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Numri i lëndës: 2021:023208 

Datë: 12.07.2022 

Numri i dokumentit:     03229547 

 

C.nr.181/21 

GJYKATA THEMELORE FERIZAJ, Departamenti i Përgjithshëm, gjyqtarja Mirlinda Bytyqi 

Rexhepi, në çështjen juridike të paditësit S.A nga fsh ... komuna Ferizaj, kundër të paditurit 

V.B nga  Ferizaj, lidhur me çështjen juridike padi për shkak të mos përmbushjes se kontratës 

huazimin e mjeteve financiare me propozim për caktimin e masës ës sigurisë, pas mbajtjes së 

shqyrtimin kryesor-publik 24.06.2022 në praninë e të autorizuarit të propozuesit av.Ekrem 

Agushi, per kunderpropozuesin me autorizim av.Gazmend Rexhepi merr, ndërsa  më datë 12 

Korrik  2022, mori këtë: 

 

A K T V E N D I M 

I.REFUZOHET në tërësi propozimi i paditësit S.Anga fsh ... komuna Ferizaj, për caktimin e 

masës së SIGURISË me të cilën ka kërkuar që tu ndalohet të paditurit tjetërsimi, ngarkimi apo 

fshehja me ndonjë të drejt sendore ose disponimi me paluajthsmrinë e cila gjendet në Ferizaj 

rr‟‟...‟‟ pn. në Qendrën Tregtare „‟A...‟‟në katin përdhes, lokali nr.2, sipërfaqe prej 20 m2, i 

ndërtuar në njësinë kadastrale nr...., e regjistruar në fletën poseduese nr.... ZK Ferizaj, në 

sipërfaqe të përgjithshme prej 2,67 ha. 

 

II.Secila palë i bartë shpenzimet e saj të procedurës. 

 

A r s y e t i m 

Paditësi S.A nga fsh....komuna  Ferizaj ka ushtruar padi me dt.08.02.2021, kundër të paditurit 

Valon Bytyqi nga  Ferizaj, të cilin e përfaqëson me autorizim av.Ekrem Agushi i cili në seancë 

ka deklaruar se mbetet ne tërësi pranë padisë,  parashtresat e formës se shkruar dhe sqarimet të 
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cilat janë paraqitur gjatë rrjedhës së procedurës. Pas marrjes së provës me daljen e gjykatës në 

vend me datë 03.06.2022 dhe shikimit të drejtpërdrejtë nga gjykata dhe palët me pjesëmarrjen e 

të autorizuarve të palëve ndergjyqese dhe në pajtim me certifikatën për njësinë kadastrale të 

datës 20.10.2021 lëshuar nga ZK Ferizaj rrjedhë se paluajtshmëria për të cilën është propozuar 

që të caktohet masa e përkohshme e sigurisë e cila do te zëvendësohet nga gjykata me caktimin 

e masës se sigurisë në regjistrin e paluajtshmerive regjistrohet si njësi kadastrale P-.... e cila 

është në shfrytëzim të kundërshtarit të sigurimit dhe në këtë paluajtshmëri është konstatuar 

gjendja faktike ekzistuese sipas shikimit të drejtpërdrejtë në vend nga gjyqtarja e çështjes, 

andaj pas vlerësimit të këtyre provave i propozon gjykatës që aktvendimi i kësaj gjykate 

C.nr.181/21 i datës 18.10.2021 të zëvendësohet me aktvendimin për caktimin e masës së 

sigurisë për të njëjtën paluajtshmëri e cila me detajisht është përshkruar si në dispozitivin e 

aktvendimit për caktimin e masës së përkohshme të sigurimit, i propozon gjykatës që 

propozimi i propozuesit për zëvendësimin e masës së përkohshme me masë të sigurisë të 

aprovohet, i kërkon shpenzimet e procedurës për përpilimin e propozimit dhe për përfaqësim 

në seanca me lartësi e përcaktuar sipas tarifës së OAK.   

 

Përfaqësuesi i kundërpropozuesit deklaron se mbetet në tërësi pranë kundërshtimeve të 

mëhershme meqë kundërshtimet e mëhershme ndërlidhen edhe me konstatimin e gjendjes 

faktike në teren, ku fillimisht është konstatuar se një lokal prej 20m
2
 nuk ekziston për shkak se 

edhe baza e kontratës ka qenë huadhënie dhe nuk ka qenë shitblerje e lokalit. Po ashtu 

rithekson se me datën 18.10.2021 përfaqësuesi i paditësit ka deklaruar se padia dhe kërkesa për 

këtë masë është paraqitur kinse brenda afati kohor sepse LMD-ja e vjetër e parasheh afatin 

kinse 10 vite në fakt sipas ligjit të vjetër të LMD-se bazuar në nenin 371 dhe 373 afati 

maksimal është 5vite. Ndërsa referuar udhëzimit të gjykatës së apelit citohet çartë se gjykata 

duhet ta citon bazën ligjore pa marre parasysh përfundimin e çështjes kryesore, çka me këtë 

nënkupton që kjo çështje është parashkruar, nuk ekziston baza ligjore e kësaj kërkesëpadie, po 

ashtu ky borxh i është kthyer në tërësi paditësit – propozuesit dhe konsideron që gjykata ka 

bazë të mjaftueshme ligjore për ta refuzuar kërkesën për caktimin e masës se sigurisë, meqë 

parcela e evidentuar me nr.... në sipërfaqe prej 267m
2
 që nga viti 2009 është pronë e hipotekuar 

dhe nuk ekziston asnjë lloj rreziku, po ashtu edhe ligjërisht nuk munde të tjetërsohet tek 

persona të tjerë. Sa i përket pretendimeve të kundërshtarit të sigurimit se paluajtshmeria për të 

cilën është propozuar caktimi i masës së sigurimit është e ngarkuar me hipoteke, kjo çështje 

nuk është me rendësi për caktimin apo refuzimin e masës së sigurisë pasi që në rastin konkret 

plotësohet kushtet ligjore të cilat janë përcaktuar në dispozitën e nenit 297 al.1 pika a) dhe b) e 
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LPK-se. Gjykata në këtë rast i vlerëson vetëm provat të cilat e arsyetojnë ekzistimin e të drejtës 

subjektive të propozuesit të sigurimit dhe mundësia e rrezikimit apo vështirësimit të realizimit 

të kërkesëpadisë të paditësit. Shpenzimet e procedurës i kërkon në total prej 2.340€. 

 

Gjykata për të vërtetuar drejtë gjendjen faktike në këtë çështje kontestimore në procedurën e 

provave bëri administrimin e këtyre provave: kontrata mbi huazimin e mjeteve financiare 

dt.06.04.2009; kontrate mbi huazimin e mjeteve financiare dt.07.02.2010;aktvendim 

C.nr.181/21dt.18.10.2021; ankesë, përgjigje në ankesë, aktvendim AC.nr.687/22 

dt.14.02.2022; Certifikata e pronësisë me nr.P-.... 

 

Pas vërtetimit të provave një nga një në mënyrë të ndërgjegjshme dhe të kujdesshme e të gjitha 

së bashku konform nenit 8 të LPK-së, deklarimeve të palëve gjykata gjeti dhe vendosi siç është 

theksuar në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

Gjykata me datën 06.08.2021 ka marrur aktvendimin C.nr.181/21 me të cilin ka aprovuar 

propozimin për caktimin e masës së përkohshme të sigurimit dhe pas kundërshtimit të 

përfaqësuesit të kundër propozuesit me datë 17.08.2021 gjykata ka caktuar seancë me datën 

18.10.2021 dhe pas administrimit të provave ka marrur aktvendim C.nr.181/21 me të cilin ka 

aprovuar propozimin për caktimin e masës së sigurisë.  

 

Përfaqësuesi i kundër propozuesit ka ushtruar ankesë ndaj aktvendimit të lartcekur dhe Gjykata 

e Apelit me datë 14.02.2022 ka marrur aktvendimin Ac.nr.687/22 me të cilin e ka aprovuar si 

të themeltë ankesën e kundërshtarit të sigurimit dhe lëndën e ka kthyer në rishqyrtim dhe 

rivendosje.  

 

Gjykata pas pranimit të aktvendimit nga Gjykata e Apelit ka caktuar seancat me datë 

16.05.2022, ne të cilën seancë i autorizuari i propozuesit ka propozuar që gjykata të bënë 

vendshiqimin e objektit kontestues në vendngjarje. Gjykata me datë 03.06.2022 ka dalur në 

vendngjarje së bashku me palët dhe ka konstatuar se në katin e parë të ndërtesës “A..” gjenden 

3 lokale, një lokal ka sipërfaqen mbi 100 m
2
 dhe është i lëshuar me qira, lokali tjetër ka 

sipërfaqe rreth 35 m
2
 dhe është lëshuar me qira me pajisje bimore, dhe lokali i tretë ka 

sipërfaqe rreth 45 m
2
, ku në të janë të vendosura zyret-kamerat e market “H...” i cili objekt 

gjendet gjithashtu me qira. 
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Gjykata pas vlerësimit të pretendimeve të palëve, vendshiqimit të objektit kontestues ka 

vërtetuar se objekti-lokali i supozuar në padi (i cekur si lokali nr.2 në katin përdhese në 

qendrën tregtare “A...” në Ferizaj në rr. “....” ka sipërfaqen prej 20 m
2
) nuk ekziston në objektin 

të cekur në kërkesëpadi, andaj në mungesë të objektit ekzistues i cili është njëherit edhe objekt 

i propozimit për caktimin e masës së sigurisë ka vendosur që propozimin për masën e sigurisë 

së propozuesit ta refuzon si të pabazuar. 

 

Gjykata pasi që shqyrtoi me kujdes propozimin e propozuesit të bashkangjitura në padi, gjeti se 

nuk ka bazë për tu lëshuar masa e  sigurisë, duke vlerësuar se në rastin konkret nuk plotësohen 

asnjë nga kushtet të parapara në nenin 297 të LPK-së, për caktimin e masës së përkohshme të 

sigurimit, andaj si të tillë e refuzoi. Paditësi me propozimin e tij nuk ofroi asnjë provë, ashtu që 

nuk e bëri të besueshëm ekzistimin e kërkesës apo të drejtën subjektive të tij dhe se ekziston 

ndonjë rrezik që pa caktimin e saj pala kundërshtare do ta pamundësonte apo vështirësonte 

realizimin e kërkesës, ose në ndonjë mënyrë tjetër do të ndikonte negativisht në të drejtat e 

paditësit.  

 

Nisur nga kjo gjendje e vërtetuar pas shqyrtimit të  padisë për vërtetimin e pronësisë me 

propozim për caktimin e masës të paditësit, meqenëse paditësi nuk ka ofruar asnjë provë që i 

shkon në favor të kërkesës së tij andaj edhe kërkesa e tij për caktimin e masës së përkohshme 

është e pabazuar dhe si e tillë u refuzua. Prandaj me mos aprovimin e propozimit për masën e 

përkohshme, paditësi nuk humb asgjë dhe nuk i vështirësohet realizimi i të drejtës së saj në 

kontest të rregullt civil, në rast se ka të drejtë në pretendimet e saj. 

 

Nga sa u tha më lart u vendos si në dispozitiv të këtij aktvendimi. 

 

GJYKATA THEMELORE NE FERIZAJ  

Departamenti i Përgjithshëm-Divizioni Civil 

C.nr.2022:039589 të dt.12 korrik 2022 

 

                                                                                                         Gj y q t a r ja, 

                                                                                      Mirlinda Bytyqi Rexhepi  

 

KËSHILLA JURIDIKE: Pala e pakënaqur kundër këtij Aktgjykimi ka të drejtë ankese në afat 

prej 15 ditësh, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, nëpërmes kësaj Gjykate. 


