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 GJYKATA  SUPREME E KOSOVËS, kolegji i përbërë nga gjyqtarët: Erdogan Haxhibeqiri, 

kyetar, Muhamet Rexha dhe Beshir Islami, anëtar, në çështjen juridike të  paditësve-propozuesve 

N. S. dhe G. S.  nga P., të cilët sipas autorizimit i përfaqëson av. Saranda Keqekolla - Sadiku nga 

P. dhe av. Teuta Zhinipotoku nga P., kundër të paditurve-kundërshtarëve të sigurisë Y. H.  nga 

P., B. Sh. nga P., E. K. nga P., M. H. nga P., S. M. nga P., N. H. nga P., Sh. K. nga P., R. H. nga 

P., B. B. nga P., F.G. nga P., përfaqësuar nga Venhar Hana, avokat nga P., për  caktimin e masës 

së sigurimit, duke vendosur lidhur me revizionin e paditësve-propozuesve, paraqitur kundër 

aktvendimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës Ac.nr. 888/2022 të datës 01.03.2022,  në seancën  

e mbajtur më datë 11.08.2022 merr këtë: 

 

                                                  A K T V E N D I M  

HIDHET  si i  palejuar revizioni  i paditësve-propozuesve të sigurimit, i   paraqitur kundër 

aktvendimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës Ac.nr. 888/2022 të datës 01.03.2022. 

 

                                                       A r s y e t i m i 

Me  aktvendimin e  Gjykatës së Apelit të Kosovë Ac.nr. 888/2022 të datës 01.03.2022, është 

refuzuar si e pa bazuar ankesa e të paditësve-propozuesve të sigurimit N. S. dhe G. S. nga P., 

ndërsa është vërtetuar aktvendimi i Gjykatës Themelore në Prishtinë C.nr.189/21 (2021:011087) 

i datës 12.01.2022, me të cilën kanë kërkuar që ti ndalohet kundërshtarëve të sigurisë që ta 



Numri i lëndës: 2021:011087 

Datë: 16.08.2022 

Numri i dokumentit:     03331559 

 

2 (3)  

2
0

2
2

:1
4

1
3

6
8

 

tjetërsojnë, fshehin, ngarkojnë apo disponojnë me pasurinë, a po ngarkim me barrë si në vijim: 

kundërshtarit të sigurisë Y. H. në ngastrën kadastale .... (sip prej 2500m2, e evidentuar në 

certifikatën me njesinë kadastale P-...., ZK P., ngastra kadastrale ...., (sip prej 4000m2, e 

evidentuar në certifikatën me njësinë kadastale P-...., ZK P., ngastra kadastrale ...., (sip prej 

5000m2. e evidentuar në certifikaten me njesinë katastale P-...., ZK P., ngastra kadastrale ...., 

(sip prej 1500m2, e evidentuar në certifikatën me njësinë kadastale P-.... ZK P., ngastra 

kadastrale ...., (sip prej 924m2, e evidentuar në certifikatën me njesinë kadastale P-...., ZK 

Prishtinë, kundershtarit të sigurisë B. (R.) Sh., në ngastrën kadastale ..., (sip prej 500m2, e 

evidentuar në certifikatën me njesinë kadastrale P ...., ZK P., kundershtarit të sigurisë E. (Qerim) 

K., në ngastrën kadastale .... (sip prej 2500m2, e evidentuar në certifikatën me njesinë kadastale 

P-...., ZK P., kundërshtarit të sigurisë M. (Q.) H., në ngastrën kadastale ... (sip prej 900m2, e 

evidentuar në certifikatën me njesinë kadastale P-...., ZK P., kundërshtarit të sigurisë S. (M.) M., 

në ngastrën kadastale .... (sip prej 1600m2, e evidentuar në certifikatën me njësinë kadastale P-

...., ZK P., kundërshtarit të sigurisë N. (S.) H., në ngastrën kadastale ...., (sip prej 600m2, e 

evidentuar në certifikatën me njësinë kadastale P-...., ZK P., kundershtarit të sigurisë "L. & A." 

SH.PK, në ngastrën kadastale ...., (sip prej 1021m2, e evidentuar në certifikatën me njësinë 

kadastale P-...., ZK P. dhe në ngastrën kadastale ...... (sip prej 595m2, e evidentuar në certifikatën 

me njesinë kadastale P-...., ZK P., kundërshtarit të sigurise "L. & A." SH.PK dhe Sh. (O.) K., në 

ngastrën kadastale ...., (sip prej 900m2/1752m2 kundershtarit të sigurisë "L. & A." SH.PK dhe 

sip. prej 850m2/1752m2 kundërshtarit të sigurisë Sh. (O.) K., e evidentuar në certifikatën me 

njësinë kadastale P-., ZK P., kundërshtarit të sigurisë Y. H., dhe R. (Rr.) H., në ngastren kadastale 

., (sip prej 900m2/1000m2 kundershtarit te sigurisë Y. H., ndërsa sip prej 100m2/1000 

kundërshtarit të sigurisë R. (Rr.) H.), e evidentuar në certifikatën me njësinë kadastale P-....., ZK 

P., kundërshtarit të sigurisë B. (R.) J., në ngastrën kadastale ...., (sip prej 2000m2, e evidentuar 

në certifikatën me njësinë kadastale P-...., ZK P., kundershtarit të sigurisë A. (I.) J., në ngastrën 

kadastale ...., (sip prej 1000m2, e evidentuar në certifikatën me njesinë kadastale P-...., ZK P., 

kundërshtarit të sigurisë F. (A.) G., në ngastrën kadastale ...., (sip prej 1170m2, e evidentuar në 

certifikatën me njesinë kadastale P-...., ZK P., në ngastrën kadastrale ...., (sip prej 10m2, e 

evidentuar në certifikatën me njesinë kadastrale P-...., ZK P., në ngastrën kadastale .. (sip prej 

280m2, e evidentuar në certifikatën me njësinë kadastale P ...., ZK P. dhe në ngastrën kadastale 

..., (sip prej 40m2, e evidentuar ne certifikatën me njësinë kadastale P-...., ZK P., si dhe njoftohet 

Drejtoria për Gjeodezi, Kadaster e Komunës së Prishtinës si dhe Oda e Noterëve e Republikës 

se Kosovës që të bëjë evidentimin e Masës së Sigurisë." 
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Paditësit - propozuesit e masës së sigurimit, kundër aktvendimit të gjykatës së shkallës së dytë 

kanë paraqitur revizion, për  shkak shkeljeve  thelbësore të dispozitave të procedurës  

kontestimore, dhe zbatimit të gabuar të së drejtës materiale, me propozim që aktvendimet e 

atakuar të prishen, ashtu që të aprovohet kërkesa për revizion dhe lënda t'i kthehet në rishqyrtim 

dhe rivendosje gjykatës së shkallës së parë. 

 

Gjykata Supreme e Kosovës, pas shqyrtimit të lejueshmërisë së paraqitjes së revizionit , sipas 

nenit 228.1 e  lidhur me  230 të Ligjit të Procedurës Kontestimore, ka gjetur se: 

Revizioni i  paditësve -propozuesve të masës së sigurimit është i palejuar 

Sa i përket revizionit të paditësitsve, Gjykata Supreme e Kosovës,  konkludoi se revizioni është 

i palejuar,  ngase sipas nenit  228 .1 të LPK-së, palët  mund të paraqesin revizion  vetëm kundër 

aktvendimeve  të formës së prerë  me të cilat përfundon procedura e gjykatës së shkallës së dytë. 

Me aktvendimin mbi sigurimin e kërkesëpadisë nuk  përfundon procedura, në gjykatën e shkallës 

së  dytë lidhur me çështjen kontestuese  në mes të palëve në procedurë, nga se në procedurën 

lidhur me masën e sigurimit të kërkesëpadisë, lidhur me çështjen kontestuese nuk vendoset 

meritorisht as në gjykatën e shkallës së parë as në gjykatën e shkallës së dytë . Masa e sigurimit 

sipas nenit  296 të LPK-së,  mund të caktohet  para inicimit të procedurës , gjatë procedurës  ose 

pasi të jetë bërë i formës së prerë  aktgjykimi mbi kërkesëpadinë. Me përfundimin e procedurës  

shuhet  edhe masa e sigurisë. Meqenëse  efekti i masës së  sigurisë  është  i kufizuar  me zgjatjen 

e procedurës, e cila me këtë masë nuk përfundon, nuk ekzistojnë kushtet nga dispozita në fjalë  

që kundër aktvendimit mbi masën e sigurisë  të paraqitet revizioni . 

Nga arsyet e sipërpërmendura  u vendos si në dispozitiv të këtij aktvendimi në bazë të nenit  221 

lidhur me nenin 230 të LPK. 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS-PRISHTINË 

Rev.nr 294/2022  me datë 11.08.2022 

                                                                                                        Kryetari i kolegjit 

                                                                                                     Erdogan Haxhibeqiri 

 

 

 


