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Numri i lëndës: 2022:206545 

Datë: 21.02.2023 

Numri i dokumentit:     03995388 

  Ac.nr.784/2023 

 

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

Naim Meholli - kryetar i kolegjit, si dhe Nehat idrizi dhe Ardian Ajvazi - anëtar të kolegjit, në 

çështjen juridike kontestimore të paditësit-propozuesit “[F.H]” nga Prishtina, të cilin e 

përfaqëson i autorizuari av.”[H.A]” nga Gjilani, kundër të paditurit-kunderpropozuesit “[B.S]” 

nga fshati “[...]”, për shkak të vërtetimit të pronësisë me propozimi për caktimin e masës së 

përkohshme të sigurisë, duke vendosur sipas ankesës së paditësit-propozuesit të masës së 

përkohshme të sigurisë, të paraqitur kundër aktvendimit të Gjykatës Themelore në Gjilan- 

Dega në Novobërdë, C.nr.159/2022, të datës 24.10.2022, me të cilin është hedh poshtë ankesa 

si e pa lejuar e propozuesit, në seancën jo publike të mbajtur me datën 20.02.2023, mori këtë: 

 

 

A K T V E N D I M 

 
 

REFUZOHET si e pabazuar ankesa paditësit-propozuesit “[F.H]” nga Prishtina, ndërsa 

aktvendimi i Gjykatës Themelore në Gjilan- Dega në Novobërdë, C.nr.159/2022, të datës 

24.10.2022, VËRTETOHET. 

 

 

 

A r s y e t i m 

 

 

Gjykata e shkallës se parë, me aktvendimin e atakuar C.nr.159/2022, të datës 

24.10.2022, ka vendosur që ta hedh poshtë si të pa lejuar ankesën e ushtruar nga përfaqësuesi i 

propozuesit Av. “[H.A]” e ushtruar ndaj aktvendimit të kësaj gjykata, C.nr.159/22 i datës 

11.10.2022 

 

  

Kundër këtij aktvendimi paditësi-propozuesi përmes të autorizuarit të tij  ka paraqitur ankesë 

duke e atakuar aktvendimin e goditur për shkak të shkeljeve të dispozitave të procedurës 

kontestimore dhe zbatim të gabuar të së drejtës materiale me propozim që i njëjti të prishet dhe 

lënda të kthehet në rivendosje.  
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  Përgjigje në ankesë nuk ka ushtruar e paditura. 

 

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 paditësit-propozuesit është e pabazuar. 

 

Nga shkresat e lëndës konstatohet se paditësi-propozuesi i masës së përkohshme të sigurisë me 

datën 07.10.2012, ka paraqitur padi për vërtetimin e pronësisë me propozim për caktimin e 

masës së përkohshme te sigurisë  ndaj të paditurës “[B.S]” nga fshati “[...]”.  

 

Gjykata e shkallës së parë pas shqyrtimit të provave dhe të gjitha shkresave të lëndës ka nxjerrë 

aktvendim C.nr.159/2022, të datës 11.10.2022, me të cilin e ka vendosur që të: REFUZOHET  

SI I PABAZUAR  propozimi i përfaqësuesit të propozuesit së masës së përkohshme të 

sigurimit “[F.H]” nga Prishtina, me të cilën ka kërkuar nga gjykata që të  urdhërohet i padituri-

kundërpropozuesi “[B.S]” nga fshati “[...]”, që ti ndalohet shitja e ngastrës kadastrale “[...]” në 

sip. prej, 2897m2, e cila  në DGJKP në Novobërdë, evidentohet në emër të “[B.S]”. Kjo 

gjykatë ka vendosur që kundër këtij aktvendimi nuk lejohet ankimi bazuar në nenit 310 

paragrafi 5 të LPK-së.  

 

Kundër këtij aktvendimi, më datën 18.10.2022, i autorizuari i paditësit-propozuesit ka paraqitur 

ankesë duke e atakuar të njëjtin për shkak të shkeljeve të dispozitave të procedurës 

kontestimore dhe zbatimit të gabuar të drejtës materiale, me propozim si në ankesë. 

 

Gjykatës Themelore në Gjilan- Dega në Novobërdë, me aktvendimin e ankimuar 

C.nr.159/2022, të datës 24.10.2022, e ka hedh si të pa lejuar ankesën e paditësit-propozuesit të 

masës së përkohshme të sigurisë, me arsyetim se nga vlerësimi i shkresave të lëndës gjykata ka 

ardhur në përfundim, se sipas aktvendimit të dt.11.10.2022,  respektivisht pjesë së këtij 

aktvendimi, që ka të bëjë më këshillën juridike, ku thuhet se” Kundër këtij aktvendimi nuk 

lejohet ankimi bazuar në nenin 310 par.5 të LPK-së”,  andaj nga përmbajtja e ankesës ku 

përfaqësuesi i propozuesit është thirrur në atë se gjykata ka aplikuar gabimisht dispozitën e 

nenit 182 par.1 të LPK-së, është një pretendim  pa bazë juridike, sepse gjykata ka vendosur 

lidhur me masën e përkohshme të sigurimit, e që sipas nenit 310 par.5 të LPK-së, nuk lejohet 

ankesa, andaj gjykata vendosi si në dispozitiv të këtij aktvendimi. 

 

Sipas vlerësimit të Gjykatës së Apelit, aktvendimi i atakuar nuk është përfshirë me shkelje 

qenësore të dispozitave të procedurës kontestimore të parashikuara me nenin 182 par.2 të LPK, 

për arsye se i njëjti është i  kuptueshëm, i qartë dhe përmban arsye bindëse faktike dhe juridike 

mbi faktet vendimtare kështu që mund të hetohet dhe vlerësohet ligjshmëria e tij, e të cilat  

shkelje gjykata e shkallës së dytë i heton sipas detyrës zyrtare në bazë të nenit 194 të LPK. Për 

shkak të zbatimit të rregullt të dispozitave të procedurës kontestimore dhe për shkak të 

vërtetimit të rregullt dhe të plotë të gjendjes faktike, e cila nuk vihet në dyshim me asnjë 

pretendim ankimor, gjykata e shkallës së parë drejtë ka vendosur kur e ka hudh poshtë si të pa 

lejuar ankesen e paditësit-propozuesit. 

 

Në bazë të shkresave të lëndës kuptohet se i autorizuari i paditësit aktvendimin e Gjykatës 

Themelore në Gjilan- Dega në Novobërdë C.nr.159/2022, të datës 11.10.2022, e ka pranuar me 
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datën 13.10.2022, dhe ndaj të cilit me datë 18.10.2022 ka paraqitur ankesë, edhe pse me këtë 

aktvendim është cekur se nuk është e lejuar ankesa. 

 

Me nenin 310 të LPK-së rregullohet procedura ne lidhje me masën e sigurisë dhe masën e 

përkohshme , përkatësisht ndaj cilit aktvendim lidhur me masat lejohet ankesa, kurse në bazë të 

nenit 186 i LPK-së parashihet ankesa e paraqitur pas skadimit të afatit ligjor, atë jo të plotë, 

apo të palejueshme me anë të aktvendimit e hedhë poshtë gjykata e shkallës së parë, pa mbajtur 

seancë gjyqësore, ndërsa në nenin 310 paragrafi 5 po të njëjtin ligj theksohet se kundër 

aktvendimit mbi masën e përkohshme nuk lejohet ankimi. 

 

Kjo gjykate vlerëson se gjykate e shkalles së parë drejte ka vepruar kur e ka hedh si te pa lejuar 

ankesën e paditësit-propozuesit pasi qe në rastin konkret ankesa e paraqitur nga i autorizuar i 

paditësit-propozuesit është e pa lejuar konform nenit 310 paragrafi 5. 

 

Nuk qëndrojnë pretendimet e paditësit- propozuesit se gjykata e shkalles së par ka bere shkelje 

të së drejtës materiale kur e kur e ka hudh poshtë ankesën si të pa lejuar me arsyetim se në këtë 

rast është dashtë te zbatohet nenin 310. par.1, këto pretendime te paditësit-propozuesit janë 

tërësisht te pa bazuara sepse me nenin e 310.1 është përcaktuar situata kur kemi të bëjmë me 

ankesë kundër aktvendimit mbi masën e sigurisë, ndërsa ne këtë rast kemi te bëjmë me masë të 

përkohshme të sigurisë e siç është cekur me lart mbi masën e përkohshme nuk lejohet ankimi  

 

Gjykata e Apelit me rastin e vendosjes i vlerësoi edhe pretendimet e tjera ankimore, mirëpo të 

njëjtat nuk ishin me ndikim për një vendim ndryshe për çka edhe vendosi si në dispozitiv të 

këtij aktvendimi.  

 

Nga arsyet e paraqitura me lartë, gjykata e shkallës së dytë vendosi si në dispozitiv të 

këtij aktvendimi, në pajtim me nenin 208 e 209 pika (a), dhe 195 të LPK, e lidhur me nenin 

186 të LPK.  

 

              GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË 

          Ac.nr.784/2023, me datën 20.02.2023  

 

    

      Gjyqtari,  

   Naim Meholli      
 

 

 


