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Numri i lëndës: 2020:070064 
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Numri i dokumentit:     03031863 

 

 

Ac.nr.2118/2022 

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

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

kolegjit, në çështjen juridike kontestimore të propozuesit të masës së sigurimit “.........”sh.p.k, 

me seli në Gjilan, Rr. ”........” p.n, me drejtor K-G, të cilin sipas autorizimit e përfaqëson zyra 

“.....” me seli në Gjilan, Rr. ”.........”, hyrja e parë, kati i parë, nr., Gjilan, avokat B.I nga Gjilani, 

kundër kundërshtarit të masës së sigurisë F.V nga fshati “.........”, komuna e Kamenicës, me 

objekt të padisë për ndryshimin e kantatës mbi qiranë, lidhur me propozimin për vendosjen e 

masës së sigurisë, duke vendosur sipas ankesës se propozuesit dhe kundër propozuesit të masës 

së sigurisë, të paraqitura kundër aktvendimit të Gjykatës Themelore në Gjilan-Dega në 

Kamenicë, C.nr.548/2020, të datës 28.02.2022, në seancën jo publike të kolegjit të mbajtur me 

datë 04.05.2022, mori këtë: 

 

A K T V E N D I M 

 

APROVOHEN si të themelta ankesa e propozuesit “........” Sh.p.k,  me seli në Gjilan, 

si dhe ankesa e kundërpropozuesit F.V nga fshati “..........”, Komuna e Kamenicës, PRISHET 

aktvendimi i Gjykatës Themelore në Gjilan-Dega në Kamenicë, C.nr.548/2020, të datës 

28.02.2022, ndërsa çështja i kthehet gjykatës së shkallës së parë në rishqyrtim dhe rivendosje. 

 

 A r s y e t i m 

 

Gjykata e shkallës së parë me aktvendimin e ankimuar C.nr.548/2020, të datës 

28.02.2022, e ka caktuar masën e sigurisë dhe e ka urdhëruar të paditurin-kundërpropozuesin 

F.V nga fshati “.................”, komuna e Kamenicës, të mos ndërmarrin asnjë veprim fizik në 

vështirim të ndryshimit të gjendjes ekzistuese në parcelat kadastrale nr.0003-0, në sipërfaqe 

prej 6300 m2, parcelës kadastrale nr.0004-0, në sipërfaqe prej 2658 m2, parcelave kadastrale 

nr. 769-0, nr.762-0, nr.760-0, ku kalon rruga, në zonën kadastrale “........”, Komuna e 

Kamenicës, apo qoftë ndonjë veprim juridik. Në pikën e dytë kjo masë e sigurisë mbetet në 
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fuqi deri në vendosjen e çështjes kontestueses sipas padisë apo deri sa gjykata më aktvendim të 

vendos ndryshe. Me piken e III gjykata ka vendosur që të zëvendësohet aktvendimi mbi 

caktimin e masës së përkohshme të sigurisë C.nr.548/2020 të datës 22.06.2020, ndërsa në pikën 

e fundit është obliguar shërbimi Kadastral i komunës së Kamenicës dhe Noteri kompetent për 

komunën e Kamenicës që ndalesën nga par.1 i këtij aktvendimi ta regjistrojë në librat e tyre. 

Kundër këtij aktvendimi, brenda afatit ligjor, kundërshtari i masës së sigurisë F. V ka 

parashtruar ankesë duke mos i përmendur pretendimet ankimore me propozim që gjykata e 

shkallës së dytë ankesën ta aprovojë si të bazuar ashtu që aktvendimi i ankimuar të anulohet në 

tërësi. 

 

Ankesë ka parashtruar edhe propozuesi i masës së sigurimit, përmes të autorizuarit së tij 

dhe atë për shkak të shkeljes thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore dhe zbatimit 

të gabuar të së drejtës materiale me propozim që Gjykata e Apelit e Kosovës të veprojë si në 

propozimin në ankesë. 

 

Propozuesi i masës së sigurimit ka përgjigje në ankesë me propozim që të refuzohet si e 

pathemeltë ankesa e kundërshtarit të sigurimit F.V, të detyrohet i padituri-kundërshtari i 

sigurimit që paditësit-propozuesit të sigurimit të ai kompensoi shpenzimet për përpilimin e 

përgjigjes në ankesë në shumë prej 416 euro në përputhje me TOAK-në. 

 

Kundërshtari i masës së sigurimit nuk ka parashtruar përgjigje në ankesën e ushtruar 

nga propozuesi i masës së sigurimit. 

 

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 

për Procedurën Kontestimore (LPK), ka gjetur se: 

 

- Ankesat janë të themelta. 

 

Nga shkresat e lëndës rezulton se paditësi – propozuesi i masës së sigurimit, me datën 

16.06.2020, në gjykatën e shkallës së parë ka parashtruar padi kundër të paditurit– 

kundërshtarit të masës së sigurimit, për shkak të ndryshimit të dispozitave të kontratës për 

qiranë LRP.nr.0826/2018, të datës 04.05.2018 dhe anulimin e marrëveshjes së kompensimit të 

datës 02.08.2017, si dhe ka parashtruar propozim për caktimin e masës së sigurisë, me arsye 

sikurse në padi dhe në propozim. 

Gjykata e shkallës së parë duke vepruar sipas propozimit për caktimin e masës së 

sigurisë, ka marr aktvendimin C.nr.548/2020, të datës 22.06.2020, me të cilin e ka aprovuar 

propozimin e propozuesit të sigurimit si të bazuar, me përmbajtje sikurse në dispozitiv të 

aktvendimit në fjalë. 

Duke vendosur sipas ankesës së propozuesit dhe kundër propozuesit, Gjykata e Apelit, 

si gjykatë e shkallës së dytë, me aktvendimin e saj Ac.nr.3494/2020, të datës 22.12.2020, i ka 

pranuar si të bazuara ankesën e propozuesit dhe kundër propozuesit dhe e ka prishur 
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aktvendimin e ankimuar të Gjykatës Themelore në Gjilan-dega në Kamenicë C.nr.548/2020, të 

datës 10.07.2020, ashtu që çështja i është kthyer të njëjtës gjykatë në rishqyrtim dhe rivendosje. 

 

Gjykata e shkallës së parë duke vepruar sipas propozimit të propozuesit të masës së 

sigurimit (në rigjykim për të dytën herë) ka nxjerrë aktvendimin e ankimuar C.nr.548/2020, të 

datës 28.02.2020, i cili tani është objekt shqyrtimi, me të cilin e caktuar masën e sigurisë. 

Gjykata e shkallës së parë ka theksuar se në lidhje me parcelat kontestueses nr.0003-0, në 

sipërfaqe prej 6300 m2, parcelës kadastrale nr.0004-0, në sipërfaqe prej 2658m2, parcelë 

kadastrale nr.769-0, numër 762-0, nr.760-0, ku kalon rruga në zonën kadastrale ............, 

komuna e Kamenicës, në lidhje me masën e propozuar ka vërtetuar se propozuesi me 

propozimin e vet, e ka bërë të besueshëm me ane të provave të cilat gjinden në shkresa të 

lëndës të cilat vërtetojnë se ekziston rreziku se pa caktimin e kësaj mase pala kundërshtare 

mund të pamundësojë dhe dukshëm mund ta vështirësojë realizimin e kërkesës sepse me 

ndërmarrjen e çfarëdo veprimi fizik apo juridik nga ana e kundërpropozuesit në çfarëdo 

mënyrë do ta ndryshonte gjendjen ekzistueses apo në mënyrë negative do të ndikonte në të 

drejtën e propozuesit. Lidhur me bazën juridike gjykata është bazuar në nenin  297 dhe 300 të 

LPK-së. 

 

Gjykata e Apelit e Kosovës, si gjykatë e shkallës së dytë, gjen se një përfundim i tillë i 

gjykatës në fjalë, tani për tani është i pabazuar dhe nuk ka mbështetje ligjore, pasi që 

aktvendimi i atakuar është i përfshirë në shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës 

kontestimore nga neni 182 paragrafi 1 dhe 2, pika n), në lidhje edhe me nenin 297 të LPK, 

duke bërë që aktvendimi i ankimuar të jetë i pakuptueshëm dhe jo i verifikueshëm, ku për të 

njëjtin nuk janë dhënë arsye të mjaftueshme mbi faktet vendimtare.  

 

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 rezulton se nuk është sqaruar 

mjaftueshëm fakti se çfarë në të vërtetë sigurohet me caktimin e masës së sigurisë, duke marr 

për bazë këtu vet përmbajtjen e petitumit të kërkesëpadisë (në këtë rast paraprakisht duhet 

qartësuar fakti se një përmbajtje e tillë e kërkesëpadisë, a mund të sigurohet përmes caktimit të 

masës së sigurimit të propozuar nga propozuesit, pasi që kjo më pas ka ndikim edhe në 

çështjen e caktimit apo jo të masës së sigurimit), ndërsa kjo përbën shkelje të dispozitës së 

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

Në këtë drejtim, sipas dispozitës së nenit 297 paragrafi 1 pika a) dhe b) dhe 297 

paragrafi 2 të LPK, përcaktohet në mënyrë të qartë se “masa e sigurimit mund të caktohet në 

qoftë se plotësohen në mënyrë kumulative tri kushte dhe atë: besueshmëria e 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. Gjykata e shkallës së parë 
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me rastin e aprovimit të propozimit të masës së sigurisë, nuk i ka administruar në mënyrë të 

drejtë provat e propozuara, e as që i ka vlerësuar ato drejtë në vetvete dhe në korelacion me 

njëra tjetrën, duke mos e vërtetuar në mënyrë të plotë dhe të drejtë gjendjen faktike në këtë 

procedurë, që bën të kuptohet se nuk është zbatuar saktë dhe në plotëni dispozita ligjore e 

sipërcituar. 

Gjykata e shkallës së dytë vlerëson se qëndrojnë pretendimet ankimore të kundërshtarit 

të sigurimit në raport me mos vërtetimin e drejtë dhe të plotë të gjendjes faktike në këtë 

procedurë, pasi që në bazë të arsyetimit të aktvendimit të ankimuar, si dhe provave dhe 

shkresave të tjera të lëndës, për gjykatën e shkallës së dytë ka mbetur i pa sqaruar në plotëni 

fakti se cili është objekti i saktë i kërkesës për masën e sigurisë, pasi që janë edhe disa njësi 

tjera kadastrale të cilat janë objekt i propozimit e për të cilat gjykata e shkallës së parë nuk ka 

vendosur, por edhe për njësitë për të cilat ka vendosur si në dispozitiv të këtij aktvendimi, 

gjykata e shkallës së parë nuk e ka sqaruar mjaftueshëm dhe bindshëm gjendjen faktike të rastit 

në fjalë, për çka edhe gjykata e shkallës së dytë vendosi si në dispozitiv. 

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 vlerësoj fillimisht çështjen e përmbajtjes së petitumit të kërkesëpadisë së paditësit, 

dhe propozimit për caktimin e masë së sigurimit me të cilën kërkohet të sigurohet kjo 

kërkesëpadi, pastaj në procedurën e vendosjes sipas propozimit të masës së sigurimit gjykata të 

veproj në përputhje me dispozitat e LPK-së dhe varësisht nga rrethanat e konstatuara të 

vendosë për themelësinë e propozimit për sigurimin e kërkesëpadisë. Kushtet për caktimin e 

masës së sigurimit duhet të plotësohen kumulativisht, (neni 297 i LPK-së) 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.2118/2022, më datë 04.05.2022 

              Kryetari i kolegjit, 

                 Lumni Sallauka  

 


