
           

REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

 

Ac.nr.4040/22 

 

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

Nora Bllaca Dula, kryetare e kolegjit, Lumni Sallauka dhe Burim Shala, anëtarë të kolegjit, në 

çështjen juridike kontestimore të paditësit – propozuesit të sigurimit R.M, nga fshati ...., 

Komuna e Pejës, të cilin sipas autorizimit e përfaqëson I.G avokat nga Prishtina, kundër të 

paditurës-kundër propozuesi, B.K.T - Sh.a., në Prishtinë, Rr. ...., Prishtinë, të cilën e përfaqëson 

A.S, zyrtar ligjore me autorizim me shkrim, me bazë juridike për pasurim të pabazë dhe anulim 

të vendimit përmbarues, në procedurën e sigurimit të kërkesëpadisë, duke vendosur sipas 

ankesës së paditësit – propozuesit të masës së sigurimit, e paraqitur kundër aktvendimit të 

Gjykatës Themelore në Pejë, |Departamenti i Përgjithshëm, C.nr.60/22, i datës 28.04.2022, në 

seancën e kolegjit të mbajtur me dt.25.07.2022, mori këtë:  

 

 

A K T V E N D I M 

 

 

REFUZOHET si e pathemeltë ankesa e paditësit - propozuesit të sigurimit R.M, nga fshati ..., 

Komuna e Pejës, ndërsa Aktvendimi i Gjykatës Themelore në Pejë, |Departamenti i 

Përgjithshëm, C.nr.60/22, i datës 28.04.2022, VËRTETOHET. 

  

 

A r s y e t i m 

 

 

Gjykata e shkallës së parë me aktvendimin e atakuar, C.nr.60/22, i datës 28.04.2022, ka 

vendosur:  

“I.REFUZOHET si e pa bazuar kërkesa e paditësit- propozuesit R.M, nga fsh..... Komuna e 

Pejës, për lirimin nga garancioni i masës së sigurisë. 

II. REFUZOHET propozimi i paditësit - propozuesit, R.M, nga fshati ..., Komuna e Pejës, me 

çka kane kërkuar që të APROVOHET në tërësi propozimi i propozuesit të masë së sigurimit, 

R.M, CAKTOHET masa e sigurisë për palujtshmërisë-pronat sipas të dhënave: Njësitë 

kadastrale P-7....4 me sipërfaqe prej 649 m2 sh dhe P-7.....-0 me sipërfaqe prej 8560 m2, (me 

sipërfaqe të përgjithshme prej 9209 m2) në vendin e quajtur P...., zona kadastrale ......- Pejë 

dhe ti ndalohet kundërshtarit të masës që mos e pengoj propozuesin në shfrytëzimin e pronave, 

po ashtu ti ndalohet kundërshtarit të masës se sigurese që të ngarkoj, tjetërsoj apo bartë në 
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ndonjë formë tjetër, ky veprim juridike me të cilat mund të dëmtohet gjendja ekzistuese e 

pasurisë kontestuese deri në vendimin e plotfuqishme të kësaj çështje juridike. 

III. Procedura në këtë çështje juridike - kontestimore do të vazhdoj sipas rregullave të 

procedurës kontestimore dhe sipas planit të punës së gjykatë.” 

 

Kundër këtij aktvendimi paditësi – propozuesi i sigurimit, përmes të autorizuarit të tij, në afatin 

ligjor ka paraqitur ankesë, për shkak të shkeljes së 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 aktvendimi i atakuar të ndryshohet dhe propozimi për masë të 

sigurisë i propozuar nga propozuesi i ushtruar me dt. 13.01.2022, të aprovohet në tërësi apo që 

kjo çështje juridike ti kthehet në riprocedim gjykatës së shkallës së parë. 

 

Përgjigje në ankesë nuk ka paraqitur i padituri - kundërshtari i 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: 

Ankesa e paditësit – propozuesit të sigurimit është e pathemeltë. 

 

Nga shkresat e lëndës rezulton se paditësi – propozuesi i sigurimit, nëpërmes përfaqësuesit të 

autorizuar, me datë 13.01.2022, në gjykatën e shkallës së parë, ka paraqitur padi për pasurim 

të pabazë dhe anulim të aktvendimeve përmbaruese, me propozim për caktimin e masës së 

sigurimit për palujtshmëritë-pronat sipas të dhënave: Njësitë kadastrale P-7......-4 me sipërfaqe 

prej 649 m2 sh dhe P-7.......-0 me sipërfaqe prej 8560 m2, (me sipërfaqe të përgjithshme prej 

9209 m2) në vendin e quajtur P...., zona kadastrale O- Pejë, me të cilën masë ti ndalohet 

kundërshtarit të masës që mos e pengoj propozuesin në shfrytëzimin e pronave, po ashtu ti 

ndalohet kundërshtarit të masës së sigurimit që të ngarkoj, tjetërsoj apo bartë në ndonjë formë 

tjetër, apo ndonjë veprim juridik me të cilin mund të dëmtohet gjendja ekzistuese e pasurisë 

kontestuese deri në vendimin e plotfuqishëm të kësaj çështje juridike. 

 

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

aktvendimin C.nr.60/22, i datës 15.03.2022, e ka caktuar garancionin për sigurimin e dëmit 

eventual që mund ti shkaktohet të paditurës-kundërshtares së sigurimit, me rastin e caktimit 

dhe ekzekutimit të masës siguruese.  

Me aktvendimin e njëjtë është detyruar paditësi-propozuesi i sigurimit që në emër të 

garancionit për caktimin e masës së sigurimit, në afat prej shtatë (7) ditësh, në xhirollogarinë e 

Këshillit Gjyqësor të Kosovës të deponoj shumën prej 5000 Euro. Është njoftuar edhe për 

pasojën juridike në rast të mos pagesës së garancionit. 

I autorizuari i paditësit-propozuesit të sigurimit pas pranimit të aktvendimit me të cilin është 

caktuara garancioni, në gjykatë ka paraqitur propozim për lirim nga pagesa e garancionit. 

Gjykata duke vepruar sipas propozimit për lirim nga pagesa e garancionit ka marr aktvendimin 

e atakuar me ankesë C.nr.60/22, të dt. 28.04.2022, duke e refuzuar kërkesën e paditësit-



propozuesit të sigurimit për lirim nga garancioni dhe refuzimin e propozimit për caktimin e 

masës së sigurisë. Në arsyetim të aktvendimit të atakuar gjykata i është referuar dispozitës së 

nenit 297, paragrafi 3, i LPK-së dhe ka theksuar së paditësi-propozuesi i sigurimit nuk ka 

dorëzuar prova për të dëshmuar se është në pamundësi për të bërë pagesën e garancionit. 

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 LPK-së,  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 shkelje tjera të 

dispozitave të procedurës kontestimore të cilat i ka pretenduar pala ankuese me ankesë.  

Pretendimet e ankuesit se gjykata e shkallë së parë ka bërë shkelje të dispozitave të procedurës 

kontestimore nga neni 297 të LPK-së, nuk qëndrojnë sepse veprimet e gjykatës dhe vendimi 

për refuzimin e kërkesës për lirim nga pagesa e garancionit janë të pajtim të plotë më dispozita 

e LPK-së. 

Me dispozitën e nenit 297 paragrafi 1, pika a) dhe b) e LPK-së, janë caktuar kushtet për 

caktimin e masës siguruese dhe atë besueshmërisë së kërkesës apo të drejtës subjektive dhe 

kushti i rrezikut se pa caktimin e masës do të pamundësohet apo vështirësohet dukshëm 

realizmi i kërkesës, ndërsa në paragrafin 2, të nenit të njëjtë është përcaktuar detyrimi që 

gjykata të caktojë garancionin të cilin duhet të paguaj propozuesi i sigurimit në llojin dhe masën 

e caktuar nga gjykata, dhe që në fakt këto kushte duhet të përmbushen në mënyrë kumulative 

që gjykata të caktoj masën e sigurimit.  

Lidhur me kushtin e garancionit me dispozitën e nenit 297 paragrafi 3, i LPK-së, është 

përcaktuar mundësia e lirimit nga pagesa e garancionit, me kërkesën e propozuesit në qoftë së 

konstatohet nga ana e gjykatës se propozuesi nuk ka mundësi financiare për një gjë të tillë. 

Në rastin konkret Gjykata e Apelit, vlerëson se përfundimi i gjykatës së shkallës së parë është 

i drejtë, sepse nga kërkesën për lirim nga pagesa e garancionin nuk mund të konstatohet se 

propozuesi është në pamundësi për pagesën e garancionit. Nuk mund të pranohet pretendimi i 

ankuesit së mosha e pensionit të propozuesit, apriori përbejnë rrethanë për ta liruar nga pagesa 

e garancionit.  

LPK nuk ka përcaktuar ndonjë rrethanë të specifikuar që përbën shkak për lirim nga garancioni 

përveç pamundësisë financiare, prandaj Gjykata e Apelit, nuk i ka pranuar pretendimet 

ankimore të mbështetura në këto rrethana.  

Gjykatës së shkallës së parë nuk i janë prezantuar prova mbi bazën e të cilave do të mund të 

konstatonte se propozuesi  nuk ka mundësi financiare për ta paguar garancionin. Përveç kësaj 

Gjykata e Apelit e mori në konsideratë edhe vlerën e garancionit të caktuar nga gjykata e 

shkallës së parë, për çka vlerëson se vendimi i gjykatës së shkallës së parë  është brenda qëllimit 

të cilit i shërben garancioni, e rrjedhimisht nuk është me qëllim që ti pamundësoj propozuesit 

sigurimin e kërkesëpadisë. 

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

LPK-së,  u vendos si ne dispozitiv te këtij aktvendimi. 



 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË 

                                                 Ac.nr.4040/22, dt.25.07.2022 

 

 

                                         Kryetare e kolegjit:                                       

                                                                                                                   Nora Bllaca-Dula, d.v 

 

 

 

 

 


