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Numri i lëndës: 2022:122271 

Datë: 15.07.2022 

Numri i dokumentit:     03235236 

 

C.nr.2022:122272 

GJYKATA THEMELORE FERIZAJ, Departamenti i Përgjithshëm, gjyqtarja Mirlinda Bytyqi 

Rexhepi, në çështjen juridike të paditësit-propozuesit R.E nga Ferizaj Rr. “...” nr.19, të cilin e 

përfaqëson av.Hesat Agushi nga Ferizaj, kundër të paditurit-kundërpropozuesit H.A nga 

Ferizaj Rr. “...”, të cilin e përfaqëson me autorizim av.Dardan Demolli, lidhur me çështjen 

juridike padi për shkak të pengim posedimit të pronës me propozim për caktimin e masës së 

sigurisë, pas mbajtjes së shqyrtimin kryesor-publik 12.07.2022 në praninë e të autorizuarit të 

propozuesit av.Hesat Agushi, për kundër propozuesin me autorizim av.Dardan Demolli merr, 

ndërsa  më datë 15 Korrik  2022, mori këtë: 

A K T V E N D I M 

 

I. APROVOHET SI I BAZUAR propozimi paditësit-propozuesit R.E nga Ferizaj, për caktimin 

e masës së sigurisë, CAKTOHET MASA E SIGURISË dhe I NDALOHET të paditurit-

kundërpropozuesit H.A nga Ferizaj, ndërmarrja e çdo veprimi, shitja, tjetërsimi apo çfarëdo 

forme e veprimit apo e mosveprimit për të penguar propozuesin rreth posedimit për ndryshimin 

e gjendjes ekzistuese në paluajthshmërinënë objektin kolektiv banesor B+P+8 i cili gjendet në 

Ferizaj Rr. “...”pn., në vendin e quajtur “A...”, i ndërtuar në njësinë kadastrale nr..., e 

regjistruar në fletën poseduese nr.....ZK Ferizaj, në sipërfaqe të përgjithshme prej 390 m
2
. 

 

II. DETYROHEN Zyra Kadastrale në Komunën Ferizaj dhe Shërbimi Noterial në Ferizaj, që 

ndalimin nga paragrafi I të këtij dispozitivi ta evidentojë në regjistrat përkatës të tyre. 

 

III. Kundërshtimi eventual apo ankesa nuk e ndalojnë ekzekutimin e vendimit. 

A r s y e t i m 
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Paditësi-propozuesi R.E nga Ferizaj Rr. "...", të cilin e përfaqëson av.Hesat Agushi nga Ferizaj 

me datë 15.06.2022 ka parashtruar padi në këtë Gjykatë, kundër paditësit-kundërpropozuesit 

H.A nga Ferizaj Rr. "...", me objektin e padisë për pengim posedim të pronës, me propozim për 

caktimin e masës së sigurisë. 

 

I autorizuari i paditësit-propozuesit av.Hesat Agushi ka deklaruar se mbetet ne tërësi pranë 

padisë dhe bën përmirësimin-precizimin e propozimit për caktimin e masës së sigurisë ku 

kërkon nga gjykata që masa e sigurisë të caktohet vetëm për sipërfaqen prej 390 m
2
 të 

bodrumit, pasi pjesa tjetër me sipërfaqe prej 160 m
2
 i takon të paditurit-kundërpaditësit. 

 

Përfaqësuesi i të paditurit-kundërpropozuesit deklaron se nuk e kundërshton propozimin për 

caktimin e masës së sigurisë ndaj sipërfaqes prej 390 m
2 

, ndërsa i njëjti e ka kundërshtuar 

padinë dhe kërkesëpadinë si të pabazuar. 

 

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

provave bëri administrimin e këtyre provave: konkluzë për lejimin e ekzekutimit 11-nr...052 

datë 11.07.2012, vendim 11-nr..../070 datë 11.06.2012, procesverbal nga Drejtoria për punë të 

Inspeksionit datë 01.06.2012, vendim 11-nr..../067 datë 05.06.2012, aktvendim datë 

30.03.2011, aktvendim datë 23.03.3010, kontratë për ndërtimin e përbashkët datë 23.03.2010. 

 

Gjykata pas shikimit të propozimit për caktimin e masës së sigurisë, vlerësimit të provave që 

gjenden në shkresave të lëndës, faktit se kundërshtari i sigurimit nuk  e ka kundërshtuar 

caktimin e masës së sigurisë për 390 m
2
, erdhi në përfundim se propozimi i palës paditëse për 

caktimin e masës së përkohshme për momentin është i bazuar, nga fakti se ekziston rreziku se 

pa caktimin e masës së sigurisë do të vështirësoheshin dukshëm realizimi i kërkesës së palës i 

paraparë me nenin 297 me të cilën është paraparë se „‟ masa e sigurimit mund të caktohet në 

qoftë se propozuesi i sigurimit e bënë të besueshme ekzistimin e kërkesës apo të drejtës 

subjektive të saj, dhe në qoftë se pa caktimin e masës së këtillë palës kundërshtare do të mund 

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

pasurisë së vet fshehjen e saj apo 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 drejtën e propozuesit të sigurimit ’’.Po ashtu neni 300 të LPK-së përcakton 

se‟‟ Për sigurimin e kërkesës së drejtuar kah sendi i caktuar apo kah një pjesë e tij mund të 

caktohen disa masa të  sigurimi.  
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Ndërsa me nenin 304.3 të LPK-së përcakton 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 

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

bashkëngjitë propozimit’’.  

 

Gjykata pas analizimit të provave të cilat gjenden në shkresat e lëndës, erdhi në përfundim se 

propozimi i paditëses për caktimin e masës së sigurimit është i bazuar nga fakti se ekziston 

rreziku që pa caktimin  e masës së sigurisë do të vështirësonte dukshëm realizimi i kërkesës 

nga palët, i paraparë me nenin 297.1 pika b ) përcakton se „‟ përkatësisht ka konstatuar 

rrezikun real se pa caktimin e masës së propozuar pala paditëse do të mund të pësojë dëm të 

pariparueshëm , ngase pala ka filluar tjetërsimin e pasurisë dhe pa caktimin e masës së  tillë 

pala kundërshtare do të mund pamundësonte apo vështirësonte dukshëm realizimin e kërkesës 

e sidomos me ndryshimin e gjendjes faktike, tjetërsimi ne pronës, me ngarkimin apo me ndonjë 

mënyrë tjetër, me të cilën do të ndryshonte gjendjen ekzistuese të gjërave, ose në ndonjë 

mënyrë tjetër do të ndikonte negativisht  në të drejtat e propozuesve të sigurimit, përkatësisht 

paditëses‟‟. 

 

Duke u nisur nga propozimi i palës paditëse me të cilën ka kërkuar që të i NDALOHET të 

paditurit-kundërpropozuesit H.A nga Ferizaj, shitja, bartja, tjetërsimi, ngarkimi me hipotekë 

apo ndonjë të drejtë tjetër sendore dhe detyrimore, ose mos të bëj ndryshimin e gjendjes 

ekzistuese në objektin kolektiv banesor, konkretisht bodrumin e këtij objekti në Rr. "..." pn, me 

numër të parcelës ..., fleta poseduese ... me sipërfaqe prej 390 m
2 

në vendin e quajtur "A..." ZK 

Ferizaj, deri në plotfuqishmërinë e kësaj çështje kontestimore, apo deri në ndonjë vendim tjetër 

të gjykatës, rrjedh fakti se nga ky propozim dhe provat që gjinden në shkresat e lëndës, vërehet 

se ka rrezik se pa caktimin e e masës së këtillë pala kundërshtare do të mund të pamundësonte 

apo vështirësonte dukshëm realizimin e kërkesës, sidomos me tjetërsimin e pasurisë, 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 drejtën e propozuesit të 

sigurimit. 
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Bazuar në të lartcekurat, gjykata e ka aprovuar propozimin e palës paditëse për caktimin e 

masës së përkohshme të sigurimit, pasi vlerësoi se janë plotësuar kushtet ligjore të parapara me 

nenin 297 .1 të LPK-së, për tu caktuar një masë e tillë. 

 

Nga sa u tha e konform  dispozitave ligjore të parapara me nenin 297, neni 306 par.3 lidhur me 

nenin 142.5 të LPK-së, kjo gjykatë vendosi si në dipsozitiv të këtij aktvendimi. 

Kjo masë do të vlejë deri në përfundimi ne procedurës kontestimore sipas lëndës 

C.nr.2022:122272, me vendim të formës së prerë. 

 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ 

Departamenti I Përgjithshëm- Divizioni Civil 

C.2022:122272, me datën 15 korrik 2022 

Gjyqtarja  

Mirlinda Bytyqi Rexhepi 

 

 

KËSHILLË JURIDIKE: Pala e pakënaqur ka të drejtë ankesë në afat prej 15 dite pas ditës së 

pranimit të njëjtit, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, nëpërmjet kësaj gjykate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


