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MASAT PËR SIGURIMIN E KËRKESËPADISË 

 

ABSTRAKT 

Në këtë punim jam përpjekur që të shtjellojë masat për sigurimin e kërkesëpadisë, si institut i 

procedurës civile nëpërmes të cilave palëve të interesuara gjykata ju ofron mbrojtje juridike, 

atëherë kur nevojat e rastit e imponojnë që të veprohet me urgjencë. 

Në përmbajtje të këtij punimi lexuesi mund të gjejë, hyrjen përmes të cilës është përpjekur që 

të jepet ideja dhe arsyeja e rregullimit të kësaj çështje si dhe situatat se kur një palë mund të 

kërkoj nga gjykata një mbrojtje gjyqësore përmes këtij instituti të së drejtës procedurale civile. 

Pastaj është dhënë kuptimi i masave për sigurimin e kërkesëpadisë, kushteve ligjore nën të cilat 

gjykata mund të caktoj, dhe  procedurën që duhet ndjekur me rastin e caktimit të saj. 

Në përfundim të këtij punimi janë shkoqitur disa çështje të cilat konsiderohet se janë esenciale 

për këtë institut të së drejtës procedurale civile, dispozitat e të cilit përbëjnë risitë në Ligjin e 

Procedurës Kontestimore,  

 

Hyrje 

E drejta e pronës është e garantuar.153 Çdo person fizik ose juridik ka të drejtë ta gëzoj pasurinë 

e tij në mënyrë paqësore. Askush nuk duhet të privohet nga pasuria e tij, përveç kur kjo bëhet 

për interesin publik dhe në përputhje me kushtet e parashikuara me ligj dhe me parimet e 

përgjithshme të së drejtës ndërkombëtare.154 Çdokush gëzon të drejtën e mbrojtjes gjyqësore 

në rast të shkeljes ose mohimit të ndonjë të drejte të garantuar me këtë Kushtetutë ose me ligj, 

si dhe të drejtën në mjete efektive ligjore nëse konstatohet se një e drejtë e tillë është shkelur.155 

Pronësia është e drejta e tërësishme në një send. 

                                                           
 Ilir Berisha, kandidat për gjyqtar 
153 Kushtetuta e Republikës së Kosovës, publikuar në Gazetën Zyrtare me datë 9 prill 2008, e cila ka hyrë në fuqi 

me 15 qershor 2008, neni 46 (mbrojtja e pronës). 
154 Konventa Evropiane për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive Themelore të Njeriut, miratuar me 4 nëntor 1950 

në Romë,  Protokolli nr.1 miratuar me 20 mars 1952 në Paris, neni 1., e cila në bazë të nenit 22 të Kushtetutës, 

zbatohen drejtpërdrejtë në Republikën e Kosovës dhe kanë prioritet, në rast konflikti, ndaj dispozitave e ligjeve 

dhe akteve të tjera të institucioneve publike. 

155 Kushtetuta e Republikës së Kosovës, publikuar në Gazetën Zyrtare me datë 9 prill 2008, e cila ka hyrë në fuqi 

me 15 qershor 2008, neni 54 (mbrojtja gjyqësore e të drejtave). 
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 Pronari mund të disponojë me sendin sipas dëshirës së tij, veçanërisht atë ta posedojë dhe ta 

përdorë, me atë të disponojë dhe të tjerët t’i përjashtojë nga çfarëdo ndikimi, nëse nuk 

kundërshtohet nga ligji ose nga të drejtat e një të treti.156 

Është filluar kështu me hyrjen në këtë punim duke cituar disa prej rregullave sistemore të 

mbrojtjes së pronës në rendin tonë juridik, për ti dhënë idenë lexuesit për arsyen e nxjerrjes së 

këtyre normave juridike, sepse jo rrallë here e drejta e pronës si kategori kushtetuese bëhet pre 

e cenimit të saj nga ana e subjekteve të ndryshëm të së drejtës. 

Andaj, për mbrojtjen e të drejtave pronësore ligjdhënësi ka nxjerr dispozita përkatëse, të cilat 

shprehin rrugën të cilën duhet ndjekur palët e interesuara për të siguruar mbrojtjen e nevojshme 

gjyqësore duke miratuar Ligjin e procedurës kontestimore nr.03/L-006 (më tutje LPK).157  

Me këtë ligj përveç dispozitave të përgjithshme të zhvillimit të procedurës së rregullt 

kontestimore, ai përmban një kapitull të veçantë nga neni 296 deri në nenin 318, me të cilat 

rregullohet sigurimi i kërkesëpadisë në rastet kur palët e interesuara kërkojnë mbrojtje të 

ngutshme gjyqësore (procedurë sumare). 

 

1. Kuptimi i masës për sigurimin e kërkesëpadisë 

Gjykata u jep subjekteve të së drejtës mbrojtje juridike edhe në situatat në të cilat ekziston 

rreziku, se zbatimi i sanksionit juridik civil nuk do të jep rezultatin e duhur. Me fjalë të tjera, 

ajo jepet në rastet kur ka gjasa se e drejta subjektive civile nuk do të realizohet përkundër 

zbatimit të forcës nga organi kompetent. Në rastet e tilla mbrojtja juridike qëndron në caktimin 

e masave siguruese të parapara me dispozitat e LPK-së. Kur plotësohen rrethanat e caktuara 

me ligj, masat e përmendura mund të shqiptohen jo vetëm gjatë zhvillimit të procesit 

kontestimor, por edhe para vënies së saj në veprim. Mirëpo, edhe pse kemi të bëjmë me dhënien 

e mbrojtjes juridike, duhet theksuar se ajo ka karakter të përkohshëm. Ajo zgjatë derisa gjykata 

në procedurën kontestimore ta jap vendimin me të cilin e refuzon si të pathemeltë kërkesën për 

mbrojtje juridike, apo derisa të mos e realizojë kreditori kredinë e tij ndaj debitorit.158 

Realizimi faktik i të drejtave subjektive private merr zakonisht kohë relativisht të gjatë. Kjo 

për faktin, se për realizimin e një të drejte subjektive civile duhet parimisht të zhvillohet 

procedura e rregullt, në të cilën konstatohet e drejta subjektive private. Dhe tek pas kësaj 

procedure, do të duhej të zhvillohej procedura e realizimit faktik të së drejtës subjektive private 

(procedura përmbarimore). Pra, deri te  realizimi faktik i së drejtës subjektive private kalon 

kohë e gjatë, në të cilën pala e pandërgjegjshme dhe i cili nuk ka vullnet për ta përmbushur 

prestimin në mënyrë vullnetare mund të përdorë metoda të ndryshme për të vështirësuar, 

                                                           
156 Ligj për Pronësinë dhe të Drejtat Tjera Sendore nr.03/L-154, publikuar në Gazetën Zyrtare me datë 4 korrik 

2009, neni 18 (pronësia). 
157 Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës, Prishtinë nr. 38, e datës 20 shtator 2008 Ligji nr. 03/L-006 për 

procedurën kontestimore, Shpallur me dekretin nr. DL-045-2008, datë 29.07.2008 nga Presidenti i Republikës së 

Kosovës, Dr. Fatmir Sejdiu., i cili është ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin mbi ndryshimet dhe plotësimet e ligjit 

të procedurës kontestimore nr. 04/L-118, me datë 13 shtator 2012. 

158 Dr. Brestovci, Faik, E drejta procedurale civile I, Prishtinë 2004, fq.13. 
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mënjanuar ose privuar nga mundësia e realizimit të paditësit-kreditorit për të realizuar të drejtën 

e tij subjektive. Për këtë arsye janë paraparë rregulla të ndryshme të cilat i mundësojnë 

paditësit-kreditorit sigurimin e kërkesës së tij.159 

Më kërkesën-propozimin e paditësit, gjykata lejon marrjen e masave për sigurimin e 

kërkesëpadisë, kur ka arsye të dyshohet se ekzekutimi i vendimit për të drejtat e paditësit do të 

bëhet i pamundur ose i vështirë. Një kërkesë e këtillë lejohet në faza të ndryshme të zhvillimit 

të procedurës kontestimore, përkatësisht kërkesa për sigurimin e kërkesëpadisë mund të 

ushtrohet para ushtrimit të padisë, gjatë procedurës kontestimore, gjatë procedurës ankimore 

dhe pasi që aktgjykimi të ketë marrë formën e prerë. Për kërkesën për sigurimin e kërkesëpadisë 

vendos gjykata kompetente, varësisht se në cilën fazë të procedurës është ushtruar një kërkesë 

e tillë. 

Sipas neni 296.1 dhe 2  të LPK-së, në mënyrë të qartë është përcaktuar kompetenca e gjykatës 

për të vendosur përkitazi me propozimin për sigurimin e kërkesëpadisë. Pra, kompetente është 

vetëm gjykata e shkallës së parë dhe të dytë, e assesi edhe gjykata e nivelit të tretë, përkatësisht 

gjykata e cila vepron sipas mjeteve të jashtëzakonshme, nga se në kuptim të paragrafit 2 të 

nenit 296 të LPK-së, në mënyrë  të qartë është përcaktuar që “pasi të jetë bërë i formës së prerë 

aktgjykimi mbi kërkesëpadinë, për propozimin e sigurimit vendos gjykata që do të ishte 

kompetente për të vendosje mbi kërkesëpadinë në shkallë të parë” 

 

2. Baza juridike për caktimin e masës së sigurimit 

Për të vendosur masën për sigurimin e kërkesëpadisë dispozitat e LPK-së, kërkojnë që të 

përmbushën në mënyrë kumulative dy kushte dhe atë: 

 kur propozuesi i sigurimit e bënë të besueshme ekzistimin e kërkesës apo të drejtës 

së tij subjektive dhe 

 kur ekziston rreziku se pa caktimin e masës siguruese pala kundërshtare do të mund 

të pamundësonte apo vështirësonte dukshëm realizimin e kërkesëpadisë.160 

Pra, gjykata mund të marr aktvendim mbi caktimin e masës së sigurimit: 

 në qoftë se propozuesi i sigurimit e bënë të besueshme, që do të thotë e argumenton me 

prova përkatëse kërkesën apo të drejtën subjektive të tij.  

(lat. fomus boni iuris –  probabiliteti se ekziston e drejta e kërkuar – presupozimi i 

bazës së mjaftueshme ligjore).161 

 në qoftë se ekziston rreziku se pa caktimin e kësaj mase do të pamundësohet apo 

vështirësohet realizimi i kërkesës. 

                                                           
159 Dr. Morina, Iset, Komentar i Ligjit për Procedurën Kontesitimore, Botimi i parë, Prishtinë 2012, fq.541. 
160 Neni 297 par.1 i LPK-së. 
161 http://en.wikipedia.org/wiki/Periculum_in_mora, fumus boni iuris është një frazë latine, e përdorur në gjykatat 

evropiane, që do të thotë "prezumimin e baza të mjaftueshme ligjore" (fjalë për fjalë do të thotë "tymin e një të 

drejte të mirë"), ekzistenca e këtij supozimi duhet të shqyrtohet nga gjykata e cila do të vendosë në bazë të 

rezultateve të fakti të kryer. 
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(lat. periculum in mora – rreziku i dëmtimit të pashmangshëm ndaj kësaj të drejtë).162 

Mirëpo, sot ekziston një debat në mesin e shkencëtarëve dhe praktikuesve të procedurës civile, 

sa i përket nocionit që është përdorur në kushtin e parë ligjorë i cili parasheh: “në qoftë se 

propozuesi i sigurimit e bënë të besueshme ekzistimin e kërkesës apo të drejtës së tij 

subjektive”.163 Që marrja e vendimit nga ana e gjykatës për vendosjen e masës së sigurisë, a e 

prejudikon apo jo vendosjen për çështjen kryesore. Ata kanë argumentet e tyre pro dhe kontra 

kësaj çështje. 

Profesori Iset Morina mendon se: “në këtë moment ende nuk mund të dihet dhe nuk guxon të 

prejudikohet, se cili është kreditori dhe cili është debitori, deri në shpalljen e vendimit meritor 

nga gjykata, ky është edhe parim i drejtësisë”.164 

Mënyrat e pamundësimit, vështrimit apo privimit nga realizimi i kërkesëpadisë janë të 

ndryshme, sidomos me tjetërsimin e pasurisë së vet, me fshehjen e saj, me ngarkimin apo 

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

mënyrë tjetër do të ndikonte negativisht në të drejtat e propozuesit të sigurimit. 

Gjykata mund ta cakton masën e sigurimit nën kushtet që propozuesi i sigurimit, brenda afatit 

të caktuar nga gjykata, jep garanci në masën dhe llojin e caktuar nga gjykata për dëmin që 

mund t’ i shkaktohet palës kundërshtare me caktimin dhe ekzekutimin e masës së sigurimit. Në 

të kundërtën nëse propozuesi i sigurimit nuk ofron në afatin e caktuar garancitë e kërkuara, 

gjykata mundë të refuzoj propozimin e sigurimit. Mirëpo, nëse propozuesi i sigurimit nuk ka 

mjete, me kërkesë të tij ai mund të lirohet nga detyrimi i dhënies së garancisë sikur që janë të 

liruar edhe Bashkësitë e Pushtetit Lokal.165 Kjo garanci kthehet në afat prej 7 ditësh nga dita 

në të cilën shuhet masa e sigurimit. 

Përmes kësaj dispozite ligjdhënësi synon që edhe ndaj kundërshtarit të sigurimit gjykata të jep 

mbrojtje. Sepse siç dihet me vendosjes e masës së sigurimit, mund të ndodhë që atij ti 

vështirësohet gjendja apo eventualisht nga kufizime të caktuara ai edhe të pësoj dëm eventual 

dhe në rast se kërkesëpadia rezulton të jetë e pabazuar me vendim të formës së prerë, atëherë 

atij i lind e drejta e shpërblimit të dëmit nga mjetet e garancisë. 

Po ashtu kjo kërkesë ligjore, që propozuesi i masës së sigurimit të jap garanci që kundërshtari 

i sigurimit nuk do të pësoj dëm dhe në rast të pësimit të tij do ti shpërblehet dëmi eventual nga 

garancia e ofruar, konsiderojmë se propozimin e tij e bënë edhe më të besueshëm për gjykatën. 

Sepse askush më shumë se palët nuk e dinë të vërtetën rrethe objektit të kontestit edhe askush 

më shumë se propozuesi i masës së sigurimit nuk mund ta ndjejë rrezikun nga kundërshtari i 

sigurimit rreth objektit të kontestit. Andaj, gatishmëria e tij për ta ofruar (deponuar) garancinë, 

                                                           
162 http://en.wikipedia.org/wiki/Periculum_in_mora, periculum in mora, latinisht për "rrezik në vonesë", është një 

nga dy kushtet të cilat duhet të pohohen në veprimet që kanë për qëllim marrjen e një urdhër mbrojtës apo vendim 

gjyqësor që do të jepet ndihma e kërkuar. Barra e provës së rrezikut në vonesë bie për personin që e propozon 

masën siguruese-mbrojtëse, duke demonstruar ekzistencën e dy kërkesave, njoftimin pericolum, dhe rrezikun e 

pësimit të dëmit serioze dhe të pariparueshme. 
163 Neni 296, paragrafi 1, pika a), i LPK-së. 
164 Dr. Morina, Iset, Komentar i Ligjit për Procedurën Kontesitimore, Botimi i parë, Prishtinë 2012, fq.543. 
165 Neni 297 i LPK-së. 
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tregon njëkohësisht besueshmërinë e kërkesës së tij dhe vendosmërinë për të kërkuar mbrojtje 

gjyqësore për objektin e kërkesëpadisë së tij. 

Lidhur me mënyrën e dhënies së garancisë, kjo dispozitë referon tek Ligji mbi procedurën 

përmbarimore. Sipas këtij ligji, në rastet në të cilat parashihet dhënia e garancionit, atëherë ai 

jepet në para të gatshme. Gjykata mund ta lejojë dhënien e garancionit në formë të garancionit 

bankar, letrave më vlerë, si dhe sende të çmueshme, vlera e të cilave lehtë caktohet në treg dhe 

që mund të shndërrohet shpejtë në të holla. 

 

3. Llojet e masave për sigurimin e kërkesëpadisë  

Ligji i procedurës kontestimore i rregullon por nuk është i kufizuar në tri format themelore të 

masave të sigurimit të kërkesëpadisë, gjë që nuk e kishte Ligji i procedurës kontestimore i vitit 

1976 (ligji i vjetër). Në vazhdim të këtij punimi do ti paraqesim tri format kryesore të masave 

të sigurisë, si dhe llojet e tyre të cilat i mbulojnë mjaftë mirë kontestet nga marrëdhëniet juridike 

civile. 

a) Sigurimi i kërkesës në të holla166 

 

Për sigurimin e kërkesës në të holla, gjykata mund të caktojë këto masa të sigurimit dhe atë:  

- ndalimi i kundërshtarit të sigurimit që të tjetërsoj, fshehë, ngarkojë ose disponoi me 

pasurin e caktuar deri në vlerën e kërkesëpadisë; 

- ruajtja e pasurisë nga vetë kundërshtari i sigurimit, propozuesi i sigurimit apo nga 

personi i tretë; 

- Ndalimi i debitorit të kundërshtarit të sigurimit që këtij të fundit të i përmbushet kërkesa 

apo dorëzimi i sendit; 

- konstatimi i të drejtës së pengut mbi sendin e paluajtshëm gjerë në vlerën e 

kërkesëpadisë. 

Gjykata me aktvendim cakton masën e sigurimit e cila i dërgohet kundërshtarit të sigurimit apo 

debitorit të kundërshtarit të sigurimit e në raste të caktuara edhe regjistri publik, nëse ka të bëjë 

me një masë të këtillë, e cila konsiderohet e zbatuar në momentin e dorëzimit të aktvendimit.  

 

b) Sigurimi i kërkesave në sendet e caktuara167 

Për sigurimin e kërkesës së drejtuar sendit të caktuar apo një pjese të tij, nga gjykata mundë të 

caktohen këto masa: 

- ndalimi i kundërshtarit të sigurimit që të tjetërsoi, fshehë, ngarkojë apo disponojë me 

pasurinë ndaj të cilës është drejtuar kërkesa; 

- ruajtja e pasurisë nga vetë kundërshtari i sigurimit, propozuesi i sigurimit, personi i tretë 

apo depozitimi në gjykatë; 

                                                           
166 Neni 299 i LPK-së. 
167 Neni 300 i LPK-së. 
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- ndalimi i kundërshtarit të sigurimit që të kryej veprime me të cilat mund të dëmtohet 

pjesa e pasurisë; 

- autorizimi i propozuesit të sigurimit që të kryej aktivitete të caktuara mbi sendin e 

caktuar. 

Masat e sigurimit nuk guxojnë në tërësi ta përfshijnë kërkesën që sigurohet përmes këtyre 

masave të sigurimit. 

c) Sigurimi i të drejtave të tjera168 

Për sigurimin e të drejtave tjera apo për ruajtjen e gjendjes ekzistuese të rrethanave mund të 

caktohen këto masa sigurimi dhe atë: 

- ndalimi i kundërshtarit të sigurimit që të kryej aktivitete të caktuara pa urdhër për 

kryerjen e aktiviteteve të tilla; 

- autorizimi i propozuesit të sigurimit që të i ndërmarrë aktivitete të caktuara; 

- lënda e pasurisë së caktuar të kundërshtarit të sigurimit për ruajtje dhe përkujdesje 

personit të tretë; 

- masa të tjera si të domosdoshme për sigurimin e kërkesëpadisë. 

Pas parashtrimit të ndalimit, e deri sa vendimi mbi lejimin e masës së sigurimit të jetë  në fuqi, 

nuk është i mundur regjistrimi në regjistrat publik apo çfarëdo ndryshimi eventual, në të 

kundërtën do të i nënshtrohet përgjegjësisë sipas rregullave të së drejtës civile. Përndryshe, 

çfarëdo veprimi që do të ndërmerret derisa vendimi është në fuqi, nuk kanë efekt juridik. 

Gjykata mund të lejoj sigurimin e kërkesëpadisë me disa nga llojet e ndryshme të masave të 

sigurimit, për një vlerë apo send të caktuar, por jo më madhe se atë të kërkesëpadisë. 

 

4. Propozimi i masës së sigurimit 

Procedura për caktimin e masave për sigurimin e kërkesëpadisë fillon me paraqitjen e 

propozimit në formë të shkruar (parashtresë) dhe në formë gojore (gjatë rrjedhës së procedurës 

në seancë gjyqësore). Propozimi i paraqitur në formë të shkruar dhe gojore gjatë seancës 

gjyqësore duhet ti përmbajë të gjitha elementet e parapara me dispozitat e nenit 304 al.3 të 

LPK-së.169 

Mirëpo, duke u mbështetur në faktin se propozimi i masës së sigurimit mund të paraqitet gjatë 

të gjitha fazave të zhvillimi të procedurës, ai mund të paraqitet edhe gojarisht gjatë seancës 

gjyqësore, por gjithherë duke dhënë arsye bindëse mbi bazën në të cilën mbështetet një 

propozim i tillë. Përveç kësaj në propozim duhet të jetë e qartë masa e sigurimit që propozohet, 

mjetet dhe objekti i kësaj mase. 

Masën e sigurimit gjykata e cakton kryesisht, pasi të deklarohet për masën e propozuar 

kundërshtari i sigurimit, përveç në rastet kur kjo nuk është e mundur. Përkatësisht kur 

propozuesi i sigurimit e bënë të besueshëm pretendimin se masa e sigurimit është e bazuar dhe 

                                                           
168 Neni 301 i LPK-së. 
169 Sylejmani, Shukri, Procedura Kontestimore, Pjesa e dytë, Ligjërata të autorizuara nga Instituti Gjyqësor i 

Kosovës, Prishtinë 2014. 
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urgjente dhe se çfarëdo shtyrje e humb qëllimin e saj. Për propozimin për caktimin e masës së 

sigurimit, kundërshtari i sigurimit ka të drejtë të paraqet përgjigje me shkrim në afat prej 7 

ditësh. 

 

5. Për masën e sigurimit veprohet me urgjencë 

Gjykata ka mundësi që sipas propozimit të palës mund të nxjerrë aktvendim mbi caktimin e 

masës së përkohshme pa e marrë deklarimin e palës kundërshtare. Pala kundërshtare ka të drejtë 

që ta kundërshtojë atë brenda afatit prej 3 ditësh nga dita e marrjes së aktvendimit mbi masën 

e përkohshme,  të japë përgjigje dhe të kundërshtoj arsyet për caktimin e saj. Ndërsa, gjykata 

pas pranimit të kësaj përgjigje ka për detyrë që brenda 3 ditësh ta caktojë seancën, ti ftojë palët, 

ti dëgjoj pretendimet e dy palëve dhe të nxjerrë aktvendim përkatësisht të vendosë mbi masën 

e sigurimit duke e aprovuar apo refuzuar propozimin për sigurimin e kërkesëpadisë.170 

Në të vërtetë, gjykata me aktvendim mbi caktimin e masës së sigurimit e përcakton llojin e 

masës, mjetet me të cilat ajo do të realizohet dhe objektin e masës së sigurimit, natyrisht duke 

i aplikuar rregullat e procedurës përmbarimore.  

Pra, nga ajo që theksuam më lartë rezulton se gjykata ia dërgon aktvendimin gjykatës 

përmbarimore kompetente me  qëllim të ekzekutimit të masës së sigurimit dhe regjistrimit të 

saj në Regjistrin e të drejtave në patundshmëri. 

Nëse masa e sigurimit është caktuar para se të jetë ngritur padija, me vendim me të cilin është 

caktuar masa e sigurimit, caktohet edhe afati i cili nuk mund të jetë më i vogël se 30 ditë, brenda 

të cilit afat propozuesi i masës së sigurimit duhet të ushtrojë padi, ndërsa gjykatës duhet të i 

ofroi dëshmi nga të cilat provohet se ka vepruar sipas rekomandimeve të saj.171 

Masa e sigurimit mbetet në fuqi deri sa mos të jepet vendim tjetër mbi nxjerrjen e saj jashtë 

fuqisë e më së largu në afat prej 30 ditësh pasi të jenë krijuar kushtet për ekzekutimin e 

detyrueshëm. E në rast të refuzimit të padisë mund të mbetet në fuqi deri në plotfuqishmëri të 

aktgjykimit. Ndërkaq masën e sigurimit mbi regjistrat në librat publike gjykata e fshinë 

kryesisht.172 

 

6. Mjetet juridike 

Kundër vendimit mbi caktimin e masës së sigurimit është e lejuar ankesa në afat prej 7 ditësh 

nga dita e marrjes së aktvendimit. Pala e kundërt në afat prej 3 ditësh nga pranimi i ankesës ka 

të drejtë të paraqes përgjigje në ankesë. Ndërkaq, gjykata e shkallës së dytë në afat prej 15 

ditësh duhet të vendos mbi ankesën e paraqitur kundër aktvendimit mbi masën e sigurimit. 

                                                           
170 Neni 306 i LPK-së. 
171 Neni 308 i LPK-së. 
172 Neni 309 i LPK-së. 



MASAT PËR SIGURIMIN E KËRKESËPADISË 

93 
 

Ankesa kundër aktvendimit mbi caktimin e masës së sigurimit nuk e shtynë ekzekutimin e 

saj.173 

Në kuptim të dispozitës së nenit 312, e në pajtim me kundërshtarin e sigurimit, në vend të 

caktimit të masës së sigurimit mund të themelohet e drejta e pengut mbi ndonjë send të caktuar. 

 

7. Shpenzimet 

Shpenzimet e shkaktuara gjatë procedurës siguruese paraprakisht i bartë propozuesi i sigurimit. 

Mirëpo, nëse në afatin e caktuar me aktvendim mbi caktimin e masës ës sigurimit, propozuesi 

i sigurimit nuk i përmbushë këto shpenzime, gjykata do të përfundoi procedurën dhe do të 

anulon veprimet e marra. Një vendim të këtillë gjykata do ta marr edhe atëherë kur rrethanat 

për shkak të cilave është caktuar masa e sigurisë kanë pushuar apo janë ndryshuar  edhe e kanë 

bërë të panevojshme ekzistimin e mëtutjeshëm të saj. Sipas kundërshtarit të sigurimit gjykata 

e përfundon procedurën dhe anulon veprimet e kryera edhe atëherë kur: 

- në gjykatë kundërshtari i sigurimit e deponon shumën e detyruar të kërkesës që 

sigurohet me kamatë dhe shpenzime, 

- e bënë të besueshme së kërkesa është realizuar ose ka qenë e siguruar, 

- me vendim të formës së prerë është vërtetuar se kërkesa nuk është krijuar apo se është 

shuar. 

 

8. Shpërblimi i dëmit 

Sikurse propozuesi i sigurimit po ashtu edhe kundërshtari i sigurimit kanë të drejtë sipas 

rregullave të përgjithshme të së drejtës pasurore që të ju shpërblehet dëmi që u është shkaktuar 

me mosrespektimin e aktvendimit mbi masën e sigurimit apo nëse është konstatuar se aprovimi 

i masës së sigurimit ka qenë e pabazë apo e pa justifikuar. Këto kërkesa për shpërblim të dëmit 

parashkruhen në afat prej 1 viti, nga dita e mbarimit të efektit të aktvendimit me të cilin masa 

e sigurimit ka qenë e caktuar.  

Masat për sigurimin e kërkesëpadisë, i zbaton gjykata që do të ishte kompetente për 

ekzekutimin e aktgjykimit të formës së prerë. 

 

9. Përfundim 

 Instituti i masës së sigurimit në këtë version të cilin e ka sjellë Ligji i Procedurës 

Kontestimore është padyshim risi në mesin e shumë risive që ka sjellë ky ligj, për dallim 

nga ligji i vjetër i procedurës kontestimore 1977 (Gazeta Zyrtare e RSFJ-së nr.4/77)i 

cili nuk e rregullonte këtë institut të procedurës civile. Mirëpo kjo fushë rregullohej me 

dispozitat e Ligjit të Procedurës së Përmbarimit 1978 (Gazeta Zyrtare e RSFJ-së 

nr.20/78). 

                                                           
173 Neni 310 i LPK-së. 
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 Ligji i Procedurës Kontestimore, përveç dispozitave të përgjithshme të zhvillimit të 

procedurës së rregullt kontestimore, ai përmban një kapitull të veçantë, me të cilat 

rregullohet sigurimi i kërkesëpadisë në rastet kur palët e interesuar kërkojnë mbrojtje 

të ngutshme gjyqësore (procedurë sumare). 

 Masën për sigurimin e kërkesëpadisë e caktont nga gjykata, kur përmbushen në mënyrë 

kumulative dy kushte, kur propozuesi i sigurimit e bënë të besueshme ekzistimin e 

kërkesës apo të drejtës së tij subjektive dhe kur ekziston rreziku se pa caktimin e masës 

siguruese pala kundërshtare do të mund të pamundësonte apo vështirësonte dukshëm 

realizimin e kërkesëpadisë. 

 Caktimi i masës për sigurimin e kërkesëpadisë nga ana e gjykatës nuk mundet dhe nuk 

guxon ta prejudikoj përfundimin e çështjes kryesore, sepse përkundër faktit se gjykata 

cakton masën e sigurisë në favor të paditësit, ai mund ta humb kontestin. 

 Në mes të masës së përkohshme dhe masës së sigurisë ekziston dallim thelbësor, sepse 

gjykata ka mundësi që sipas propozimit të palës mund të nxjerrë aktvendim mbi 

caktimin e masës së përkohshme pa e marrë deklarimin e palës kundërshtare. Pala 

kundërshtare ka të drejtë që ta kundërshtojë atë brenda afatit prej 3 ditësh nga dita e 

marrjes së aktvendimit mbi masën e përkohshme të japë përgjigje dhe ta kundërshtoj 

arsyet për caktimin e saj. Ndërsa, gjykata pas pranimit të kësaj përgjigje ka për detyrë 

që brenda 3 ditës ta caktojë seancën, ti ftojë palët, ti dëgjoj pretendimet e dy palëve dhe 

të nxjerrë aktvendim përkatësisht të vendosë mbi masën e sigurimit duke e aprovuar 

apo refuzuar propozimin për sigurimin e kërkesëpadisë. 

 Më qëllim që gjykatës ti krijoj hapësirë, sipas rrethanave të rastit konkret, ligjdhënësi i 

ka krijuar mundësi që në raste të caktuara të caktoj disa masa të sigurisë, që të arrihet 

qëllimi final, efikasiteti dhe funksionaliteti i sigurimit të kërkesëpadisë. 
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