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Numri i dokumentit:     01771165 

 

Ae.nr.100/21  

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË-Departamenti për Çështje 

Ekonomike, në kolegjin e përbërë nga gjyqtarët Liridon Maloku, kryetar i 

kolegjit, Mahir Tutuli dhe Rrustem Thaqi, anëtarë të kolegjit, në çështjen 

juridike kontestimore propozueses së sigurimit “[T...]” sh.a. Prishtinë, kundër 

kundërshtarëve të sigurimit “[A...]” sh.p.k, me seli në Ferizaj dhe “[Q.S]”nga 

Prishtina, të cilët i përfaqëson me autorizim avokati “[L.S]” nga Prishtina, duke 

vendosur lidhur me ankesën e kundërshtarëve të sigurimit, të parashtruar 

kundër aktvendimit të Gjykatës Themelore në Prishtinë–Departamenti për 

Çështje Ekonomike, I.EK.nr.56/21, të datës 19/03/2021, në seancën e kolegjit 

të mbajtur me datën 05/05/2021, mori këtë: 
 

A K T V E N D I M  

 

APROVOHET e themeltë ankesa e kundërshtarëve të sigurimit  “[A...]”, me seli 

ne Ferizaj dhe “[Q.S]”nga Prishtina dhe ANULOHET aktvendimi i Gjykatës 

Themelore në Prishtinë-Departamenti për Çështje Ekonomike I.EK.nr.56/21 i 

datës 19/03/2021 dhe lënda kthehet në Gjykatën e shkallës së parë për 

rigjykim dhe rivendosje. 

 

A r s y e t i m 

 

Gjykata Themelore në Prishtinë-Departamenti për Çështje Ekonomike, me 

aktvendim ankimor I.EK.nr.56/21 i datës 19/03/2021, ka vendosur si në vijim:  

 

I.Miratohet propozimi i propozuesit tё sigurimit “[T...]” me seli nё Prishtinë, për 

caktimin e masës sё sigurisë ndaj kundërshtarit tё sigurimit: “[A...]”, sh.p.k, me 

seli nё Ferizaj dhe “[Q.S]”nga Prishtina, ashtu qё urdhёrohen tё gjitha bankat 

komerciale nё Kosovё qё tё bёjnё bllokimin e llogarive tё kundёrshtarёve tё 

sigurimit, e po ashtu tё bёhet bllokimi i mjeteve tё luajtshme–veturave dhe 

paluajtshmёrive tё cilat eventualisht do tё identifikohen si prona nё emёr tё 

kundёrshtarёve tё sigurimit, deri nё shumёn prej 29,319.31 €. 

II. Bllokimi i llogarive nё tё ardhurat personale, pёr shpёrblimin nё vend tё 

pagёs dhe pёr pensionin, mund tё bёhet vetёm deri nё gjysmёn e lartёsisё sё 

tyre. 
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III. Kjo masë siguruese mbetet nё fuqi deri nё vendimin e ardhshëm me tё cilin 

do tё ndryshohet apo hiqet kjo masё e sigurisё 

 

Kundër këtij aktvendimi, kundërshtarja e sigurimit në afatin ligjor ka paraqitur 

ankesë, për shkak të shkeljeve esenciale të dispozitave të procedurës 

kontetsimore, me propozim që të aprovohet ankesa dhe të anulohet aktvendimi 

i atakuar. 

 

Propozuesja e sigurimit ka dhënë përgjigje në ankesë, me propozim që të 

refuzohet ankesa e kundërshtarve të sigurimit si e pa bazuar dhe aktvendimi i 

atakuar të vërtetohet. 

 

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 e lidhur me nenin 208 dhe 505.1 të Ligjit për Procedurën Kontestimore (në 

vijim LPK), ka gjetur se: 

 

-Ankesa e kundërshtarit të sigurimit është e themeltë.  

 

Nga shkresat e lëndës rrjedh se paditësja-propozuesja e sigurimit “[T...]” sh.a. 

Prishtinë, me datën 29/01/2021, në Gjykatën Themelore në Prishtinë-

Departamenti për Çështje Ekonomike, ka paraqitur padi kundër të paditurës 

“[A...]” sh.p.k, me seli në Ferizaj dhe “[Q.S]”nga Prishtina, për pagim borxhi, me 

propozim për caktimin e masës së sigurisë të përshkruar si në dispozitvin e 

aktvendimit të atakuar.  

 

Gjykata e shkallës së parë pas mbajtjes së seancës dëgjimore duke vendosur në 

lidhje me propozimin për caktimin e masës së sigurisë, ka vendosur si në 

dispozitivin e aktvendimit të atakuar, duke u bazuar në nenit 297 par.1 dhe 

nenin 307.1 të LPK-së. 

 

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

qëndrimi i gjykatës së shkallës së parë nuk është i drejtë dhe si i tillë nuk mund 

të pranohet, pasi që aktvendimi i atakuar është i përfshirë në shkelje të 

dispozitave të procedurës kontestimore të nenit 181 par.1 e lidhur me nenin 

297 të LPK-së dhe nenin 182 par.2 pika n) të LPK-së, e që përbejnë arsye për 

anulimin e këtij aktvendimi.  

 

 

Kolegji i Gjykatës së Apelit e Kosovës, pas analizimit dhe shqyrtimit me kujdes 

të shtuar të provave që gjenden në shkresat e lëndës e në raport me pretendimet 

ankimore erdh në përfundim se ankesa e kundërshtarve të sigurimit është e 

bazuar, për arsye se aktvendimi ka të meta për shkak të të cilave nuk mund të 
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ekzaminohet, sidomos dispozitivi i aktvendimit është i pakuptueshëm nga fakti 

se nuk përshkruhet-specifikohet pasuria e luajtshme dhe e pa luajtshme e 

kundërshtarëve të sigurimit mbi të cilën kërkohet caktimi i masës së sigurisë, 

ashtu që kjo formë e dispozitivit të aktvendimin ankimor, paraqet titull të pa 

përshtatshëm për përmbarim, pastaj në shkresat e lëndës rezulton se pranë 

përmbaruesit privat Flamur Bogaj është duke u zhvilluar procedura 

përmbarimore sipas shenjës P.nr.225/15, mirëpo nuk dihet se kjo procedurë a 

ka përfunduar apo ende është në zhvillim e sipër e po ashtu nuk dihen as palët 

e kësaj procedure ndërsa objekt shqyrtimi i procedurës përmbarimore rezulton 

të jetë hipoteka e lënë sipas Marrëveshjes mbi Themelimin e Hipotekës e lidhur 

në mes ndërgjyqësve respektivisht nuk dihet se në procedurën përmbarimore a 

është objekti dhe palët e njëjta sikur në procedurën kontestimore.      

 

Gjykata e shkallës së parë edhe përkundër asaj se ka caktuar masën e sigurisë, 

e njëjta nuk i ka respektuar dispozitat ligjore të nenit 297 par.2 dhe 3 të LPK-

së, në të cilën shprehimisht përcaktohet se gjykata me rastin e caktimit të 

masës së sigurimit, nga propozuesi i masës kërkon garancionin sipas 

dispozitave të LPP-së, me qëllim të sigurimit të dëmit që mund ti shkaktohet 

palës kundërshtare dhe nëse propozuesi i masës nuk e jep garancionin atëherë 

refuzohet propozimi për caktimin e masës së sigurimit e që në rastin konkret, 

gjykata e instancës më të ultë edhe pse ka caktuar masën e sigurimit, nga 

shkresat e lëndës nuk rezulton se ka kërkuar garancion nga propozuesja e 

masës. Andaj, shkeljet e tilla përfaqësojnë shkelje thelbësore të dispozitave të 

procedurës kontestimore që kanë pasur ndikim në marrjen e aktvendimit të 

ligjshëm dhe të drejtë, andaj aktvendimi i atakuar doemos është dashur të 

anulohet. 

 

Nga arsyet e cekura Gjykata e Apelit, gjeti se gjykata e shkallës së parë ka bërë 

shkeljen e dispozitave të sipërcituara dhe në ri procedurë duhet të eliminohen 

në atë mënyrë që të fton propozuesen e sigurimit, që konform nenit 102 të LPK-

së, të rregulloj propozimin për caktimin e masës se sigurisë, pastaj ti siguron 

shkresat nga procedura përmbarimore si dhe ti vlerëson se në rastin konkret a 

kemi të bëjmë me gjyqvaresi apo jo, pastaj nëse vlerësohet se nuk kemi të bëjmë 

me gjyqvarësi dhe nëse plotësohen kushtet ligjore për caktimin e masës, atëherë 

gjykata e shkallës së parë duhet të caktoj garancionin siç parashihet me nenin 

297 par.2 dhe 3 të LPK-së, si dhe të vlerësojë të gjitha faktet me rëndësi 

vendimtare sipas kërkesave dhe kundërshtimeve të palëve dhe pastaj të nxjerrë 

një vendim të ligjshëm dhe të drejtë.  

  

Nga të cekurat më lartë, e në mbështetje të dispozitave të nenit 208 dhe 209 

pika d) e LPK-së, u vendosë si në dispozitiv të këtij aktvendimi.  

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË 

-Departamenti për Çështje Ekonomike- 



 Numri i lëndës: 2021:016971 
 Datë: 11.05.2021 
 Numri i dokumentit: 01771165 
 

4 (4)  

   
2
0
2
1
:0
8
1
4
1
0

 

Ae.nr.100/21, me datë 05/05/2021 

 

Kryetari i kolegjit-gjyqtari  

             Liridon Maloku 


