e çështjes, vlerëson se përfundimi dhe qëndrimi i 

gjykatës së shkallës së parë rreth mënyrës së vendosjes sipas aktvendimit të ankimuar nuk 

është i drejtë dhe i ligjshëm, pasi që aktvendimi i ankimuar është marrë me shkelje thelbësore 

të dispozitave të procedurës kontestimore nga neni 182 paragrafi 2 pika n) dhe neni 182 

paragrafi 1 lidhur me nenin 297, paragrafi 1 pika a) dhe b) dhe paragrafi 2 të LPK-së.  

Shkeljet thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore konsistojnë në faktin se, 

dispozitivi i aktvendimit të atakuar është në kundërshtim me arsyetimin e aktvendimit, nuk janë 

dhënë arsye për faktet vendimtare, apo arsyet që janë dhënë janë të pamjaftueshme dhe kjo 

përbën shkelje të dispozitës së nenit 182 parag.2 pika n) të LPK-së. Nga arsyetimi i 

aktvendimit të ankimuar të gjykatës së shkallës së parë mbi pretendimin se kërkesa për lejimin 

e masë së sigurisë  është e njëjtë me formulimin të cilin e përmban kërkesëpadia e ka aprovuar 

masën e sigurisë, duke mos vërtetuar gjendjen faktike në mënyre të drejtë e kjo përbën shkelje 

të dispozitës së nenit 297 parag.1 pika a) dhe b) të LPK-së. 

Në këtë drejtim, Gjykata e Apelit vlerëson se përfundimi dhe qëndrimi juridik i 

gjykatës së shkallës së parë sa i përket  përmbushjes së kushteve të parapara me neni 297 pika 

b) të LPK-së, tani për tani nuk qëndron, pasi që kjo e fundit nuk ka dhënë arsyetim të 

mjaftueshëm në lidhje me plotësimin në mënyrë kumulative të kushteve për caktimin e masës 

së sigurimit në raport me të paditurit. Në lidhje me këtë, gjykata e shkallës së parë nuk ka 

dhënë arsyetim të mjaftueshëm në lidhje me sqarimin e fakteve vendimtare, e të cilat 



 Numri i lëndës: 2021:225583 
 Datë: 19.05.2022 
 Numri i dokumentit: 03031789 
 

4 (5)  

   
2
0
2
2
:0
7
5
5
2
3

 

ndërlidhen me çështjen e ekzistimit të rrezikut se pa caktimin e masës së sigurimit pala 

paditëse do të pësoj dëm të riparueshëm. Në lidhje me këtë, gjykata e shkallës së parë nuk ka 

dhënë sqarime të mjaftueshme në arsyetim të aktvendimit të atakuar se në emër të kujt 

evidentohen pronat lëndore dhe kush i posedon, ku e ka caktuar masën të sigurisë ndaj 

kundërshtarëve të sigurimit. Në këtë drejtim, referuar shkresave të lëndës rezulton se këtu të 

paditurit nuk kanë kurrfarë autorizimesh pronësore në lidhje me ngastrat kontestuese, pasi që 

në regjistrin kadastral këto ngastra evidentohen në emër të paraardhësit të këtu palëve 

ndërgjyqëse Z.T. Andaj, edhe juridikisht të njëjtit nuk kanë se si të ndërmarrin ndonjë veprim 

juridik në lidhje me ngastrat kontestuese. Përveç kësaj gjykata ka vendosur masë për këto 

prona ndaj kundërpropozuesve, vetëm në bazë të pretendimeve të paditësit, mirëpo propozuesi 

në lidhje e kërkesën e tij nuk ka ofruar asnjë provë të vetme materiale në mbështetje të 

pretendimeve të tij,  si dhe nuk e ka vërtetuar faktin vendimtar, se pronat në fjalë evidentohen 

në emër të kundërshtarëve të sigurimit. Në lidhje me këtë në nenin 304.3 të LPK-së, 

shprehimisht përcaktohet se: “Në propozimin për caktimin e masave të sigurimit propozuesi i 

sigurimit duhet ta tregojë në të kërkesën, për sigurimin e të cilës bënë propozim, masën e 

sigurimit që e propozon, mjetet dhe objektin e masës të sigurimit. Në propozim duhet të 

tregohen edhe faktet mbi të cilat mbështetet kërkesëpadia, si dhe të propozohen mjetet 

provuese me të cilat mund të provohen pretendimet e parashtruara në propozim. Propozuesi i 

sigurimit ka për detyrë, po që se ka mundësi, që mjetet provuese t’ia bashkëngjitë propozimit”. 

Tutje Gjykata e Apelit, ka konstatuar se gjykata e shkallës së parë në arsyetimin e 

vendimit nuk ka sqaruar së cilat fakte i ka vërtetuar, përkatësisht mbi cilat fakte është bazuar se 

janë plotësuar kushtet e parapara në dispozitën e nenit 297 par.1 të LPK-së, mirëpo ka 

vendosur masën e sigurisë në 1/7 e pjesëve ideale të palujtshmërive të evidentuara në regjistrin 

kadastral në emër të paraardhësit të palëve ndërgjyqëse, pa përcaktuar se sa është sipërfaqja e 

këtyre pjesëve ideale, si i ka ndarë dhe ku është bazuar se cila pjesë e secilës ngastër paraqet 

1/7 pjesë ideale. Gjykata e Apelit po ashtu ka gjetur se gjykata e shkallës së për aktvendimin e 

atakuar ka vendosur në kundërshtim me dispozitën e nenit 300 par.3 të LPK-së, e cila 

përcakton se “Masat e sigurimit nga ky nen nuk guxojnë në tërësi ta përfshijnë kërkesën që 

sigurohet me anë të tyre”. Kjo për faktin se në rastin konkret paditësi-propozuesi ka kërkuar që 

të shpallet trashëgimtarë ligjor në pjesën prej 1/7 e pronave kontestuese, dhe gjykata nën masën 

siguruese e ka përfshirë objektin e kontestit respektivisht të gjithë kërkesën e paditësit të 1/7 

sikurse shihet në kërkesëpadi, andaj gjykata e shkallës së dytë konsideron se aktvendimi i tillë 

nuk është i drejtë dhe i ligjshëm, për çka vendosi sikurse në dispozitiv të këtij aktvendimi (nuk 

është vlerësuar edhe rregullsia e petitumit të kërkesëpadisë, në raport me petitumin e 

propozimit për caktimin e masës së sigurimit). 

Meqenëse aktvendimi i atakuar është nxjerrë si rezultat i shkeljeve procedurale të 

përshkruara si më lartë, Gjykata e Apelit vendosi që aktvendimin e atakuar ta anulojë dhe 

çështjen ta kthej në rishqyrtim dhe rivendosje, me vërejtjet që gjykata e shkallës së parë, në ri 

procedurë të vërtetoj se kush e ka të drejtën e pronësisë dhe posedimit të ngastrave kontestuese, 

dhe të veprojë sipas udhëzimit të gjykatës së shkallës së dytë për të eliminuar shkeljet e sipër 

theksuara në atë mënyrë që në procedurën e vendosjes sipas propozimit të masës së sigurimit 

gjykata të veproj në përputhje me dispozitat e LPK-së (neni 297) dhe varësisht nga rrethanat e 

konstatuara të vendos për themelësinë e propozimit për sigurimin e kërkesëpadisë. Kushtet për 
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caktimin e masës së sigurimit duhet të plotësohen kumulativisht dhe vlerësimi i plotësimit apo 

mos plotësimit të kushteve për caktimin e masës së sigurimit duhet të jetë specifik për secilin 

kusht. Vendimi i gjykatës duhet t’i përmbahet kërkesave të LPK-së nga neni 160 paragrafi 4 

dhe 5, në atë mënyrë që në arsyetim të vendimit gjykata të arsyetoj të gjitha rrethanat që 

kërkohen sipas përmbajtjes që përcakton LPK-ja, për arsyetimin e vendimit. Gjithashtu, 

dispozitivi i aktvendimit duhet të jetë i kuptueshëm dhe i përmbarueshëm.  

 Nga të cekurat me lartë, e në mbështetje të dispozitave nga neni 194, 195, 208 dhe 209   

paragrafi 1 pika (d), 297, 310 parag.3 të LPK-së, Gjykata e Apelit vendosi si në dispozitiv të 

këtij aktvendimi. 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË 

Ac.nr.2215/2022, datë 04.05.2022 

 

Kryetari i kolegjit 

        Lumni Sallauka  

 

 


