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Numri i lëndës: 2022:099536 

Datë: 09.06.2022 

Numri i dokumentit:     03116932 

 

C. nr.577/22 

 

GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË - Departamenti i Përgjithshëm, me gjyqtarin 

Durim Balaj, në çështjen juridike kontestimore të paditësit-propozuesit të sigurimit E.(R.) G. 

nga Gjakova, rruga “S. S.”, numër ., me banim të përkohshëm në Gjermani, adresa D. F. ....... 

Bremen, të cilin sipas autorizimit e përfaqëson Shpresa Bakija, avokate në Gjakovë, kundër të 

paditurës-kundërshtares së sigurimit M. (R.) G nga Gjakova, rruga “H. Z.”, numër ., me 

objekt kontesti vërtetim i të drejtës së pronësisë, si dhe për lëshimin e masës se sigurimit, pas 

mbajtjes se seancës dëgjimore me datë 03 qershor 2022, në të cilën prezantuan e autorizuara e 

propozuesit të sigurimit, si dhe kundërshtarja e sigurimit, mori këtë: 

 

 

A K T V E N D I M 

 

I. APROVOHET propozimi për caktimin e masës se sigurimit, i paraqitur nga propozuesi i 

sigurimit E. G. ashtu që CAKTOHET MASA E SIGURIMIT dhe i NDALOHET 

kundërshtares së sigurimit M. (R.) G. nga Gjakova, që të tjetërsoj, fshehë, ngarkoj apo 

disponoj me paluajtshmerinë kontestuese, e regjistruar si ngastër kadastrale .-.-.....-. në vendin 

e quajtur Qytet, në sipërfaqe të përgjithshme prej 00.00.48 ha, ZK Gjakovë, Qytet, krejt kjo e 

regjistruar në Certifikatën ....-.., të datës 18.10.2021, deri në plotfuqishmërinë e kësaj çështje 

kontestimore, apo deri në ndonjë vendim tjetër të kësaj gjykate.  

 

II. DETYROHEN Zyra Kadastrale në Komunën e Gjakovës dhe Shërbimi Noterial në 

Gjakovë, që ndalimin nga paragrafi I të këtij dispozitivi, t’a evidentojnë në regjistrat përkatës 

të tyre. 

 

 

A r s y e t i m 

 

Propozuesi E. (R.) G. nga Gjakova, përmes të autorizuarës se tij në këtë gjykatë me datë 

18.05.2022, ka paraqitur padi për vërtetimin e të drejtës së pronësisë në bazë të trashëgimisë, 

me propozim për caktimin e masës se përkohshme të sigurisë, me të cilën ka kërkuar që të 

aprovohet propozimi i tij, të caktohet masa e përkohshme e sigurimit me të cilën i ndalohet 

kundërshtares se sigurimit M. (R.) G. nga Gjakova, që të tjetërsoj, fshehë, ngarkoj apo 

disponoj me paluajtshmerinë kontestuese, e regjistruar si ngastër kadastrale .-......-.....-., në 
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vendin e quajtur Qytet, në sipërfaqe të përgjithshme prej 00.00.48 ha, ZK Gjakovë, Qytet, 

deri në përfundimin e kësaj çështje juridike, duke theksuar se paditësi ka marrë dijeni se e 

paditura-kundërshtarja e sigurimit ka interesim qe ta tjetërsoj pronën e paditësit. Ka shtuar se 

meqenëse veprimi i të paditurës-kundërshtares së sigurimit, lidhur me vuarjen në lajthim të 

organit të administratës dhe anashkalimin e paditësit-propozuesit të sigurimit, si trashëgimtar 

legjitim i rendit të parë i të ndjerit –babës R. G., i cili ka vdekur me 20.10.1995 në Gjakovë, 

pa sigurimin e masës se tillë, do të pamundësohej dukshëm realizimi i kërkesës, sidomos me 

tjetërsimin e pasurisë se vet, me fshehjen apo ngarkimin në ndonjë mënyrë tjetër, do të 

ndryshonte gjendjen ekzistuese të gjerave apo në ndonjë mënyrë tjetër do të ndikonte 

negativisht në të drejtat e propozuesit të sigurimit.  

 

Gjykata duke vepruar sipas propozimit të propozuesit të sigurimit, me aktvendimin 

C.nr.577/22, datë 23.05.2022, ka aprovuar propozimin dhe ka caktuar masën e përkohshme të 

sigurimit.  

 

Kundërshtarja e sigurimit brenda afatit ligjor ka paraqitur kundërshtim ndaj aktvendimit 

C.nr.577/22, datë 23.05.2022, duke parashtruar se propozuesi i sigurimit, nuk e ka bërë të 

besueshme ekzistimin e kërkesës, apo të drejtën e tij subjektive që kërkohet me nenin 297 

paragrafi 1, pika a) të LPK-së, me propozim për gjykatën që t’a revokojë aktvendimin për 

caktimin e masës së përkohshme dhe të i anuloj të gjitha veprimet e ndërmarra.  

 

Gjykata me datë 03.06.2022 ka caktuar dhe mbajtur seancën dëgjimore për caktimin eventual 

të masës së sigurimit, në të cilën seancë kanë prezantuar e autorizuara e propozuesit Shpresa 

Bakija avokate në Gjakovë dhe kundërshtarja e sigurimit M. G. personalisht. 

 

E autorizuara e propozuesit gjatë seancës dëgjimore për caktimin eventual të masës së 

sigurimit, drejtpërdrejt ka deklaruar se : se mbetem në tërësi në propozimin për shqiptimin e 

masës së përkohshme të sigurisë, të parashtruar së bashku me padi për anulimin e 

aktvendimit mbi trashëgiminë nr. T.nr.169/2010 dhe kërkesën për njohjen e të drejtës së 

pronësisë në bazë të trashëgimisë. Këtë e bëjmë për arsye se nga provat që disponojmë, 

vërtetohet se kjo pronë është bartë në mënyrë kundërligjore në emër të të paditurës M. G., e 

cila në procedurën e trashëgimisë, ka paraqitur vetëm emrin e vet dhe të motrës Sh., ndërsa i 

ka përjashtuar nga trashëgimia tre vëllezërit (E., A. dhe K., që të gjithë G.) dhe tre motrat (H., 

H. dhe D. që të gjitha G.) të cilat kanë pasur të drejtë të deklarohen lidhur me pronën, që i ka 

lënë në trashëgim babai i tyre i ndjerë R.G., d.m.th. kanë paraqitur dokument të falsifikuar 

mbi dëshminë e vdekjes. Konsiderojë se janë plotësuar kushtet për lëshimin e masës sigurisë, 

për  faktin se nga provat e parashtruara kemi vërtetuar faktin se prona është bartë në mënyrë 

të kundërligjshme nga e paditura M. dhe me faktin se paditësit i është mohuar e drejta në 1/8 

e pronës kontestuese, të cilën kundërshtarja e sigurimit ia mohon dhe ekziston mundësia që e 

njëjta për t’a shmangur këtë detyrim të saj, tenton t’a tjetërsojë këtë paluajtshmëri dhe për 

sigurimin e kërkesës sonë, kërkojmë që të lëshohet kjo masë, konform nenit 300 parg. 1, nën 

parg. a) të LPK-së. Me propozim për gjykatën që të marrë aktvendim me të cilin – 

kundërshtares së sigurimit, i ndalohet që pranë DKGJP të Komunës së Gjakovës, të tjetërsojë, 

fshehë, ngarkojë apo disponojë me paluajtshmerinë kontestuese, nr. .............vendi i quajtur 
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qytet, në sipërfaqe të përgjithshme 0.00,48 ha, ZK Gjakovë – qytet, gjer në përfundimin 

definitiv të kësaj çështje kontestimore dhe propozojë që me aktvendimin mbi masën e 

sigurisë të njoftohet DKGJP të Komunës së Gjakovës dhe të gjitha noteritë kompetente në 

Komunën e Gjakovës.  

 

Kundërshtarja e sigurimit gjatë seancës dëgjimore për caktimin eventual të masës së 

sigurimit, drejtpërdrejt ka deklaruar se deklaron se e kundërshtojë në tërësi propozimin për 

caktimin e masës së sigurimit, pasi që ato që i ka thënë në padi dhe në propozim nuk janë të 

vërteta, pasi që unë e kam humb jetën për nanë dhe babë, çdo dëshirë që e ka pasur nana dhe 

baba, iu kam plotësu, sa herë që propozuesi ka shku në Gjermani, ka fol me nanën dhe babën, 

të njëjtit i ka bo me vaj, ju ka thënë: “se nuk keni me pas as telefon e as para”. Arsyeja pse e 

kam shkru shpinë në emër temin, osht se nana ma ka lanë amanet: “mos me ma lon në shpi 

Eminin për krejt jetën”, po unë mbas një kohe e kam pranu në shpi, u ardhë 1 muaj ditë 

pushim, dy ditë pa shku ne Gjermani, u kon me dy fëmijët e vet në shtëpi të unë, ka bo fjalë 

me mu, më ka rrahur, s’kam mujt me paraqit në polici se e kam vëlla, atëherë ma ka fol ni 

fjalë (fjalë që nuk folën). Për këtë arsye janë bo krejt bashkë motrat dhe vllaznit dhe ma kanë 

lon shtëpinë mua. Sa i përket tjetërsimit pronës, fshehjes apo ngarkimit, ka deklaruar se unë 

shtëpinë nuk e ngarkojë, nuk e shes, se e kam pasuri të babës dhe se jam e gatshme që qysh 

tani, pjesën që i takon propozuesit të sigurimit të ia njoh, duke e kompensuar me para për atë 

pjesë që i takon. 

 

Gjykata shqyrtoi me kujdes propozimin e propozuesit për masën e sigurisë, si dhe deklarimet 

e palëve ndërgjyqëse lidhur me caktimin e tani masës së sigurimit në seancën dëgjimore të 

mbajtur me datë 03.06.2022 dhe pas analizimit të provave materiale të cilat gjenden në 

shkresat e lëndës, ka ardhur në përfundim se propozimi i palës propozuese për caktimin e 

masës së  sigurimit, është i bazuar. 

 

Me nenin 297 të Ligjit për Procedurën Kontestimore (në tekstin e mëtejmë LPK), është 

paraparë se “Masa e sigurimit mund të caktohet: a) në qoftë se propozuesi i sigurimit e bënë 

të besueshme ekzistimin e kërkesës apo të së drejtës subjektive të tij , dhe 61 b) në qoftë se 

ekziston rreziku se pa caktimin e masës së këtillë pala kundërshtare do të mund ta 

pamundësonte apo vështirësonte dukshëm realizimin e kërkesës, sidomos me tjetërsimin e 

pasurisë së vet, me fshehjen e saj, me ngarkimin apo me ndonjë mënyrë tjetër, me të cilën do 

ta ndryshonte gjendjen ekzistuese të gjërave, ose në ndonjë mënyrë tjetër do të ndikonte 

negativisht në të drejtat e propozuesit të sigurimit”, po ashtu me nenin 300 paragrafi 1 të 

LPK-së, është paraparë se: “Për sigurimin e kërkesës së drejtuar kah sendi i caktuar apo kah 

një pjesë e tij mund të caktohen këto masa sigurimi”, ndërsa me nenin 304 paragrafi 3 të 

LPK-së, është përcaktuar se: “Në propozimin për caktimin e masave të sigurimit propozuesi i 

sigurimit duhet ta tregojë në të kërkesën, për sigurimin e të cilës bënë propozim, masën e 

sigurimit që e propozon, mjetet dhe objektin e masës të sigurimit. Në propozim duhet të 

tregohen edhe faktet mbi të cilat mbështetet kërkesëpadia, si dhe të propozohen mjetet 

provuese me të cilat mund të provohen pretendimet e parashtruara në 63 propozim. 

Propozuesi i sigurimit ka për detyrë, po që se ka mundësi, që mjetet provuese t’ia 

bashkëngjitë propozimit”.  



 Numri i lëndës: 2022:099536 
 Datë: 09.06.2022 
 Numri i dokumentit: 03116932 
 

4 (5)  

 2
0

2
2

:0
9

9
5

3
7

 

 

Gjykata pas analizimit dhe vlerësimit të provave të cilat gjinden në shkresat e lëndës, erdhi në 

përfundim se propozimi i palës propozuese për caktimin e masës së të sigurimit, është i 

bazuar nga fakti se ekziston rreziku që pa caktimin e masës së sigurisë do të vështirësohet 

dukshëm realizimi i kërkesës nga pala kundërshtare e sigurimit, i paraparë me nenin 297 

paragrafi 1 pika b) të LPK-së, përkatësisht ka konstatuar ekzistimin e rrezikut real se pa 

caktimin e masës së propozuar pala propozuese-paditëse do të mund të pësojë ndonjë dëm të 

pariparueshëm.  

 

Gjykata ka shqyrtuar propozimin për caktimin e masës së sigurisë, të gjitha provat që gjenden 

në shkresat e lëndës, me ç‘rast vlerëson se mbështetur në nenin 297 paragrafi 1 dhe nenit 300 

pika 1 nen a) si dhe nenit 301 pika 1 nen a) të Ligjit për Procedurën Kontestimore, janë 

plotësuar kushtet ligjore që të caktojë masën e sigurisë pasi që gjeti se propozuesi i sigurimit 

e ka bërë të besueshme ekzistimin e kërkesës dhe të drejtës së tij subjektive, pasi që me 

certifikatën e lindjes së bashkangjitur në këtë shqyrtim për propozuesin e sigurimit, si dhe 

nga vetë pohimi i kundërshtares së sigurimit në seancën dëgjimore, u provua se propozuesi i 

sigurimit është vëllau i këtu kundërshtares së sigurimit, si dhe djali i Rexhep Gozës, babai i 

këtu palëve ndërgjyqëse, andaj më këtë rast plotësohet kushti i parë për caktimin e masës së 

sigurimit i paraparë me nenin 297 paragrafi 1, pika a) të LPK-së.  

  

Gjykata vlerëson po ashtu, së është plotësuar kushti tjetër i paraparë me nenin 297 paragrafi 1 

pika b) të LPK-së, meqenëse paluajtshmëria lëndore është e evidentuar në emrin e 

kundërshtares se sigurimit, e cila në momentin e shqyrtimit të trashëgimisë, nuk i ka paraqitur 

trashëgimtarët e tjerë ligjor te të ndjerit R. G., andaj meqenëse e njëjta është e regjistruar në 

Regjistrin për regjistrimin e pronave të paluajtshme si pronare e saj, dhe marrë parasysh 

faktin se shqyrtimi i trashëgimisë është bërë në këtë formë (duke mos paraqitur 

trashëgimtarët e tjerë), përkundër deklarimit të saj se nuk e ka ndërmend t’a tjetërsoj pronën 

objekt kontesti, kjo gjykatë vlerëson se ekziston rreziku se pa caktimin e masës së këtillë, 

kundërshtarja e sigurimit do të mund t'a pamundësonte apo vështirësonte dukshëm realizimin 

e kërkesës së propozuesit të sigurimit E.G., sidomos me tjetërsimin, ngarkimin dhe 

disponimin me ngastrën kadastrale P-70705029-01499-0, në vendin e quajtur Qytet, në 

sipërfaqe të përgjithshme prej 00.00.48 ha, ZK Gjakovë, Qytet, e gjithë kjo e regjistruar në 

certifikatën ...-.., të datës 18.10.2021, deri në plotfuqishmërinë e kësaj çështje kontestimore, 

apo deri në ndonjë vendim tjetër të kësaj gjykate. 

 

Gjykata ka ardhur në përfundim se me ndonjë veprim tjetër apo me mosveprim në këtë fazë 

të procedurës do të rrezikohej shkaktimi i ndonjë dëmi të pakompenzueshëm për 

propozuesin, me çka do të humbej qëllimi dhe kuptimi i kësaj mase, prandaj në kuptim të 

nenit 297 pika 1 nen (a dhe b) dhe 300 pika 1 nën (a) si dhe 301 pika 1 nën a)  të LPK-së, 

aprovoi propozimin për caktimin e masës së sigurisë, ndërsa vendosja sikurse në dispozitiv 

assesi nuk prejudikon vendosjen në çështjen meritore sipas padisë së paraqitur nga paditësi E. 

G. nga Gjakova. 

 

Nga sa u tha më lartë e duke u bazuar ne dispozitat e lartcekura u vendos si në dispozitiv të 
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këtij aktvendimi.  

 

GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË 

Departamenti i Përgjithshëm 

C.nr.577/22, me 09 qershor 2022 

             

    GJ Y Q T A R I 

                       Durim Balaj 

UDHËZIM JURIDIK: 

Kundër këtij aktvendimi është e lejuar e drejta e 

ankesës në afat prej 7 ditëve, nga dita e pranimit 

te të njëjtit, Gjykatës së Apelit të Kosovës në 

Prishtinë, përmes kësaj gjykate. Ankesa duhet të 

paraqitet në ekzemplarë të mjaftuar për palët dhe 

gjykatën.  

 


