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Numri i lëndës: 2022:130445 

Datë: 01.07.2022 

Numri i dokumentit:     03192799 

 

C.nr.2022:130446 

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

gjyqtaren Mirlinda Bytyqi Rexhepi në çështjen civile të propozuesit F.A nga fshati ... Komuna 

Viti, të cilën e përfaqëson me autorizim av.Dardan Hakiu nga Ferizaj, kundër 

kundërpropozuesit H.I nga Ferizaj, duke vendosur sipas propozimit të propozuesit për caktimin 

e masës së përkohshme, jashtë seance me datë 1 korrik 2022, mori këtë: 

A K T V E N D I M 

mbi caktimin e masës së sigurimit të kërkesëpadisë 

 

I. CAKTOHET MASA E SIGURIMIT të kërkesëpadisë me të cilën I NDALOHET 

kundërpropozuesit H.I nga Ferizaj Rr. “....” nr.10, shitja, tjetërsimi, ngarkimi me hipotekë apo 

çfarëdo barre mbi lokalin afarist .... ZK Ferizaj me sipërfaqe prej 57.71 m
2 

në Rr. “...”, si dhe i 

ndalohet kryerja e çfarëdo veprimi mbi këtë lokal deri në përfundimin e procedurës 

kontestimore me numër C.nr.2022:130446. 

 

II. DETYROHEN Zyra Kadastrale në Komunën e Ferizajt dhe Noterët e regjionit të Ferizajt, 

që ndalimin nga paragrafi I i këtij dispozitivi të këtij aktvendimi, ta evidentoj në regjistrat 

përkatës të tyre. 

 

Ankesa nuk e shtynë ekzekutimin e këtij aktvendimi. 
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A r s y e t i m 

 

Propozuesi F.A nga fshati ... Komuna Viti, të cilin e përfaqëson av.Dardan Hakiu nga Ferizaj, 

me dt. 24.06.2022, pranë kësaj gjykate ka paraqitur propozim për caktimin e masës së 

përkohshme të sigurisë, kundër kundërpropozuesit H.I nga Ferizaj Rr. “...” nr.10.  

 

I autorizuari i propozuesi me propozim për caktim të masës së përkohshme ka kërkuar të 

Aprovohet në tërësi propozimi i propozuesit F.A nga fshati ..., Komuna Viti, dhe të i Ndalohet 

kundërpropozuesit shitja, tjetërsimi, ngarkimi me hipotekë apo çfarëdo barre mbi lokalin afarist 

0-... ZK Ferizaj me sipërfaqe prej 57.71 m
2 

në Rr. “...”.  

Ka deklaruar se propozuesi me kundërpropozuesin kanë lidhur marrëveshje gojore  për 

shitblerjen e lokalit afarist në objektin banesor sipas lejes ndërtimore në ndërtesën kolektive rr‟ 

.... pn. e cila ishte e ndërtuar në PK... ,..., ..., ..., dhe pagesa për këtë lokal do të bëhej me 

kompensim material ndërtimor. Kundërpropozuesi kishte bërë deklaratë me shkrim të cilën e 

kishte vërtetuar në Gjykatën Komunale në Ferizaj, në të cilën deklaratë kishte pohuar se ia shet 

lokalin afarist propozuesit dhe se pagesa e çmimit të dakorduar do të bëhej me kompensim me 

beton për betonim me nevoja të veçanta të shitësit. Po ashtu në këtë deklaratë kishte pohuar se 

bartja do të bëhet me kontratë të veçante kur të bëhet bartja definitive pas pranimit teknik të 

ndërtesës kolektive. Palët  kishin hyrë në raport kontraktual  ashtu që propozuesi kishte marrë 

në posedim lokalin dhe kundër propozuesi kishte marrë kompensimin në fjalë. Kontrata e 

shitblerjes nuk kishte mundur të bëhet tek organi kompetent sepse nuk ka pasur pranim teknik, 

dhe pas 12 viteve kundër propozuesi kishte bërë pranimin teknik të objektit dhe e ka bërë 

bartjen  e tërë banesave dhe lokaleve në emrin e tij, andaj ekziston rreziku që ti shes ndonjë 

personi tjetër. 

 

Gjykata pasi që pranoj propozimin e shqyrtoj të njëjtin dhe pas vlerësimit të tij dhe thënieve në 

propozim dhe prova vlerësoj se në rastin konkret janë plotësuar kushtet nga neni 297 i LPK-së, 

pasi që propozuesi propozuesi, mjaftueshëm e ka bërë të besueshëm faktin se pa caktimin e 

kësaj mase propozuesit do t‟i pamundësohej apo vështirësohej realizimi i kërkesës. 

 

Me nenin 306.1 përcaktohet se „‟ Me propozim të propozuesit të sigurimit të paraqitur me 

propozim për caktimin e masës së sigurimit gjykata mund ta caktojë masën e përkohshme të 

sigurimit pa njoftim dhe dëgjim paraprak të kundërshtarit të sigurimit, po që se propozuesi i 
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sigurimit e bënë të besueshëm pretendimin se masa e sigurimit është e bazuar dhe urgjente dhe 

se me veprim ndryshe do të humbte qëllimi i masës së sigurimit. Ndërsa me 306.2 përcakton 

Vendimin nga paragrafi 1 të këtij neni gjykata ia dërgon kundërshtarit të sigurimit menjëherë. 

Kundërshtari i sigurimit brenda afatit prej tre (3) ditësh në përgjigjen e tij mund t’i kontestojë 

shkaqet për caktimin e masës së përkohshme të sigurimit, e pas kësaj gjykata duhet të caktojë 

seancë në tri ditët e ardhshme. Përgjigja e kundërshtarit të sigurimit duhet të përmbajë pjesën 

arsyetuese‟‟ .  

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 këto masa sigurimi: a) ndalimi kundërshtarit 

të sigurimit që ta tjetërsojë, fshehë, ngarkojë apo disponojë me pasurinë kah e cila është 

drejtuar kërkesa. Ky ndalim do të evidentohet në regjistrin publik përkatës; b) ruajtja e 

pasurisë të cilës i përket ndalimi nga pika a) e këtij paragrafi dhe atë duke u depozituar në 

gjykatë, nëse kjo është e mundshme, apo duke iu dorëzuar në posedim propozuesit të sigurimit 

apo personit të tretë; 62 c) ndalimi kundërshtarit të sigurimit që të kryejë veprime me të cilat 

mund të dëmtohet pjesa e pasurisë kah e cila është drejtuar kërkesa, apo urdhri kundërshtarit 

të sigurimit që t’i kryejë veprimet e caktuara të nevojshme për tu ruajtur pasuria apo për tu 

ruajtur gjendja ekzistuese e rrethanave’’ . 

 

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 63 

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

bashkëngjitë propozimit’’.  

 

Gjykata pas shikimit ta propozimit për caktimin e masës se përkohshme të sigurisë, vlerësimit 

të provave që gjenden në shkresave të lëndës, 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 297.1 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 
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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’’. 

 

Ndërsa 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‟‟. 

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, kjo gjykatë vendosi si në dipsozitiv të këtij aktvendimi e në kuptim të nenit 306 të 

LPK-së. 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ 

Departamenti I Përgjithshëm- Divizioni Civil 

C.nr.2022:130446, me datën 1 korrik 2022 

 

                                                                                                                          Gjyqtarja  

                                                                                                             Mirlinda Bytyqi Rexhepi 

 

 

KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij aktvendimi, kundër propozuesi i masës së përkohshme  

të sigurimit-  i padituri, ka të drejtën e deklarimit të kundërshtimit brenda 3 ( tre) ditor. 

Kundërshtimi i deklaruar nuk e shtyn ekzekutimin e këtij aktvendimi dhe i njëjti i dorëzohet 

kësaj gjykate.   

 

 


