
 

REPUBLIKA E KOSOVËS/REPUBLIKA KOSOVA  
 

GJYKATA THEMELORE FERIZAJ 
 

 

 1 (3)  

2
0

2
2

:1
4

4
2

1
2

 

                                                                                            

Numri i lëndës: 2022:144211 

Datë: 18.07.2022 

Numri i dokumentit:     03248776 

2022:144212 

GJYKATA THEMELORE FERIZAJ- Departamenti i përgjithshëm-Divizioni Civil, me 

gjyqtaren Mirlinda Bytyqi Rexhepi dhe bashkëpunëtoren profesionale Ilirjana Hashani në 

çështjen civile të propozuesit S.E-D me vendbanim në fshatin ... Komuna Ferizaj  të cilin me 

autorizim  e përfaqëson avokati Agim Demiri nga Ferizaj, kundërpropozuesit – L.M.D nga 

fshati .... Komuna Ferizaj tani me vendbanim të panjohur në Serbi, duke vendosur sipas 

propozimit të përfaqësuesit të propozuesit për caktimin e masës së përkohshme të sigurisë  

jashtë seancës me datë 18 Korrik 2022  mori këtë: 

                                              A K T V E N D I M 

 

I.CAKTOHET masa e përkohshme e sigurimit të kërkesëpadisë ndaj kundërpropozuesit, me 

të cilën kundërpropozuesit L.M.D nga fshati ... Komuna Ferizaj tani me vendbanim të panjohur 

në Serbi I NDALOHET ndërmarrja e veprimeve  deri në ndarjen fizike të paluajthshmërisë 

gjegjësisht arritjes të marrëveshjes për shitblerjes si bashkëpronarë me nga ½ e pjesës ideale 

me përparësi blerje, cila nga pjesët ideale i takon secilit bashkëpronarë propozuesit dhe 

kundërpropozuesit ashtu që i ndalohet i cili nuk mundet ta tjetërsoj, shfrytëzojë, ndërtojë apo 

në ndonjë mënyrë tjetër të nderojnë destinimin e paluajthshmrisë kontestuese për ½ e pjesës 

ideale për të cilën pretendon propozuesi në ngastrën kadastrale me numër ... në sipërfaqe prej 

56.22 ari HA e evidentuar në fletën poseduese nr....Zona Kadastrale ... 

 

II. Masa e përkohshme do të mbetet në fuqi deri në zgjidhjen definitive të çështjes kryesore. 

 

III. Kundër këtij aktvendimi nuk është e lejuar  ankes. 

                                                                     A r s y e t i m 
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Propozuesi S.E-D me vendbanim në fshatin ....Komuna Ferizaj të cilin me autorizim  e 

përfaqëson avokati Agim Demiri nga Ferizaj  me datë 13.06.2022, pranë kësaj gjykate ka 

paraqitur propozim për caktimin e masës së përkohshme të sigurisë, kundër kundërpropozuesit 

– L.M-D nga fshati ... Komuna Ferizaj tani me vendbanim të panjohur në Serbi . 

 

Në lëndën civile me propozim për caktim të masës së përkohshme të sigurisë propozuesi 

përmes të autorizuarit të tij ka kërkuar që të obligohet kundërpropozuesi L.M-D që pjesën e 

parcelës kadastrale me numër NK.nr.... me sipërfaqe prej 56.22 ari ha e evidentuar në fletën 

poseduese nr....Zona Kadastrale ... Komuna Ferizaj deri në arritjen e marrëveshjes mes 

bashkëpronarëve për ndarje fizike të cilët janë në bashkëpronësi me nga ½ e pjesës ideale ta 

tjetërsoj, shfrytëzoj, ndërtoj apo në ndonjë mënyrë tjetër të ndërroj destinimin e palujtshmërisë 

kontestuese për ½ e pjesës ideale për të cilën pretendon kundërpropozuesi. 

 

Gjykata pas pranimit të lëndës dhe propozimi për masë të njëjtin e shqyrtoi dhe pas vlerësimit 

të thënieve në propozim dhe provat vlerësoi se në rastin konkret janë plotësuar kushtet nga neni 

297 i LPK-së, pasi që propozuesi mjaftueshëm e ka bërë të besueshëm faktin se pa caktimin e 

kësaj mase, paditësit  do t’i pamundësohet apo vështirësohet realizimi i kërkesës së tij  dhe këto 

veprime mund të paraqesin  rrezik për ndryshimin e  gjendjes  me pasoja edhe më të rënda dhe 

kësisoj e ndërlikon zgjidhjen e kontestit, duke pasur mundësi për ta ndryshuar gjendjen 

ekzistuese të paluajtshmërisë. 

 

Mos lëshimi i kësaj mase nga ana e gjykatës do të mund të prodhonte pasoja në teren që do ta 

vështirësonte procedimin e mëtutjeshëm të kësaj çështje si dhe realizimin e kërkesës. 

 

Gjykata me rastin e caktimit të kësaj mase nga pika I e dispozitivit të këtij Aktvendimi vlerësoi 

si të nevojshme ruajtjen e gjendjes ekzistuese konform nenit 300 të LPK-së. 

 

 

 

 

Masa e përkohshme do të mbetet në fuqi deri në zgjidhjen definitive të çështjes kryesore. 

Nga sa u tha më lartë u vendos si në dispozitiv të këtij Aktvendimi konform neneve 297, 300, 

301 dhe 306 të LPK-së. 
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GJYKATA THEMELORE FERIZAJ-DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM 

DIVIZIONI CIVIL 

                      C.nr.2022:144212         Data 18 Korrik   2022 

                                                                                                       Gj y q t a r ja 

                                                                                    Mirlinda Bytyqi Rexhepi 

 

 

KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij Aktvendimi, kundërpropzuesi i masës së përkohshme 

të sigurimit, ka të drejtën e deklarimit të kundërshtimit brenda afatit 3( tre) dite. Kundërshtimi i 

deklaruar nuk e shtyn ekzekutimin e këtij aktvendimi dhe i njëjti i dorëzohet kësaj gjykate. 

 

 


