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

Naim Meholli - kryetar i kolegjit, Hunaida Pasuli dhe Arsim Hamzaj, anëtar të kolegjit, në 

çështjen juridike - kontestimore të paditësit - propozuesve të sigurimit: “[H.D]”, “[S.E]” dhe 

“[H.D]”2 që të gjithë nga f.sh. “[...]” K. Lipjanit, të cilët i përfaqëson sipas autorizimit avokat 

“[E.A]” me seli në Prishtinë, kundër kundërshtarëve të sigurimit: “[I.D]” dhe “[H.D]”3 të dy 

nga f.sh. “[...]” K. Lipjanit, të cilët i përfaqëson “[N.T]”, avokat në Lipjan, sipas autorizimit, 

duke vendosur lidhur me ankesën e autorizuarit të  kundërshtarëve të sigurisë, e paraqitur 

kundër aktvendimit të Gjykatës Themelore në Prishtinë – Dega në Lipjan-Departamenti i 

Përgjithshëm, C.nr.1000/21, i datës 10.01.2023, në seancën jo publike, të mbajtur me datën 

24.02.2023, mori këtë:  

 

 

A K T V E N D I M 

 

I. APROVOHET e bazuar ankesa e të autorizuarit të  kundërshtarëve të sigurimit: “[I.D]” dhe 

“[H.D]”3 të dy nga f.sh. “[...]” K. Lipjanit., NDRYSHOHET aktvendimi i Gjykatës 

Themelore në Prishtinë – Dega në Lipjan-Departamenti i Përgjithshëm, C.nr.1000/21, i datës 

10.01.2023 dhe çështja lëndore gjykohet si në vijim: REFUZOHET si i pabazuar propozimi i 

propozuesve të sigurimit: “[H.D]”, “[S.E]” dhe “[H.D]”2 që të gjithë nga f.sh. “[...]” K. 

Lipjanit, me çka kanë kërkuar që të: CAKTOHET MASA E SIGURIMIT TË 

KËRKESËPADISË, me tё cilën kundërshtarëve tё sigurimit “[I.D]” dhe “[H.D]”3 që të dy 

nga fsh. “[...]” K. Lipjan iu NDALOHET, që ta bëjnё shitjen dhe bartjen e paluajtshmёrisё nё 

pёrbёrje prej ngastrёs “[...]” me kulturë tokё ndёrtimore oborr nё sipёrfaqe prej 358m2 tokё 

ndёrtimore shtёpi –ndёrtesё me sipёrfaqe prej 126m2 e klasës së III-të, tokë ndërtimore, e 

regjistruar nё ҫertifikatёn pёr njёsinё kadastrale “[...]” e dt. 20.01.2022 ZK “[...]”, si dhe iu 

ndalohet kundёrshtarёve tё sigurimit qё kёtё paluajtshmёri ta ngarkojnë me ndonjë tё drejtё 

tjetër sendore apo ta ndryshojnë gjendjen ekzistuese  faktike, deri nё përfundimin e procedurës 

sipas padisë sё paditësve, apo deri nё një vendim tjetër tё kësaj gjykate.  

 

 

A r s y e t i m 
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Gjykata e shkallës së parë, me aktvendimin e atakuar C.nr.1000/21 të datës 10.01.2023, si në 

vijim: I.CAKTOHET MASA E SIGURIMIT TË KËRKESËPADISË, me tё cilёn 

kundёrshtarёve tё sigurimit “[I.D]” dhe “[H.D]”3 që të dy nga fsh. “[...]” K. Lipjan iu 

NDALOHET, që ta bëjnё shitjen dhe bartjen e paluajtshmёrisё nё pёrbёrje prej ngastrёs “[...]” 

me kulturë tokё ndёrtimore oborr nё sipёrfaqe prej 358m2 tokё ndёrtimore shtёpi –ndёrtesё me 

sipёrfaqe prej 126m2 e klasës së III-të, tokë ndërtimore, e regjistruar nё ҫertifikatёn pёr njёsinё 

kadastrale “[...]” e dt. 20.01.2022 ZK “[...]”, si dhe iu ndalohet kundёrshtarёve tё sigurimit qё 

kёtё paluajtshmёri ta ngarkojnё me ndonjё tё drejtё tjetёr sendore apo ta ndryshojnё gjendjen 

ekzistuese  faktike, deri nё pёrfundimin e procedurёs sipas padisё sё paditёsve, apo deri nё njё 

vendim tjetёr tё kёsaj gjykate. II. DETYROHEN  Zyra Kadastrale e Komunёs sё Lipjanit dhe 

Noterёt e Regjionit tё Lipjanit, qё ndalimin nga paragrafi, I tё dispozitivit  tё kёtij aktvendimi, 

ta evidentojnё nё regjistrat pёrkatёs tё tyre. III. DETYROHEN propozuesit e sigurimit qё nё 

afatin prej 15 ditёsh nga dita e marrjes sё kёtij aktvendimi, ta ngrisin padinё kundёr 

kundёrshtarёve tё sigurimit, pёr ҫёshtjen kryesore, dhe gjykatёs t’’ía paraqesin provёn me tё 

cilёn vёrtetohet se propozuesit kanё vepruar nё pajtim me nenin 308 par. 1 tё LPK-sё, nёn 

kёrcёnimin e pasojave procedurale. 

 

Kundër këtij aktvendimi i autorizuari i  kundërshtarëve të masë së sigurisë në afat ligjor ka 

paraqitur ankesë, duke e atakuar aktvendimin e goditur për shkak të shkeljeve esenciale të 

dispozitave të procedurës kontestimore, vërtetimit të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike 

dhe zbatimit të gabuar të së drejtës materiale, me propozim që të: aprovohet ankesa e 

kundërshtarëve të propozimit dhe prishet aktvendimi i gjykatës së shkallës së parë ashtu që i 

njëjti të konsiderohet i pa bazuar.   

Me përgjigje në ankesë e autorizuara i propozuesve të sigurimit ka kërkuar që të: refuzohet në 

tërësi si e pabazuar ankesa e kundërshtarëve të sigurimit e paraqitur kundër aktvendimit të 

gjykatës së shkallës së parë ashtu që të vërtetohet aktvendimi i atakuar.     

Gjykata e Apelit si gjykatë e shkallës së dytë, pas vlerësimit të pretendimeve ankimore lidhur 

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

Kontestimore (LPK), ka gjetur se: 

 

Ankesa e autorizuarit të  kundërshtarëve të sigurisë është e bazuar.  

Nga shkresat e lëndës rezulton se propozuesit e sigurimit, përmes të autorizuarit të tyre, me 

datë 08.12.2021, në gjykatën e shkallës së parë, ka paraqitur propozim për caktimin e masës së 

sigurimit, të precizuar si në procesverbalin e seancës së shqyrtimit kryesor të datës 23.03.2022 

dhe 09.12.2022, me të cilën ka kërkuar që të: Aprovohet në tërësi propozimi për caktimin e 

masës së sigurimit ashtu që ti ndalohet “[I.D]” dhe “[H.D]”3, që ta bëjnё shitjen dhe bartjen e 

paluajtshmёrisё nё pёrbёrje prej ngastrёs “[...]” me kulturë tokё ndёrtimore oborr nё sipёrfaqe 

prej 358m2 tokё ndёrtimore shtёpi –ndёrtesё me sipёrfaqe prej 126m2 e klasës së III-të, tokë 

ndërtimore, e regjistruar nё ҫertifikatёn pёr njёsinё kadastrale “[...]” e dt. 20.01.2022 ZK “[...]”, 

si dhe iu ndalohet kundёrshtarёve tё sigurimit qё kёtё paluajtshmёri ta ngarkojnë me ndonjë tё 

drejtё tjetër sendore apo ta ndryshojnë gjendjen ekzistuese  faktike, deri nё përfundimin e 

procedurës sipas padisë sё paditësve, apo deri nё një vendim tjetër tё kësaj gjykate.  

Gjykatës Themelore në Prishtinë – Dega në Lipjan-Departamenti i Përgjithshëm, C.nr.1000/21, 

i datës 10.01.2023, duke vepruar sipas propozimit të propozuesve të masës së sigurisë, me 

aktvendimin C.nr. 1000/21 i datës 10.01.2023, ka vendosur që të: Caktohet masa e sigurisë, me 

çka edhe ka vendosur më decidivisht si në dispozitiv të aktvendimit të atakuar.  



 Numri i lëndës: 2021:275335 
 Datë: 27.02.2023 
 Numri i dokumentit: 04021275 
 

3 (5)  

   
2
0
2
3
:0
3
9
8
4
6

 

Në arsyetim të aktvendimit të atakuar, gjykata e shkallës së parë, ka theksuar se: pas analizimit 

dhe vlerësimit të provave të cilat gjenden në shkresat e lëndës  gjykata gjen se nё kёtё çёshtje 

juridike-kontestimore propozuesit e masёs sё sigurimit nga provat tё cilat ia ka bashkangjitur 

propozimit si:  aktin e vdekjes i dt.07.12.2021, me ekstraktin, qertifikata  për të drejtat e pronës 

me numër të lëndës 6471/2021, e datës 30.11.2021, me qertifikatën për të drejtat e pronës me 

numër të lëndës 6474/2021, e datës 30.11.2021, së bashku me skicën në përbërje prej dy 

fletëve, me aktvendimin e lëshuar nga Komuna e Lipjanit zyra Kadastrale Komunale -me 

numër të lëndës 1688/2021, dhe numër ref i lëndës intranet: 9-463-74655, me  procesverbalin e 

seancës pas kthyerjes nga vendshikimi i datës 26.01.2022, ekspertiza gjeodezike e hartuar nga 

eksperti “[R.H]” me dt.07.02.2022, bashkangjitur me skicёn, foto gjeoportalin, draftë-

ҫertifikatën e dt.20.01.2022 për ngastrën 01361-1, draft ҫertifikatën, e datës 20.01.2022 për 

ngastrën 01361-2,  draft-ҫertifikatën e datës 21.01.2022, për ngastrën 01360-0, draft- 

ҫertifikatën e datës 21.01.2022 për ngastrën 01362-0, dhe draft-ҫertifikatën e dt.21.01.2022 për 

ngastrën 01363-0, procesverbali i seancës së datës 10.10.2022 mbi dëgjimin e dëshmitarit 

“[B.D]”, procesverbali i seancës së dt.09.12.2022 mbi dëgjimin e propozuesve të sigurimit 

“[H.D]”2 dhe “[E.D]” në cilësi të palëve në procedurë, dhe pas analizimit tё provave materiale 

tё cilat gjenden nё shkresat e lёndёs, gjykata ka  ardur nё pёrfundim se propozimi i 

propozuesve pёr caktimin e masёs sё sigurisё ёshtё i bazuar. 

 

Tutje ka shtuar se me dispozitёn e nenit 297.1 pika a) dhe b) parashihet se “Masa e sigurimit 

mund tё caktohet nё qoftё se propozuesi e bёn tё besueshme ekzistimin e kёrkesёs tё sё drejtёs 

subjektive tё tij dhe nё qoftёse ekziston rreziku se pa caktimin e masёs sё këtillë pala 

kundёrshtare do tё mund ta pamundёsonte apo vёshtirёsonte dukshёm realizimin e kёrkesёs, 

sidomos me tjetёrsimin e pasurisё sё vet, me fshehjen e saj me ngarkimin apo nё ndonjё 

mёnyrё tjetёr, nё tё cilёn do ta ndryshonte gjendjen ekzistuese tё gjёrave ose nё ndonjё mёnyrё 

tjetёr do tё ndikonte negativisht nё tё drejtat e propozuesit tё sigurimit”. Poashtu me nenin 300 

tё LPK-sё ёshtё e paraparё “Pёr sigurimin e kёrkesёs sё drejtuar kah sendi i caktuar apo kah 

njё pjesё e tij mund tё caktohen disa lloje tё masave tё sigurimit”, ndёrsa me nenin 304.3 tё 

LPK-sё, ёshtё e pёrcaktuar se, mes tjerash, “Propozuesi nё propozimin e tij duhet ti tregoj edhe 

faktet mbi tё cilat mbёshtetet kёrkesa e tij, si dhe tё propozohen mjete provuese me t cilat 

mund tё provohen pretendimet e parashtruara nё propozim”, si dhe qё kёto mjete provuese t’ia 

bashkёngjisё propozimit”.  Pra meqenёse nё rastin konkret propozuesi i sigurimit me provat e 

bashkangjitura nё shkresat e lёndёs, e ka bёrё tё besueshme tё drejtёn e tij subjektive, kjo pёr 

faktin se bazuar nё provat tё cilat gjinden nё shkresat e lёndёs, si dhe dёgjimin e palёve nё 

seancё, vёrehet se ekziston rreziku qё pa caktimin e masёs sё sigurisё sё propozuar  nga palёt 

propozuese do tё vёshtirёsohej dukshёm realizimi i kёrkesёs nga palёt, i paraparё me nenin 

297.1 pika b), ekzistimin e rrezikut real se pa caktimin e masёs sё propozuar propozuesit do tё 

pёsojnё dёm tё pariparueshёm. Andaj pёr kёtё arsye gjykata konform dispozitёs sё lartcekur 

dhe lidhur me nenin 300.1 (a) tё LPK-sё, e caktoi masёn e sigurimit me ndalimin e 

kundёrshtarёve tё sigurimit qё ta ndryshojnё gjendjen ekzistuese tё paluajtshmёrinё siç ёshtё 

pёrshkruar nё dispozitiv  tё kёtij aktvendimi deri nё pёrfundimin e procedurёs kontestimore qё 

ka tё bёjё me padinё apo deri nё nxjerrjen e ndonjё vendimi tjetёr lidhur me masёn e sigurimit, 

ngase rrjedh se nga ky propozim dhe provat tё cilat gjenden nё shkresat e lёndёs vёrehet se ka 

rrezik  se pa caktimin e masёs sё kёtillё, pala kundёrshtare do tё mund tё pamundёsonte apo 

vёshtirёsonte dukshёm realizimin e kёrkesёs, sidomos me ndryshimin e gjendjes ekzistuese, 

me cёnimin e tё drejtave tё propozuesit nё pronёn e tij, me ngarkimin apo nё ndonjё mёnyrё 

tjetёr me tё cilёn do ta ndryshonte gjendjen ekzistuese tё parcelёs kontestuese, ose nё ndonjё 

mёnyrё tjetёr do tё ndikonte negativisht nё tё drejtat e propozuesit tё sigurimit.   
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Për mënyrën e vendosjes si në dispozitiv të aktvendimit të atakuar, gjykata e shkallës së parë, 

ju ka referuar nenit 297 paragraf 1, pika a) dhe b), 306 par.3 lidhur me nenin 142.5 të LPK-së.  

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

qëndrimi i gjykatës shkalles së parë rreth mënyrës së vendosjes nuk është i drejtë dhe i 

ligjshëm, pasi që përkundër faktit se aktvendimi i atakuar rezulton të mos jetë i përfshirë me 

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

(k) dhe (m) të Ligjit për Procedurën Kontestimore (LPK) për të cilat kjo gjykatë kujdeset sipas 

detyrës zyrtare dhe as me shkelje tjera të dispozitave të procedurës kontestimore sipas 

pretendimeve ankimore të palës ankuese, sipas kësaj gjykate gjendja faktike e konstatuar nga 

gjykata e shkallës së parë, nuk korrespondon drejtë me provat nga shkresat lëndore ku për 

pasojë me rastin e vendosjes sipas aktvendimit të atakuar ka pasur zbatimin e gabuar të 

dispozitave të LPK-së, pasi qe kjo gjykatë me anë të vlerësimit ndryshe të shkresave dhe 

provave të cilat janë administruar gjatë shqyrtimit gjyqësorë nga gjykata e shkallës së parë 

konstaton një gjendje tjetër faktike nga ajo e konstatuar nga gjykata e shkallës së parë, mbi 

bazën e së cilës gjendje faktike, kjo gjykatë vjen në përfundim se propozimi për caktimin e 

masës së sigurisë është i pabazuar, për çka në këtë rast ka kushte qe aktvendimi i atakuar të 

ndryshohet, ku edhe u vendos si në dispozitivin e këtij aktvendimi.  

Sipas Gjykatës se Apelit, me shikimin dhe vlerësimin e shkresave të lëndës, rezulton 

propozuesit e sigurimit me propozim ka kërkuar caktimin e masës së sigurisë ne parcelën 

nr.1361-2 ashtu që ti ndalohet kundërshtareve të sigurimit ngarkimi, shitja, tjetërsimi i parcelës 

në fjalë, me pretendim se kundërshtaret e masës së sigurisë paluajtshmërinë kontestuese e kanë 

blerë dhe tani evidentohet në emrin e tyre dhe mund ndërmarr veprime konkrete me qëllim të 

ngarkimit me ndonjë të drejt sendore, propozuesit pretendojnë se kundërshtaret e sigurimit 

parcelën ne fjalë e kanë blerë ne kundërshtim me ligjin, pas sipas tyre për parcelën ne fjalë 

propozuesit e kanë të drejtën e parablerjes për faktin se e njëjta palutshmerisa kontestuese 

kufizohet në pjesën më të madhe me paluajtshmërinë e propozuesve. 

Nga ekspertiza gjeodete e datës 07.02.2022 e punuar nga eksperti “[R.H]”, kjo gjykatë 

konstaton se parcela kontestuese me nr.1361-2 është krijuar nga parcela bazë nr.1361-0 dhe 

është evidentuar në emër të “[SH.D]” (si pronar i vetëm i parcelës në fjalë), pastaj pas ndarjes 

fizike të parcelës bazë është krijuar parcela kontestuese me nr.1361-2 e cila me kontrata mbi 

shitblerjen LRP.nr.9524/2021, Ref.nr.3649/2021, ka kaluar në emër të kundërshtareve të 

sigurimit “[I.D]” “[H.D]”3. Po ashtu në shkresat të lendes propozuesit e masës së sigurimit nuk 

kanë ofruar asnjë kontratë apo marrëveshje ndërmjet pronarit të paluajtshmërisë dhe personit 

që e ka të drejtën e parablerjes. 

Mbi bazën e një gjendje të tillë faktike sipas Gjykatës së Apelit erdhi në përfundim se 

propozimi për caktimin e masës së sigurisë është i pabazuar. Për të ardhur në një përfundim të 

tillë gjykata mori për bazë faktin se në këtë rast propozuesit e masës së sigurimit me 

paraardhësin juridik të kundërshtareve të sigurimit nuk kanë qen asnjëherë bashkëpronar, 

përveç kësaj të njëjtit nuk kanë pasur ndonjë marrëveshje apo kontratë me paraardhësin juridik 

të kundërshtareve të masës së sigurimit lidhur me të drejtën e parablerjes, me qellim që ta bëjë 

të besueshme kërkesën për të drejtën subjektive lidhur me masën e sigurimit. 

Gjykata e Apelit nuk e ka pranuar përfundimin e gjykimit të shkallës së parë, për aprovimin e 

propozimit për caktimin e masës së sigurimit të kërkesëpadisë, për faktin se propozuesi i 

sigurimit nuk ka arritur ta bëjë të besueshme kërkesën për të drejtën subjektive dhe se ekziston 

rreziku se pa caktimin e masës së këtillë palës kundërshtare do t’iu pamundësohej dhe 

vështirësohej dukshëm realizimi i kërkesës.  
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Sipas dispozitave të Ligjit për Procedurën Kontestimore, neni 297 paragrafi 1 pika a) dhe b) 

dhe 297 paragrafi 2, 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 drejtë 

subjektive, në qoftë se ekziston rreziku se pa caktimin e masës së këtillë palës kundërshtare do 

t’iu pamundësohej dhe vështirësohej dukshëm realizimi i kërkesës dhe në qoftë se propozuesi i 

sigurimit sipas vendimit të gjykatës i jep garancinë e llojin e masës së caktuar nga gjykata, por 

që këto kushte duhet të plotësohen në mënyrë kumulative. 

Gjykata e Apelit pas shqyrtimit të propozimit për masë të sigurisë dhe provave prezentë në 

lëndë dhe pas vlerësimit të pretendimeve ankimore erdhi në përfundim se në këtë rast nuk 

ekziston rreziku që pa caktimin e një mase të tillë palës propozese do ti pamundësohej apo 

dukshëm do ti vështirësohet realizimi i kërkesës - të drejtës së tyre, e sidomos me rastin e 

tjetërsimit, ngarkimit me barrë, apo ku do të ndryshohet rrënjësisht gjendja ekzistuese dhe do të 

shkaktohet dëm i pariparueshëm, për faktin se në këtë rast kjo pronësi nga - kundërshtaret e 

sigurimit është fituar në bazë të kontratës së shitblerjes e vërtetuar me nr. LRP.nr.9524/2021 

me datë 06.12.2021. Po ashtu deponimi i garancionit nga ana e propozuesve të sigurimit nuk 

nënkupton se janë plotësuar dhe kushtet tjera për caktimin e masës së sigurisë por ky është 

kusht i domosdoshëm që duhet plotësuar në mënyrë kumulative me kushtet tjera dhe deponimi 

i garacionit për masën siguruese nuk e ka arsyetuar bazushmërinë e caktimit të masës së 

sigurisë pa u plotësuar kushtet tjera.  

Përveç te cekurave në shkresat e lendes nuk ka asnjë provë që vërtetojnë faktin se këtu 

kundërshtaret e sigurimit “[I.D]” dhe “[H.D]”3 kanë ndërmarr ndonjë veprim ku do të 

ndryshohet rrënjësisht gjendja ekzistuese dhe do të shkaktohet dëm i pariparueshëm palës 

propozuese gjegjësisht propozuesve të sigurimit si: shpallja publike për shitje, negociata me 

ndonjë person të tretë, ndërmarrja e ndonjë veprimi tjetër në çfarëdo mënyre që do ta 

ndryshonte gjendjen ekzistuese të gjerave etj. 

Edhe pse në këtë rast Gjykata e Apelit ka ndryshuar aktvendimin e atakuar dhe ka refuzuar 

propozimin për caktimin e masës së sigurimit, kjo nuk do të thotë se në të ardhmen propozuesit 

e sigurimit me ndryshimin e rrethanave nuk mund të kërkojnë caktimin e masës së sigurimit 

dhe në ketë kuptim palët e as gjykata nuk mund të thirrën në çështje të gjykuar - res iudicata, 

por propozuesit e sigurimit në çdo kohë mund të kërkojë caktimin e masës së sigurimit, me 

kusht që ka për detyrë të vërtetojnë ndryshimin e rrethanave që kanë ekzistuar me rastin e 

vendosjes nga gjykata e shkallës së dytë.  

Gjykata e Apelit me rastin e vendosjes i vlerësoj edhe të gjitha pretendimet tjera të 

propozuesve sa i përket propozimit për caktimin e masës së sigurimit, mirëpo të njëjtat ishin pa 

ndikim për një vendim ndryshe, për çka edhe vendosi si në dispozitiv të këtij aktvendimi. 

Nga të cekurat me lartë, e në mbështetje të dispozitave nga neni 194, 208 dhe 209   paragrafi 1 

pika c) e LPK-së, u vendos si në dispozitiv të këtij aktvendimi. 

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË 

Ac.nr. 915/23, me datë 24.02.2023 

 

                 Kryetari i kolegjit 

                  Naim Meholli, d.v 


