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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI CIVIL 

 

Nr. 229 (5) I Vendimit. 

 

V E N D I M 

NË EMËR TË REPUBLIKËS 

 

Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë i përbërë nga: 

 

                                Ervin PUPE       Kryesues 

        Sokol SADUSHI      Anëtar 

        Ilir PANDA                    Anëtar 

     

Sot më datë 16.09.2020, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr.  229/5 akti, 

datë 05.10.2020, si më poshtë: 

 

Kërkues:    Zyra Vendore e Avokaturës së Shtetit Durrës  

 

Objekti:   Revokimin pjesërisht të vendimit nr. 229, datë 16.09.2020 të 

Gjykatës së Lartë Tiranë, duke shfuqizuar vetëm pikat 2 dhe 5 të 

dispozitivit të vendimit dhe lënien në fuqi për pjesën tjetër të 

vendimit. 

     

Baza ligjore:    Neni 169 i K.Pr.Civile. 

 

Në çështjen civile që i përket: 

 

Paditës:   Petraq Menella Jorgoni; 

      

I Paditur:    Agjencia e Trajtimit të Pronave, Tiranë 

   

 

        

Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë 

 

Pasi dëgjoi relatimin e gjyqtarit, z. Ervin Pupe  mbi kërkesën për revokimin e vendimit të 

dënimit me gjobë, 
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V Ë R E N : 

 

I. Rrethanat e faktit  

  

1.   Gjykata e Apelit Durrës me vendimin nr. 10-2019-1214/435, datë 25.06.2019 ka 

vendosur: “1. Pranimin e padisë së paditësit Petraq Jorgoni. 2. Ndryshimin e vendimit nr. 

739, dt 08.06.2018 të Agjencisë së Trajtimit të Pronave në emër të subjektit Vasil Vava 

(Kasapi). 3.Njohjen e së drejtës së pronësisë për sipërfaqen prej 355 dynym në emër të 

subjektit Vasil Vava (Kasapi): -Të mos kompensojë pasurinë e paluajtshme të identifikuar 

si sipërfaqja “S1”, në skicën nr.1 të aktit të ekspertimit, me zërin kadastral “rrugë” me 

sipërfaqe totale prej 17.135,52m2. – Të mos kompensojë pasurinë e paluajtshme të 

identifikuar si sipërfaqja “S2”, në skicën nr.2 të aktit të ekspertimit, me zërin kadastral 

“rrugë” me sipërfaqe totale prej 17.856,16m2. - Të mos kompensojë sipërfaqen prej 

9000m2 të përfituar nga trashëgimtarët e subjektit të shpronësuar nga ish-NB Frutore. -

Njohjen e të drejtës së parablerjes për objektet e Repartit Ushtarak, i identifikuar nga 

Ministria e Mbrojtjes si Reparti , Nr.219  me emërtimin “Ish Depo e Minave Detare” me 

vendndodhje në zonën e Porto -Romanos, Spitallë, Durrës, që shtrihet brenda zonës 

kadastrale nr.1574, në numrat e pasurisë 3/2, 2/1 dhe 2/2 me sipërfaqe totale 50.300m2. -

Njohjen e së drejtës së kompensimit të sipërfaqes prej 311.008,32m2 në një nga format e 

parashikuara nga ligji në favor të trashëgimtarëve të subjektit Vasil Vava (Kasapi).” 

 

2.   Pala e paditur, Agjencia e Trajtimit të Pronave, me datë 22.10.2019 ka bërë rekurs kundër 

këtij vendimi dhe njëkohësisht me kërkesë të integruar në rekurs ka paraqitur, pranë 

Gjykatës së Lartë një kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të vendimit të Gjykatës së 

Apelit Durrës.  

 

3.   Me vendimin nr. 112/489, datë 06.05.2020, Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë ka 

vendosur mospranimin e kërkesës. 

 

4.   Në vijim, kundër këtij vendimi, ka paraqitur rekurs edhe Avokatura e Shtetit, Zyra 

Vendore Durrës dhe njëkohësisht në mënyrë të integruar me rekursin, me datë 28.07.2020, 

ka paraqitur, pranë Gjykatës së Lartë një kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të vendimit 

të Gjykatës së Apelit Durrës, duke parashtruar se: 

- Pretendimi i palës paditëse për të ushtruar menjëherë të drejtën e pronësisë dhe të 

drejtat e tjera reale që rrjedhin prej saj, duke u njohur të drejtën e kompensimit të 

sipërfaqes prej 311.008,32 sjell pasoja të rënda për shtetin shqiptar; 

- Pasuria ndodhet në vendin e quajtur Porto Romano. Është emërtuar truall dhe ka 

interesa të mëdha shtetërore në lidhje me  zhvillimin e zonës industriale dhe turistike. Një 

pjesë e sendit të njohur dhe kompensuar nga gjykata ndodhet në Kodra e Kallmit, një zonë 

bregdetare turistike me vijë të gjatë dhe sipërfaqja takuese objekt kërkimi zë një territor të 

konsiderueshëm. Kjo mund të sjellë pasoja pariparueshme për strategjinë e zhvillimit të 

turizimit nga ana e shtetit shqiptar.  

 

5.  Me vendimin nr. 229, datë 16.09.2020 Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë ka vendosur 

mospranimin e kërkesës së kërkuesit, Avokatura e Shtetit, Zyra Vendore Durrës si dhe 
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gjobitjen e kërkuesit në masën 50.000 lekë sipas nenit 34 të K.P.C, i ndryshuar., duke 

arsyetuar ndër të tjera se:  

 “Po ashtu, Kolegji vlerëson se tashmë ka një praktikë të konsoliduar të Gjykatës së Lartë 

në raste të ngjashme në lidhje me interpretimin e Ligjit nr. 133/2015, në raport me nenin 

451 të K.Pr.Civile, në raste të tilla, në lidhje me çështjen nëse janë apo jo të formës së 

prerë vendimet e gjykatave të apelit me juridiksion fillestar. Këto vendime janë të 

publikuara tek faqja zyrtare e Gjykatës së Lartë dhe prezumohen të njohura për të tretët 

dhe për palët në gjykim. Në veçanti, Kolegji vlerëson se për të njëjtën çështje, por me 

kërkues Agjencinë e Trajtimit të Pronës është shprehur njëherë duke vendosur 

mospranimin e kërkesës për pezullimin e ekzekutimit të vendimit me të njëjtin arsyetim, 

duke orientuar palët se kërkesat e përsëritura për rastet e ngjashme në të ardhmen do të 

konsiderohen si abuzive dhe si rrjedhojë do të gjejë zbatim, neni 34 i K.Pr.Civile, për 

aplikimin e sanksionit me gjobë…Në rastin konkret, pala kërkuese, Zyra Vendore e 

Avokaturës së Shtetit Durrës, brenda një harku kohor prej rreth tetë muajsh, nga data kur 

Kolegji ka vendosur një herë mospranimin e kërkesës së ATP-së për pezullimin e 

ekzekutimit të vendimit Nr.10-2019-1214/435 datë 25.06.2019 të Gjykatës së Apelit 

Durrës, me arsyetimin si më sipër, ka përsëritur rishtazi të njëjtën kërkesën për pezullimin 

e ekzekutimit të këtij vendimi. Si rrjedhojë Kolegji vlerëson se kërkesa e kërkuesit, Zyra 

Vendore e Avokaturës së Shtetit Durrës është abuzive dhe se ka vend për aplikimin e 

sanksionit me gjobë në masën 50.000 lekë” 

 

6.  Në vijim, Avokatura e Shtetit, Zyra Vendore Durrës, ka paraqitur një kërkesë për 

revokimin e gjobës sipas nenit 169 të K.P.C duke parashtruar se: 

- Në dispozitivin e vendimit nr. 10-2019-1214/435, datë 25.06.2019 të Gjykatës së Apelit 

Durrës thuhet se vendimi është i ekzekutueshëm nga përmbaruesi gjyqësor; 

- Në këto rrethana Zyra Vendore e Avokaturës së Shtetit Durrës ka qënë e detyruar të bëjë 

një kërkesë të tillë, në kushtet kur ka vijuar procedura e ekzekutimit të detyrueshëm, me 

qëllim mbrojtjen e interesave pasurore të shtetit; 

- Për shkak të situatave të kaluara, sikurse ka qënë tërmeti i 26 nëntorit të vitit 2019 dhe po 

ashtu për shkak të izolimit prej tre muajsh nga situata e pandemisë, kemi qënë në 

pamundësi të përditësoheshim me praktikën e Gjykatës së Lartë në lidhje me këtë çështje. 

 

II. VLERËSIMI I KOLEGJIT CIVIL TË GJYKATËS SË LARTË 

 

7.  Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji) vlerëson se kërkesa e palës kërkuese. 

Avokatura e Shtetit, Zyra Vendore Durrës për revokimin e vendimit nr. 229, datë 

16.09.2020 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë është e pambështetur në ligj dhe e 

pajustifikuar. 

 

8.  Neni 34 i k.Pr.Civile ka parashikuar se: “1. Gjykata, në çdo shkallë të gjykimit, kur 

konstaton se palët ose përfaqësuesit e tyre me vetëdije paraqesin padi, ankime, kërkesa ose 

pretendime abuzive, ose të përsëritura dhe me keqdashje, ose kur kërkojnë qëllimisht të 

zvarrisin gjykimin, ose kur konstatohet se palët ose përfaqësuesit e tyre kanë fshehur ose 

shtrembëruar me keqbesim ose faj të rëndë, fakte dhe rrethana të rëndësishme që lidhen 

me çështjen, urdhëron me vendimin që jepet në përfundim të gjykimit, përveç kur në këtë 

Kod parashikohet ndryshe, gjobitjen e përgjegjësit në shumën nga 50 000 deri në 100 000 
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lekë. Kundër këtij vendimi lejohet ankim sipas rregullave për vendimet përfundimtare ose 

jopërfundimtare, në varësi të llojit të vendimit që i jep fund gjykimit përkatës.” 

 

9.  Kolegji rithekson se neni 34 i K.Pr.Civile, të ndryshuar ka synuar të aktivizojë 

përgjegjësinë e palëve dhe përfaqësuesve të tyre të cilët abuzojnë me të drejtat procedurale. 

Mjetet procedurale dhe të drejtat që ligji ofron nuk mund të pranohen të lejojnë dëmtimin e 

procesit të dhënies së drejtësisë. Ato nuk mund të shndërrohen në mekanizma që palët dhe 

përfaqësuesit e tyre t’i përdorin me keqbesim apo me qëllime të pamundësisë së zhvillimit 

të procesit apo dëmtimit të interesave dhe të drejtës së palës kundërshtare për të gëzuar 

efektivisht aksesin në drejtësi. Për rrjedhojë sa herë që konstatohen fakte të tilla të 

paligjshme në mënyrën se si një ndërgjyqës mbrohet apo e ushtron aktivitetin procedural 

gjykata duhet të sanksionojë përgjegjësinë pasurore për shkelje të këtij detyrimi ligjor. 

Qëllimi i kësaj norme është garantimi i mbarëvajtjes së procesit gjyqësor dhe detyrimi i 

subjekteve procedurale, qoftë ndërgjyqës apo qoftë përfaqësues, që të veprojnë dhe të 

ushtrojnë me mirëbesim të drejtat procedurale. 

 

10.  Kjo dispozitë ka parashikuar disa forma të shkeljes, konkretisht të paraqitjes së 

pretendimeve abuzive nga palët, të cilat kërkojnë plotësimin e disa elementëve objektivë 

dhe subjektivë në mënyrë që të aktivizohet sanksioni me gjobë në masën e parashikuar nga 

ligji. Pretendimet që të konsiderohen si abuzive mund të jenë të përsëritura ose jo. Nga ana 

tjetër shkelja e parashikuar nga neni 34 i K.Pr.Civile, mund të realizohet me disa forma, 

nëpërmjet fshehjes së fakteve ose rrethanave të rëndësishme në lidhje me çështjen apo edhe 

nëpërmjet ngritjes së një pretendimi të vetëm, jo në mënyrë të përsëritur, i cili është haptazi 

në kundërshtim me ligjin.  

 

 10.1 Ajo që i karakterizon dhe i përbashkon të gjitha format e shkeljes së parashikuar në 

nenin 34 të K.Pr.Civile është ana subjektive e palës, e cila në çdo rast vepron me keqbesim 

dhe me keqdashje, me qëllim për të zvarritur gjykimin, me qëllim për të dëmtuar interesat e 

palës kundërshtare apo edhe me qëllim për të parashtruar një pretendim në thelb haptazi të 

pabazuar, por vetëm sepse ligji formalisht ia njeh të drejtën për t’a parashtruar si të tillë, 

qoftë në formën e kërkesave, parashtrimeve apo ankimit para gjykatave të faktit, apo qoftë 

edhe në formën e kërkesave dhe rekursit në Gjykatën e Lartë. Sigurisht që ana subjektive e 

palës dhe keqdashja vlerësohet dhe analizohet rast pas rasti në raport me sjelljen e saj në 

proces, në raport me mundësitë e saj për të njohur ligjjin, në raport me praktikën gjyqësore 

mbi interpretimin  mbi ligjin në raste të ngjashme, në raport me interesin e palës në ngritjen 

e një pretendimi etj. 

 

11.  Në rastin konkret, Kolegji vlerëson se pala kërkuese është gjobitur nga Gjykata e Lartë, 

pasi ka paraqitur para saj një kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të vendimit të Gjykatës 

së Apelit Durrës, ku kjo e fundit ka zgjidhur një mosmarrëveshje midis ish-pronarit dhe 

shtetit në kuadër të procesit të kompensimit të pronës sipas Ligjit nr. 133/2015, me 

juridiksion fillestar. Më herët, për të njëjtën çështje, me kërkues Agjencinë e Trajtimit të 

Pronës, Gjykata e Lartë ka vendosur mospranimin e kërkesës. Po ashtu, në mënyrë të 

përsëritur, që prej muajit maj të vitit 2020 Gjykata e Lartë ka mbajtur qëndrimin e 

konsoliduar se kërkesa të tilla janë pa objekt, pasi vendimi i gjykatave të apelit në këto 

raste nuk është i formës së prerë dhe si rrjedhojë me paraqitjen e rekursit, ipso iure 
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pezullohen efektet e vendimit të kundërshtuar, pa qënë e nevojshme që palët t’i drejtohen 

Gjykatës së Lartë me kërkesë sipas nenit 479 të K.P.C, duke orientuar palët se çdo kërkesë 

e tillë e përsëritur në të ardhmen, do të konsiderohet si abuzive. 

 

12.  Pretendimi i kërkuesit se meqënëse në vendimin e Gjykatës së Apelit Durrës thuhet se 

vendimi është i ekzekutueshëm ka qënë i detyruar të paraqesë një kërkesë të tillë, është i 

pajustifikuar. Fakti që mund të ketë vijuar procedura e ekzekutimit të detyrueshëm ndaj një 

vendimi gjyqësor që nuk ka marrë formë të prerë dhe nuk është titull ekzekutiv, nuk mund 

të legjitimojë palën kërkuese t’i drejtohet Gjykatës së Lartë me kërkesë për pezullimin e 

ekzekutimit të vendimit sipas nenit 479 të K.P.C, por mund ta legjitimojë atë të përdorë 

mjetet e mbrojtjes së debitorit në fazën e ekzekutimit të detyrueshëm, sikurse mund të jetë 

padia me objekt kundërshtimin e veprimeve përmbarimore. Gjykata e Lartë në raste të 

ngjashme ka mbajtur qëndrimin se mjeti procedural i parashikuar në nenin 479 të 

K.Pr.Civile nuk ka si qëllim të dublojë mjetet e tjera procedurale të parashikuara në ligj. 

Kërkesa për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nuk mundet të zëvendësojë dhe as të 

konkurrojë efektet juridike apo shkaqet juridike për të cilat ligji ofron mbrojtje të posaçme 

për debitorin apo kreditorin gjatë fazës së ekzekutimit të detyrueshëm, qoftë kur bëhet fjalë 

për paditë përmbarimore, apo qoftë për masat e përkohshme që gjykata mund të caktojë 

gjatë kësaj faze në funksion të zgjidhjes së çështjes së themelit.  

 

13. Po ashtu, është i pajustifikuar pretendimi i palës kërkuese se për shkak të situatës së 

fatkeqësisë natyrore të tërmetit të 26 nëntorit 2020 dhe të situatës së pandemisë, nuk ka 

qënë i përditësuar me praktikën e Kolegjit. Së pari, vendimet e Gjykatës së Lartë ku është 

bërë një interpretim i ligjit në lidhje me efektet e vendimeve të gjykatave të apelit në të tilla 

raste përkojnë pas periudhës së pretenduar  nga pala kërkuese. Së dyti rrethanat e posaçme 

gjithësesi nuk e kanë penguar palën kërkuese të përditësohet sipas mënyrës online, duke 

qënë se vendimet e Gjykatës së Lartë janë të publikuara në faqen zyrtare të saj. Së fundmi, 

Kolegji e vlerëson të papranueshme që pretendime të tilla të ngrihen nga një organ, sikurse 

është Avokatura e Shtetit, punonjësit e të cilës për shkak të funksionit që kryejnë 

prezumohen se kanë njohuri të posaçme në fushën e së drejtës dhe si rrjedhojë kanë 

detyrimin funksional të jenë në çdo kohë të përditësuar mbi ndryshimet e ligjit dhe 

prakikës gjyqësore.  

 

PËR KËTO ARSYE : 

 

Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë mbështetur në  nenin 169 të Kodit të Procedurës Civile, 

 

V E N D O S I: 

 

Mospranimin e kërkesës së paraqitur nga kërkuesi Avokatura e Shtetit Zyra Vendore Durrës, për 

revokimin e pjesshëm të vendimit nr. 229, datë 16.09.2020 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë. 

                                                                                                         

Tiranë, më 28.10.2020      
 


