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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI CIVIL 

 

Nr. 92 Regj.Themeltar 

Nr. 92 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    

 

në datën 28.06.2021, mori në shqyrtim kërkesën për pezullim me nr. Akti 92-2021, që 

i përket: 

 

KËRKUES:   Ministria e Financave dhe Ekonomisë, përfaqësuar nga Avokatura e 

Shtetit  

 

OBJEKTI:  Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 2056 datë 13.10.2016 të 

Gjykatës së Apelit Tiranë, për shkaqet e poshtëcituara. 

 

BAZA LIGJORE:  Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile 

 

Në çështjen civile me palë: 

 

PADITËS: Eqrem Kollçaku 

 

I PADITUR:  Drejtoria e Drejtimit të Pronës Publike pranë Ministrisë së Financave 

 

PERSON I TRETË: Agjencia Shtetërore e Kadastrës 

 Avokatura e Shtetit 

 

OBJEKTI:              Detyrimin e palës së paditur për njohjen pronar në truallin me sipërfaqe 

109 m2, ndodhur në Zonën Kadastrale 8120, rruga “5 Maji” kundrejt 

pagesës së vlerës përkatëse, pjesë e objektit të privatizuar nëpërmjet 

kontratës së shitjes së pasurisë së paluajtshme nr. 3302 Rep, nr. 728 

kol datë 08.06.2004 dhe detyrimin e personit të tretë ZVRPP Tiranë të 

kryejë regjistrimin në pronësi të truallit në përputhje me specifikimet e 

Aktit të Ekspertimit 

 

BAZA LIGJORE:   Neni 32/a i K.Pr.Civile, neni 168, 192, 705 e vijues i Kodit Civil, ligji 

nr. 7512 datë 10.08.1991 “Për sanksionimin dhe mbrojtjen e pronës 

private, nismës së lirë të veprimtarive provate të pavarura dhe 
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privatizimit”, neni 24, 30 e vijues i ligjit nr. 33/2012 “Për regjistrimin e 

pasurive të paluajtshme” 

 

KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË 

 

Pasi dëgjoi relatimin e gjyqtarit Ervin Pupe mbi kërkesën e pezullimit të ekzekutimit të 

vendimit gjyqësor sipas nenit 479 të KPC, 

 

VËREN: 

 

I. Rrethanat e çështjes: 

1. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë me vendimin nr. 4209 datë 21.05.2015, ka 

vendosur: 

“1. Pranimin pjesërisht të kërkesë - padisë. 

2. Detyrimin e Palës së Paditur për njohjen pronar në truallin me Sip 109.7 m2, te 

ndodhur në pasuritë 1/83, Vol.19, fq.67, 1/105, Vol.13, fq.148 dhe 1/148 Vol.19 fq.68, në ZK 

8210, Rr. "5 Maji", sipas planvendosjes së Aktit të Ekspertimit datë 17.03.2015, kundrejt 

pagesës së vleres përkatese 131,640 (njëqind e tridhjetë e një mijë e gjashtëqind e dyzet) lekë, 

pjese e objektit te privatizuar nepermjet kontrates së shitjes së pasurisë se Paluajtshme nr. 

3302 rep, nr. 728 kol, datë 728 datë 08.06.2004. 

3. Rrëzimin për pjesën tjetër të padisë.” 

2. Ndaj këtij vendimi ka paraqitur ankim Avokatura e Shtetit e cila ka kërkuar 

ndryshimin e vendimit dhe rrëzimin e padisë. 

2. Gjykata e Apelit Tiranë, me vendimin nr. 2056 datë 13.10.2016 ka vendosur: 

“Lënien në fuqi të vendimit nr. 4209 datë 21.05.2015 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 

Tiranë.” 

3. Kundër vendimit nr. 2056 datë 13.10.2016 të Gjykatës së Apelit Tiranë ka paraqitur 

rekurs pala e paditur, Drejtoria e Drejtimit të Pronës Publike pranë Ministrisë së Financave, 

me anë të së cilit ka kërkuar ndryshimin e vendimit të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe Gjykatës 

së Rrethit Gjyqësor Tiranë dhe rrëzimin e kërkesëpadisë.  

4. Pala e paditur, përfaqësuar nga Avokatura e Shtetit, në datën 21.05.2021, ka 

paraqitur përpara Gjykatës së Lartë një kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 

2056 datë 13.10.2016 të Gjykatës së Apelit Tiranë duke parashtruar këto shkaqe: 

- Në rekurs kemi parashtruar argumentet ligjore në lidhje me zbatimin e gabuar të 

legjislacionit të posaçëm që rregullon shitjen e pronës publike, oborreve në përdorim, 

etj në lidhje me ndërgjyqësinë jo të rregullt në proces, mungesën e legjitimitetit pasiv 

etj.  

- Në rast se Ministria e Financave dhe Ekonomisë do të ekzekutonte vendimin e 

sipërpërmendur dhe Gjykata e Lartë pas shqyrtimit të Rekursit do të prishte vendimin 

e Gjykatës së Apelit Tiranë, atëherë ekzekutimi i vendimin në këtë kohë do të sillte 

pasoja të rënda, për shkak se prona objekt gjykimi mund të tjetërsohet ne persona të 

tretë duke e bërë të pamundur shitjen e saj nga organet shtetërore në përputhje me 

ligin, pasi prona do jetë në të ardhmen objekt konflikti gjyqësor.  

- Për më tepër, nga ana tjetër gjykata do të detyronte Ministrinë e Financave dhe 

Ekonomisë të kalonte në pronësi të një personi fizik një pasuri të paluajtshme, e cila 

nuk është aktualisht në pronësinë e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, pra në 

inventarin e pasurive të paluajtshme që ka në pronësi të saj kjo Ministri e për 

rrjedhojë nuk ka tagrin për të kaluar këtë pasuri shtetërore në emër të paditësit. 
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- Duke qenë se jemi përballë një vendimi tërësisht të diskutueshëm dhe ligjërisht të 

cenueshëm dhe faktit që Gjykata e Lartë nuk është shprehur, pezullimi i ekzekutimit 

të vendimit nga Gjykata e Lartë plotëson të gjitha kushtet që kërkon neni 479 i KPC.  

- Ekzekutimi i vendimit të Gjykatës së Apelit Tiranë, do të sillte një dëm të madh dhe 

të pariparueshëm të rëndë dhe të pazëvendësueshëm duke u tjetërsuar një pasuri e 

paluajtshme e shtetit, në favor të personit privat, pasuri e cili është aktualisht në 

proces gjyqësor. 

- Ekzistenca e një rreziku, që nënkupton domosdoshmëri dhe urgjencë, në rastin tonë 

ekziston rreziku, pasi nga zyra përmbarimore private është kërkuar zbatimi i vendimit 

të Gjykatës së Apelit Tiranë. 

5. Bashkëlidhur kërkesës, pala e paditur ka paraqitur vendimet gjyqësore të 

kundërshtuara, praktikën përmbarimore, rekursin drejtuar Gjykatës së Lartë etj. 

 

II. Vlerësimi i Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë 

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

kërkuese Drejtoria e Drejtimit të Pronës Publike pranë Ministrisë së Financave, për 

pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të sipërcituar është e pabazuar në ligj.   

7. Në pikën 1 të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile, parashikohen kushtet për të 

cilat, Gjykata e Lartë, mund të pezullojë ekzekutimin e vendimit gjyqësor: “1. Gjykata e 

Lartë, pasi është paraqitur rekursi, me kërkesë të palës, mund të vendosë pezullimin e 

ekzekutimit të vendimit kur: a) ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit do të sillte pasoja të 

rënda e të pariparueshme; dhe/ose b) pala që ka bërë rekursin depoziton garanci materiale 

që siguron ekzekutimin vendimit.”   

8. Në zbatim të pikës 1 të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile, bashkëlidhur 

kërkesës për pezullim të palës kërkuese, gjendet kopja e kërkesës për ekzekutim vullentar të 

detyrimit e paraqitur nga përmbaruesi gjyqësor kërkuesit në cilësinë e debitorit. Nuk rezulton 

që bashkangjitur kërkesës për pezullim të jetë paraqitur ndonjë provë tjetër në mbështetje të 

pretendimeve të palës kërkuese. Gjithashtu, konstatohet se pala paditëse dhe personi i tretë në 

gjykimin e çështjes ku është dhënë vendimi gjyqësor për të cilin kërkohet pezullimi, është 

njoftuar rregullisht për kërkesën e paraqitur nga pala kërkuese Drejtoria e Drejtimit të Pronës 

Publike pranë Ministrisë së Financave dhe nuk kanë parashtruar argumente lidhur me 

bazueshmërinë në ligj të kërkesës për pezullim dhe për qëndrimin e tyre.   

9. Kolegji vlerëson se neni 479/1 i KPC garanton vendosjen e masës së përkohshme 

procedurale të pezullimit të ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë (në kuptimin 

material) në funksion të zgjidhjes së rekursit, që është ushtruar ndaj vetë vendimit të formës 

së prerë, duke patur parasysh arsyet justifikuese të zbatimit të kësaj mase, sikur mundet të 

jetë dëmi i rëndë dhe i pariparueshëm që mund të sjellë ekzekutimi i menjëhershëm i 

vendimit gjyqësor të formës së prerë. Kjo e drejtë e palës ndërgjyqëse gjyqhumbëse është 

parashikuar nga ligji procedural civil si mjet që garanton ankimin efektiv në kuptim të nenit 

43 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë dhe nenit 13 të Konventës Europiane të të 

Drejtave të Njeriut. Por duhet theksuar se kjo është një masë e përkohshme me karakter 

përjashtimor dhe të jashtëzakonshëm. Kjo do të thotë se pala ndërgjyqëse gjyqhumbëse që 

bën kërkesën për pezullimin e vendimit gjyqësor të formës së prerë ka barrën t’i paraqesë 

gjykatës rrethanat konkrete, të bazuara në prova të cilat provojnë se nga ekzekutimi i 

menjëhershëm i vendimit gjyqësor të formës së prerë, kësaj pale mund t’i vijë një dëm i rëndë 

në mënyrë të parikthyeshme. Një parashikim i tillë është i domosdoshëm për të ruajtur një 

balancë të drejtë midis interesave të të gjithë palëve ndërgjyqëse dhe për të mos cenuar 

parimin e sigurisë juridike në raport me palën gjyfituese si dhe të drejtën e kësaj pale për të 

kërkuar ekzekutimin e vendimit gjyqësor, i cili përbën pjesë të pandarë të së drejtës për 

proces të rregullt ligjor të parashikuar nga neni 6 i KEDNJ dhe neni 42 i Kushtetutës.  
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10. Gjykata e Lartë, në bazë dhe për zbatim të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile, 

për pranimin e një kërkese për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së 

prerë, do të duhet të konkludojë nëse ka rekurs të ushtruar si dhe nëse ka argumente konkrete 

ligjorë dhe/apo prova të palës kërkuese që bëjnë të bazuar pretendimin për ekzistencën e një 

dëmi të menjëhershëm dhe të riparueshëm që mund të pasjellë ekzekutimi i vendimit 

gjyqësor të formës së prerë. Më tej, eventualisht, mund të parashtrohet edhe garancia e ofruar 

dhe provat respektive të saj. Në këtë kuptim argumentat e parashtruara të palës kërkuese 

duhet të jenë konkrete dhe të referuara edhe në fakte dhe prova, që vërtetojnë ekzistencën e 

tyre. Si rregull i përgjithshëm, nuk janë të mjaftueshme vetëm shkaqet ligjore të përmbajtjes 

së rekursit për të pranuar kërkesën për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të 

formës së prerë, pasi shqyrtimi në themel i rekursit ndryshon nga shqyrtimi i kërkesës për 

pezullim. 

11. Nga shqyrtimi i shkaqeve konkrete për të cilat pala kërkuese Drejtoria e Drejtimit 

të Pronës Publike pranë Ministrisë së Financave kërkon pezullimin e ekzekutimit të vendimit 

gjyqësor, Kolegji Civil vlerëson se kërkuesi nuk ka paraqitur asnjë shkak apo argument 

konkret të bazuar në prova se pse ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit do të sillte për palën 

e paditur pasoja të rënda dhe të pariparueshme. Gjithashtu, kërkuesi nuk ka paraqitur asnjë 

provë në mbështetje të pretendimit të tij se do t’i shkaktohet një dëm i madh dhe i 

pariparueshëm nga ekzekutimi i vendimit gjyqësor. Kërkuesi ka barrën e provës referuar 

nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile për të provuar që ekzekutimi i menjëhershëm i 

vendimit do të sillte për palën e paditur pasoja të rënda dhe të pariparueshme, barrë prove të 

cilën nuk e ka përmbushur.  

12. Të gjitha pretendimet që parashtron pala kërkuese si arsye për pezullimin e 

ekzekutimit të vendimit të Gjykatës së Apelit Tiranë nuk janë shkaqe të përligjura që të 

justifikojnë pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë. Argumentet e 

paraqitura nga kërkuesi se prona objekt gjykimi mund të tjetërsohet tek persona të tjerë duke 

bërë të pamundur shitjen e saj nga organet shtetërore nuk është një argument i bazuar që të 

përligjë marrjen e masës së pezullimit nga Kolegji. Gjithashtu, pretendimi se prona objekt 

gjykimi nuk është aktualisht në inventarin e pasurive të paluajtshme të Ministrisë së 

Financave dhe Ekonomisë, është një pretendim i paprovuar dhe jo relevant me çështjen, pasi 

nga vendimet gjyqësore rezulton detyrimi i palës së paditur për ta njohur paditësin pronar për 

një pasuri që ai e posedon, kundrejt detyrimit të tij për të paguar çmimin sipas dispozitivit të 

gjykatës. Ky pretendim nuk është i bazuar dhe as legjitimon që Kolegji të vendosë pezullimin 

e ekzekutimit të vendimit gjyqësor, për sa kohë që vendimet gjyqësore janë të detyrueshme 

për t’u zbatuar dhe vetëm në rrethanat e parashikuara shprehimisht nga neni 479/1 i KPC 

mund të vendoset pezullimi i ekzekutimit të tyre. Për më tepër, argumentet e paraqitura nga 

kërkuesi ngelen vetëm në fazën e pretendimeve të tij, për aq kohë sa ai nuk ka paraqitur asnjë 

provë në mbështetje të tyre.  

13. Duke analizuar rastin konkret, Kolegji vlerëson se pala kërkuese, nuk ka 

parashtruar asnjë provë apo argument të lidhur me ndonjë rrethanë konkrete për të vlerësuar 

nëse jemi ose jo përpara rastit kur Gjykata e Lartë mund të konkludojë se nga ekzekutimi i 

menjëhershëm i vendimit gjyqësor do të vinin pasoja të rënda për të. Në rastin konkret, 

Kolegji vlerëson se, pretendimi i kërkuesit për ardhjen e dëmeve të pasojave të rënda dhe të 

pariparueshme, mbetet thjesht një kërkim dhe pretendim hipotetik, i supozuar dhe i pabazuar 

në prova. 

14. Kolegji vlerëson se, kjo kërkesë, në tërësinë e saj, motivohet me shkaqe që kanë të 

bëjnë me ligjshmërinë e vendimit të dhënë nga gjykata e apelit në zgjidhjen e çështjes, të cilat 

Gjykata e Lartë i vlerëson në kohën kur shqyrton në dhomë këshillimi shkaqet e rekursit ndaj 

vendimit të gjykatës së apelit. Mosqënia dakord e palës së paditur me vendimet e gjykatave 
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më të ulëta nuk përbën shkak që ajo të kërkojë pezullimin e vendimit gjyqësor, për aq kohë sa 

nuk verifikohen shkaqet e parashikuara nga neni 479 i KPC. 

15. Kolegji vlerëson se pezullimi i ekzekutimit të një vendimi gjyqësor të formës së 

prerë është një masë e përkohshme gjyqësore, me të cilën ngrijnë efektet juridike të vendimit 

gjyqësor me të cilin pala gjyqhumbëse është ngarkuar me një detyrim, që mund të jetë dhënia 

e diçkaje, ose kryerja apo jo e një veprimi të caktuar (neni 32/a i Kodit të Procedurës Civile). 

Pezullimi i vendimit gjyqësor të formës së prerë sipas parashikimeve të dispozitës të 

lartpërmendur, lidhet dhe zbatohet ekskluzivisht vetëm në vendimet që plotësojnë kualitetet e 

titullit ekzekutiv dhe për nga natyra e tyre dhe mënyra se si është disponuar në to janë të 

ekzekutueshëm. Kështu, sipas nenit 510/a të Kodit të Procedurës Civile, janë tituj ekzekutivë 

“a) vendimet civile të formës së prerë të gjykatës, që përmban një detyrim, vendimet e dhëna 

prej saj për sigurimin e padisë, si dhe për ekzekutimin e përkohshëm. Po ashtu, në vijim të 

këtij arsyetimi, Kolegji thekson se masa e përkohshme e pezullimit nuk zbatohet ndaj 

vendimeve të njohjes (deklarative). Këto vendime të marra në përfundim të gjykimeve të 

iniciuara nga padi sipas nenit 32/b të Kodit të Procedurës Civile, (të quajtura ndryshe padi 

provokatore), sigurojnë bazën për një padi detyrimi në të ardhmen (formulae praeiudiciales). 

Ato kanë për qëllim vërtetimin e qenies ose jo të një marrëdhënieje juridike të caktuar. 

Marrëdhënia juridiko-civile për të cilin vendimi gjyqësor konfirmon ekziston pavarësisht nga 

ai dhe normalisht që para se të jetë dhënë vendimi i gjykatës. E drejta për të kërkuar mbrojtje 

juridike deklarative, sikurse është mbrojtja që garanton kjo padi, është thjeshtë e natyrës 

procedurale dhe autonome, sepse nuk mbështetet në kurrfarë autorizimi apo fakulteti të së 

drejtës materiale. Kështu, paditë e njohjes nuk shoqërohen në kërkim edhe me detyrimin e të 

paditurit për kryerjen e një veprimi të caktuar. Si rrjedhojë, vendimet e marra mbi bazën e 

këtyre padive, nuk mund të vihen drejtpërdrejtë në ekzekutim, por ato mund të shërbejnë 

vetëm si bazë për dhënien më vonë të një vendimi detyrimi. 

16. Sa më sipër, Kolegji vlerëson se kërkesa e paraqitur nga pala kërkuese, Drejtoria e 

Drejtimit të Pronës Publike pranë Ministrisë së Financave për pezullimin e ekzekutimit të 

vendimit nr. 2056 datë 13.10.2016 të Gjykatës së Apelit Tiranë, nuk përmban shkaqe nga ato 

të parashikuara në nenin 479 të Kodit të Procedurës Civile dhe si e tillë nuk duhet pranuar. 

      

PËR KËTO ARSYE 

 

Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë, në bazë të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile, 

 

V E N D O S I 

 

 Mospranimin e kërkesës së paraqitur nga pala kërkuese Drejtoria e Drejtimit të Pronës 

Publike pranë Ministrisë së Financave për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 2056 datë 

13.10.2016 të Gjykatës së Apelit Tiranë.  

 

      Tiranë, më 28.06.2021 

 

  A N Ë T A R                  A N Ë T A R           K R Y E S U E S 

  

   Ilir PANDA    Sokol  SADUSHI   Ervin PUPE 


