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         REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

                      GJYKATA E LARTË 

                 KOLEGJI CIVIL 

 

Nr. 70/379/4 i Regj.Themeltar 

Nr. 70/379/4 i Vendimit 

 

       V E N D I M 

 

        NË EMËR TË REPUBLIKËS 

 

 Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë i përbërë nga gjyqtarët: 

  

Ervin PUPE  - Kryesues 

Albana BOKSI - Anëtare 

Sandër SIMONI - Anëtar 

 

në datën 23.06.2021, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr.70/379/4        

akti, si më poshtë: 

 

KËRKUES:   Kristaq Karadaku 

 

OBJEKTI: Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr.41-2018-3472(1198), 

datë 15.10.2018 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Korçë, lënë në 

fuqi me vendimin nr.244, date 07.06.2019 të Gjykatës së Apelit 

Korçë. 

 

BAZA LIGJORE:  Neni 479/a i Kodit të Procedurës Civile.  

 

Për çështjen civile që iu përket palëve: 

 

PADITËS:  Viola Gramozi 

 

I PADITUR:  1.Kristaq Karadaku  

2.Donika Qerollari 

3.Përmbaruesi gjyqësor privat Vasil Zguro 

 

KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SE LARTË 

 

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

të vendimit gjyqësor të formës së prerë, 

  

             V Ë R E N 

I. Rrethanat e çështjes 
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1.Para Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji), pala kërkuese Kristaq 

Karadaku, ka paraqitur një kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr.244, datë 

07.06.2019 të Gjykatës së Apelit Korçë.   

2. Referuar akteve të administruara në gjykatat e faktit rezulton se paditësja Viola 

Gramozi,i është drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Korçë, kundrejt palës së paditur 

Kristaq Karadaku Donika Qerollari, Përmbaruesi gjyqësor privat Vasil Zguro,me objekt : 

Lirim dorëzim pasurie të paluajtshme e llojit apartament banimi me nr.pasurie3/5+1-2, 

ndodhur në Korçë.Njohjen pronar legjitim mbi pasurinë objekt gjykimi në bazë të kontratës 

së dhurimit nr.3664 rep, e 3421 kol. datë 26.12.2013.Sigurimin e padisë nëpërmjet  bllokimit 

të kësaj pasurie në regjistrin përkatës të ZVRPP Korçë, për tjetërsimin e saj në persona të 

tretë. 

3.Gjykata e Rrethit Gjyqësor Korçë, me vendimin nr.41-2018-3472(1198), datë 

15.10.2018 ka vendosur: 

- Pranimin e kërkesëpadisë të paditëses Viola Gramozi. 

- Detyrimi e të paditurve Kritaq Karadaku, Donika Qerollari dhe përmbaruesit gjyqësor 

privat Vasil Zguro të njohin paditësen Viola Gramozi pronare të pasurisë nr.3/5+1-12 

e llojit apartament, ndodhur në Korçë rruga “Kico Drenova”Pall.30 ap.12,shk.1, kati 

4,ZK 856,3 e regjistruar në ZVRPP Korçë në vol.1, fq.234. 

- Detyrimin e të paditurve Kristaq Karadaku ti lirojë e dorëzojë paditëses, pasurinë e 

sipërcituar 

- Ligjërimin e masës së sigurimit të padisë vendosur nga gjykata në datë 13.02.2018. 

4.Gjykata e Apelit Korçë, me vendimin nr.244, datë 07.06.2019 ka vendosur: 

 “Lënien në fuqi të vendimit nr.41-2018-3472(1198), date 15.10.2018 të Gjykatës së 

Rrethit Gjyqësor Korçë”. 

5.Kundër vendimit të Gjykatës së Apelit, ka paraqitur rekurs në Gjykatën e Lartë, 

pala e paditur Kristaq Karadaku, duke kërkuar njëherazi edhe marrjen e masës së pezullimit 

të ekzekutimit.  

5.1.Kristaq Karadaku ka paraqitur këto shkaqe: 

- Vendimi i Gjykatës së Apelit është shoqëruar me shkelje që lidhen me 

mosrespektimin dhe zbatimin e gabuar të ligjit, si dhe me shkelje të rënda të normave 

procedural që kanë ndikuar në dhënien e vendimit. 

- Ka vijuar gjykimi nga trupa gjykuese për të cilën është kërkuar përjashtimi, dhe në 

mosrespektim të arsyeve ligjore të ngritura për përjashtim është vendosur vazhdimi i 

gjykimit nga një trupë tjetër gjykuese e cila më parë ishte shprehur për themelin e 

Gjykimit. 

- Paligjshmëria e vendimmarrjes vijon kur gjykimi fillon dhe mbaron pa u dëgjuar vetë 

i padituri dhe pa respektuar të drejtën e mbrojtjes të të paditurit në gjykim, pavarësisht 

se në gjykim është paraqitur raport mjekësor sipas formës ligjore dhe sipas kërkesës 

së duhur procedurale paraqitur pranë sekretarisë gjyqësore të Apelit. 

- Po kështu gjykimi shpejtohet pa pritur të bëhet dhe kalimi procedurial i ZVRPP Korçë 

me Agjencinë Shtetërore të Kadastrës, Drejtoria Vendore Korçë.Prania e personit të 

tretë ka qenë e domosdoshme në gjykim nisur nga fakti se gjithë prapësimi dhe 

ankimi i të paditurit është bazuar tek përjashtimi në cilësinë e provës e të gjithë 

dokumentacionit të pronësisë së paditëses për arsye falsiteti të këtij dokumentacioni. 

- Ka qenë pikërisht zyra e kadastrës Korçë, e cila ka përpiluar dhe ndihmuar paditësen 

mbi këtë dokumentacion, ndaj prania e saj në gjykim ka qenë e nevojshme, per 

zgjidhjen e drejtë të kësaj çështjeje.  

- Arsyet e detajuara se përse e kemi konsideruar vendimin gjyqësor të Gjykatës së 

Apelit në kundërshtim me ligjin dhe si të tillë e cenueshme plotësisht i kemi 
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parashtruar në rekursin paraqitur pranë Gjykatës së Lartë Tiranë të cilin po e 

bashkëlidhim se bashku me këtë kërkesë.  

- Në rastin në shqyrtim, duke u ndodhur përpara një mosmarrëveshjeje me natyrë 

pronësie si masë e përshtatshme e përkohshme për sigurimin e të drejtave të palëve të 

ndërgjyqëse do të ishte pezullimi i ekzekutimit të vendimit gjyqësor deri në zgjidhjen 

përfundimtare të konfliktit, e cila, për vetë natyrën e çështjes, duhet të realizohet 

nëpërmjet një procedure vijuese e cila paraprakisht duhet të marrë parasysh të drejtën 

e pronësisë, e fituar me një prej mënyrave të ligjshme të saj.  

- I padituri gjendet në konflikt me palën e paditur Donika Qerollari që në vitin 2002, 

dhe ku pas pengesave të vazhdueshme në kohë të sjella prej kësaj pale është 

mundësuar posedimi i këtij sendi, apartament banimi ne vitin 2015. (nëpërmjet 

ankandit të zhvilluar dhe vendimit të përmbaruesit për kalimin e pronësisë së sendit të 

pranuar si blerje kreditorit).  

- Moskonsiderimi në këtë rast i masës së pezullimit të vendimit gjyqësor e shoqëruar 

me ekzekutimin e vendimit, rrezikon të çojë për palën e paditur në shkaktimin e 

dëmeve të mëdha e të pariparueshme, në eventualitet dhe në zbatim të drejtë të 

pranimit të rekursit. 

- 1 padituri do gjendej në një fazë të re dhe të mundimshme për të kërkuar ekzekutimin 

nga e pare te vendimit gjyqësor dhe tanimë nuk mund të presë edhe njëherë për të 

rimarrë përsëri sendin nëpërmjet procedurës përmbarimore edhe 13 vjet të tjera 

sikurse ka vazhduar ekzekutimi i parë.  

 

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, Kristaq Karadaku 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 dhe 

motivet 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. 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, sigurisht 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 paraparë 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 në cilat 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.  

9. Nga shqyrtimi i shkaqeve konkrete për të cilat pala kërkuese, Kristaq Karadaku, 

kërkon pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor, Kolegji Civil vlerëson se, kërkuesi nuk 
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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. 

10. Përsa më sipër, Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë vlerëson se nuk ka vend për të 

pranuar kërkesën e paraqitur nga kërkuesi Kristaq Karadaku, për pezullimin e ekzekutimit të 

vendimit gjyqësor të formës së prerë. 

 

       P Ë R   K Ë T O   A R S Y E, 

 

          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 kërkuesi Kristaq Karadaku, për pezullimin e 

ekzekutimit të vendimin nr.244, datë 07.06.2019 të Gjykata e Apelit Korçë. 

 

        Tiranë, më datë 23.06.2021

    

   

    ANËTAR             ANËTARE              KRYESUES 

 

Sandër SIMONI                      Albana BOKSI           Ervin PUPE 
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   REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

         GJYKATA E LARTË 

 KOLEGJI CIVIL 

 

Nr. 79 i Regj.Themeltar 

Nr. 79 i Vendimit 

 

  V E N D I M 

 

  NË EMËR TË REPUBLIKËS 

 

Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë i përbërë nga gjyqtarët: 

 

Ervin PUPE  - Kryesues 

Albana BOKSI - Anëtare 

Sandër SIMONI - Anëtar 

 

në datën 23.06.2021, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr. 79  akti,  si 

më poshtë: 

 

KËRKUES:   Mahmut Arapi 

 

OBJEKTI: Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. (11-2020-281)89 datë 

21.01.2020 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës, lënë në fuqi 

me vendimin nr.10-2021-421/138, datë 10.03.2021 të Gjykatës 

së Apelit Durrës.     

 

BAZA LIGJORE:  Neni 479/a i Kodit të Procedurës Civile.  

 

Për çështjen civile që iu përket palëve: 

 

PADITËS:  Xhavit Shkoza 

 

I PADITUR: 1. Mahmut Arapi, (përfaqësuar me prokurë nga Avokat Bujar 

Troci). 

   2. Shërbimi Përmbarimor Shtetëror Durrës 

 

OBJEKTI: Kundërshtimin e veprimeve përmbarimore, të veprimeve të  

përmbaruesit gjyqësor Shtetëror Marsel Himallari, datë 31.10.2018 për 

pushimin e Urdhërit të ekzekutimit të Titullit ekzekutiv (Vendimit 

Civil nr.654), datë 15.032021 i cili është lënë në fuqi me datë 

03.12.2012 nga Gjykata e Apelit Durrës, dalë në kundërshtim me ligjin 

duke urdhëruar përmbaruesin Gjyqësor Shtetëror Marsel Himallari të 

ekzekutojë titullin ekzekutiv nr.654, datë 15.03.2011 të Gjykatës së 

Rrethit Gjyqësor Durrës. 
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Detyrimin e të paditurit Mahmut Arapi dhe Shërbimin Përmbarimor 

Shtetëror Durrës të paguajë shpenzimet gjyqësore në pjesë të barabarta 

si taksat mbi akte dhe përfaqësimin me avokat.     

 

BAZA LIGJORE: Nenet 31, 32, 41, 42, 106, 153, 154/a dhe 610 e 615 e vijues të 

   KPC. 

 

         KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SE LARTË 

 

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

të vendimit gjyqësor të formës së prerë,        

   

       V Ë R E N 

 

I. Rrethanat e çështjes 

 

1.Para Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji), pala kërkuese, Mahmut 

Arapi me datë 24.05.2021 ka paraqitur një kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të vendimit 

nr.10-2021-421/138, datë 10.03.2021 të Gjykatës së Apelit Durrës . 

2.Referuar akteve të administruara në gjykatat e faktit rezulton se paditësi Xhavit 

Shkoza, i është drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës, kundrejt palës së paditur, 

Mahmut Arapi dhe Shërbimi Përmbarimor Shtetëror Durrës, me objekt “Kundërshtimin e 

veprimeve përmbarimore”. 

3.Gjykata e Rrethit Gjyqësor Durrës, me vendimin nr.11-2020-281)89, datë 

21.01.2020 ka vendosur: 

- Pranimin e kërkesë padisë së paditësit Xhavit Shkoza duke kundërshtuar veprimet e 

përmbaruesit gjyqësor të datës 31.10.2018 për pushimin e urdhërit të ekzekutimit të 

titullit ekzekutiv, që i përket Vendimit Civil nr.654, datë 15.03.2011 i cili është lënë 

në fuqi me datën 03.12.2012 nga Gjykata e Apelit Durrës.  

- Urdhërimin e përmbaruesit Gjyqësor Shtetëror Marsel Himallari për vazhdimin e 

veprimeve për ekzekutimin e titullit ekzekutiv vendim nr.654, datë 15.03.2011 të 

Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës. 

4.Ky vendim është lënë në fuqi nga Gjykata e Apelit Durrës, me vendimin nr.10-

2021-421/138, datë 10.03.2021. 

5. Kundër këtij vendimi, ka paraqitur rekurs pala e paditur, Mahmut Arapi, i cili po 

ashtu, me datë 24.05.2021 ka paraqitur pranë Gjykatës së Lartë një kërkesë për pezullimin e 

ekzekutimit të vendimit të Gjykatës së Apelit Durrës, duke parashtruar shkaqet si më poshtë:  

- Së pari, objekti i ekzekutimit sot është një pasuri e paluajtshme, e zhvilluar nga ne dhe 

ndërtuar me kursimet e punës time, bashkëshortes time (sot pensionistë të dy), djemve 

të mi. 

- Kjo e cila është në bashkëpronësinë time dhe bashkëshortes time dhe e regjistruar në 

ZVRPP Durrës siç provohet me Certifikatë për Vërtetim Pronësie nr.serie 1462296 

lëshuar më date 24.10.2017 për pasurinë nr.6/508, vol.18, fq. 82,z.k.3369, e llojit 

ndërtesë tre katëshe pajisur nga ZVRPP Durrës, por edhe nga dosja gjyqësore por 

edhe nga vendimet gjyqësore objekt rekursi.  

- Kjo pasuri disponohet nga ne dhe shfrytëzohet nga tre familje me destination banimi 

siç provoj edhe me Vërtetimet nr.88 prot., nr.37 prot., nr. 86 prot., datë 21 04.202.1, 

dhe konkretisht unë i padituri dhe bashkëshortja ime Makbule Arapi familje më vete, 

vajza ime Albana Arapi vete, djemtë e mi Sulejman Arapi dhe Fatjon Arapi me 

familjen e tyre prej 7 anëtarësh, 4 nga të cilët të mitur.  
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- Në kushtet që ne akoma kemi disa mjete ankimi për të shteruar, pasi tashmë në 

Gjykatën e Lartë janë depozituar dy rekurse, ne po atakojmë edhe një padit të re 

themeli në Gjykatën e Lartë janë depozituar dy rekurse, në po atakojmë edhe një padit 

të re themeli në Gjykatën e Shkallës së Parë, pasi kreditori përveç të tjerash ka 

përfituar edhe me pa të drejte duke marrë një shpërblim prej 600.000 lekë për të hequr 

dorë nga ekzekutimi duke na detyruar ne që përveç kësaj shume të bëjmë edhe 

shpenzimet të tjera për rrethime përmirësime në kanalizime, etj...(siç janë të  provuara 

me shkresë dhe administruara si provë në dosjen gjyqësore ), ne po bëjmë  gati edhe 

kallëzimet penale ndaj paditësit Xhavit Shkoza, i cili përveç se na ka mashtruar duke 

mos ju përmbajtur detyrimeve të tija sipas marrëveshjes sonë formalizuar në dy 

deklarata noteriale (prova në dosjen gjyqësore), mendojmë se ka kryer edhe veprime 

të tjera që mund të bien në kundërshtim me ligjin penal, civil dhe administrativ, gjatë 

ndërtimit dhe fitimit të pronësisë së pasurisë/pronës së tij që kufizohet me pasurinë 

time. 

- Kërkoj nga Gjykata e Lartë të pranojë kërkesën dhe të pezullojë vendimin e Gjykatës 

së Apelit Durrës, në mënyrë që nga ekzekutimi i menjëhershëm mos të vijnë pasoja të 

rënda dhe të pariparueshme.    

 

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, 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 dhe 

motivet 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. 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, sigurisht 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 paraparë 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 në cilat 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.  

9. Nga shqyrtimi i shkaqeve konkrete për të cilat pala kërkuese, Mahmut Arapi, 

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. 

10. Përsa më sipër, Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë vlerëson se nuk ka vend për të 

pranuar kërkesën e paraqitur nga kërkuesi Mahmut Arapi, për pezullimin e ekzekutimit të 

vendimit gjyqësor të formës së prerë. 
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             P Ë R   K Ë T O   A R S Y E, 

 

          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 kërkuesi Mahmut Arapi, për pezullimin e  

ekzekutimit të vendimit nr.10-2021-421/138, datë 10.03.2021 të Gjykatës së Apelit Durrës. 

 

      Tiranë, më datë 23.06.2021

    

   

         ANËTAR                    ANËTARE            KRYESUES 

 

  Sandër SIMONI                       Albana BOKSI          Ervin PUPE 
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                    REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

                      GJYKATA E LARTË 

                KOLEGJI CIVIL 

  

Nr. 113/491/9 i Regj.Themeltar 

Nr. 113/491/9 i Vendimit 

 

                    V E N D I M 

  

                NË EMËR TË REPUBLIKËS 

 

Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë i përbërë nga gjyqtarët: 

 

Ervin PUPE  - Kryesues 

Albana BOKSI - Anëtar 

Sandër SIMONI - Anëtar 

 

në datën 23.06.2021, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr.113/49 akti, 

si më poshtë: 

 

KËRKUES:   Bashkim Hyka 

 

OBJEKTI: Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr.2082, datë 16.10.2013 

të Gjykatës së Apelit Tiranë. 

 

BAZA LIGJORE:  Neni 479/a i Kodit të Procedurës Civile.  

 

 

Për çështjen civile që iu përket palëve: 

 

PADITËS I KUNDËRPADITUR :  Gëzim Rabaj    

 

I PADITUR KUNDËRPADITËS:  Bashkim Hyka  

 

OBJEKTI I PADISË: Shpërblim dëmi që konsiston në fitimin e 

munguar të shumës 5 200 000 lekë, dhënë hua 

që prej 26.12.1996 deri në ditën e sotme, 

shtetasit Bashkim Hyka.   

 

BAZA LIGJORE E PADISË: Nenet 450, 640 dhe 1050 e vijues të Kodit Civil, 

kontratë huasë nr.7032 rep., nr.1217 kol., datë 

26.12.1996. 
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OBJEKTI I KUNDËRPADISË: Pavlefshmërinë e titullit ekzekutiv Kontrata e 

Huasë nr.70.32, rep., nr.1217 kol., datë 

26.12.1996 si titull i paqenë dhe anullimin e 

gjithë veprimeve përmbarimore. 

 

BAZA LIGJORE E KUNDËRPADISË: Neni 609 i Kodit të procedurës Civile. 

 

 

    KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SE LARTË 

 

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

të vendimit gjyqësor të formës së prerë, 

  

            V Ë R E N 

 

I. Rrethanat e çështjes 

 

1.Para Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji), pala kërkuese Bashkim 

Hyka, ka paraqitur një kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr.2082, datë 

16.10.2013, të Gjykatës së  Apelit Tiranë. 

2.Referuar akteve të administruara në gjykatat e faktit rezulton se paditësit Gëzim 

Rabaj, i është drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, kundrejt palës së paditur Bashkim 

Hyka, me objekt “Shpërblim dëmi që konsiston në fitimin e munguar të shumës 5 200 000 

lekë, dhënë hua që prej 26.12.1996 deri në ditën e sotme, shtetasit Bashkim Hyka”.    

3.Nga gjykimi i çështjes rezulton se:Palët ndërgjyqëse kanë lidhur me njëri tjetrin 

kontratën noteriale të huasë nr. 032 rep., nr. 1217 kol., datë 26.12.1996, me të cilën paditësi i 

kundërpaditur Gëzim Rabaj i ka dhënë të paditurit kundërpaditës Bashkim Hyka, shumën prej 

5 200 000 lekë. Sipas kontratës, huamarrësi duhej ta kthente shumën e huasë brenda dhjetorit 

të vitit 1997. 

4.Në datë 30.11.2007 huadhënësi Gëzim Rabaj ka ngritur padi ndaj huamarrësit 

Bashkim Hyka, duke kërkuar prej tij shpërblimin e dëmit që konsiston në fitimin e munguar 

të shumës 5 200 000 lekë, nga data 26.12.1996, deri ditën e ngritjes së padisë. Fakti, për të 

cilin paditësi ka ngritur padinë, lidhet me mos përmbushjen e detyrimit kontraktor të 

huamarrësit për kthimin e huasë, objekt i kontratës së sipërcituar. 

5.Ka rezultuar se, për ekzekutimin e detyrimit kontraktor (principalit prej 5 200 000 

lekë), ai ka iniciuar procedurën për ekzekutimin e detyrueshëm nëpërmjet përmbaruesit 

gjyqësor. Kështu, me vendimin nr. 29 Akti, datë 21.01.1998 të Gjykatës së Rrethit Tiranë 

është lëshuar urdhri i ekzekutimit për kontratën noteriale të huasë e mbi këtë bazë ka filluar 

edhe procedura përmbarimore, për ekzekutimin e detyrimit të debitorit Bashkim Hyka për 

shumën prej 5 200 000 lekë.  

6.Nga aktet e paraqitura rezulton se kjo procedurë nuk është finalizuar me 

ekzekutimin e detyrimit, duke u vendosur dy herë pushimi i ekzekutimit. Më pasë, me 

vendimin e datës 28.01.2008 përmbaruesi gjyqësor ka pushuar ekzekutimin për shkakun se 

debitori nuk ka pasuri. 

7.Gjatë gjykimit të padisë për shpërblimin e dëmit si rrjedhojë e mosekzekutimit të 

detyrimit kontraktor, i padituri Bashkim Hyka ndonëse pranon se kontrata është lidhur 

rregullisht mes palëve, bazuar në vullnetin e tyre, duke krijuar për të detyrime, e ka 

kundërshtuar atë sa i përket lënies si garanci për shlyerjen e detyrimit të një pasurie të 

paluajtshme në bashkëpronësi me bashkëshorten dhe fëmijët e tij.  
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8.Më tej, duke kundërshtuar vetë qëndrimin e tij, i padituri ka prapësuar se kontrata 

është lidhur në kushtet e mashtrimit dhe lajthimit.  

9.Po kështu, i padituri ka prapësuar padinë edhe duke i’u referuar një kohe relativisht 

të gjatë prej 9 vjetësh për kërkimin e detyrimit. Ky afat, sipas të paditurit përbën edhe faktin, 

për të cilin ai shumën e parasë e ka fituar me parashkrim fitues, sipas nenit 168 të Kodit Civil. 

10.Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë, me vendimin nr.4401, datë 15.05.2008 ka 

vendosur rrëzimin e padisë së Gëzim Rabaj. 

11. Gjykata e Apelit Tiranë, me vendimin nr.1687, datë 16.12.2009 ka vendosur: 

- Prishjen e vendimit nr.4401, datë15.05.2008 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë 

dhe kthimin e çështjes për rigjykim në po atë gjykatë me tjetër trup gjykues. 

12.Gjykata e Lartë, me vendimin nr.159, datë 11.03.2011 ka vendosur: 

- Mospranimin e rekursit të paraqitur nga i paditurit Bashkim Hyka kundër vendimit  

nr.1687, datë 16.12.2009 të Gjykatës së Apelit Tiranë. 

13.Gjykata e Rrethit Gjyqesor Tiranë, me vendimin nr.5992, datë 11.06.2012 ka 

vendosur: 

- Rrëzimin e kërkesëpadisë si të pabazuar në ligj dhe në prova. 

- Pranimin e kundërpadisë. 

- Deklarimin e pavlefshmërisë të titullit ekzekutiv, Kontratë Huaje nr.7032 Rep, 

nr.1217 Kol, datë  26.12.1996 të lidhur midis palëve ndërgjyqëse, për të cilën është 

lëshuar Urdhëri i Ekzekutimit  nr. 29Akti, date 21.01.1998 nga Gjykata e Rrethit 

Gjyqësor Tiranë, duke e konsideruar këtë titull  ekzekutiv si të pa qenë. 

- Anullimin e veprimeve përmbarimore të kryera në zbatim të këtij titulli ekzekutiv. 

14.Gjykata e Apelit Tiranë,  me vendimin nr. 2082, datë 16.10.2013 ka vendosur: 

- Ndryshimin e vendimit nr.5992, datë 11.06.2012 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 

Tiranë, lidhur me padinë duke vendosur pranimin e saj dhe detyrimin e të paditurit 

Kundërpaditës Bashkim Hyka, t’i paguajë paditësit të kundërpaditur Gëzim Rabaj 

shumën prej 5 200 000 lekë. 

- Prishjen e vendimit dhe pushimin e gjykimit të çështjes lidhur me kundërpadinë. 

 

15. Kundër vendimit të Gjykatës së Apelit Tiranë, ka ushtruar rekurs kërkuesi, 

Bashkim Hyka, i cili kërkon njëkohësisht dhe pezullimin e ekzekutimit të këtyre 

vendimeve, duke parashtruar këto shkaqe: 

- Pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor –titull ekzekutiv e kërkojmë se për 

familjen time do të sillte  pasoja të rënda për faktin se : 

- Kemi dy vendime gjyqësore të kundërta që në opinionin tonë kanë të nevojshme 

shqyrtimin dhe një herë me objektivitet dhe realizim te rrethanat e çështjes dhe 

çmuarjen e provave që dalin nga  materialet e dosjes gjyqësore. 

- Një ekzekutim i menjëhershëm i vendimit gjyqësor do të më vinte mua dhe familjen 

time në një vështirësi të madhe përsa i përket strehimit, për faktin se banesa me 

sipërfaqe të përgjithshme  87.70 m2 është në bashkëpronësi me kunatin  tim Bajram 

Dozi nga ½ pjesë ideale (ndertesë dy katëshe). 

- Një ekzekutim i menjëhershëm i një vendimi të tillë do të krijonte pasoja sociale të 

rënda  ndërmjet  dy familjeve  duke çuar  dhe në krisjen e marrëdhënieve. 

- Familja ime përbëhet prej 4 vetash, unë dhe djali im të papunë dhe për rrjedhojë jemi 

në vështirësi  ekonomike dhe jetojmë  vetëm  me të ardhurat që siguron bashkëshortja. 

 

II. Vlerësimi i Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë 

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

kërkuese, Bashkim Hyka për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të sipërcituar 

është e bazuar në ligj. 
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17.Në pikën 1 të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile, parashikohen kushtet dhe 

motivet 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. 

18.Kolegji vlerëson se neni 479/1 i K.P.C 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, sigurisht 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 menjëhershm 

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

paraparë 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 në cilat 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.  

19.Nga shqyrtimi i shkaqeve konkrete për të cilat pala kërkuese, kërkon pezullimin e 

ekzekutimit të vendimit gjyqësor, Kolegji vlerëson se, kjo kërkesë, në tërësinë e saj, 

motivohet jo vetëm me shkaqe që kanë të bëjnë me ligjshmërinë e vendimit të dhënë nga 

Gjykata e  Apelit në zgjidhjen e çështjes, të cilat ky Kolegj i vlerëson në kohën kur shqyrton 

në dhomë këshillimi shkaqet e rekursit ndaj vendimit të Gjykatës së Apelit, por dhe me 

shkakun që ekzekutimi i vendimit sjell pasoja të rënda dhe të pariparueshme financiare për 

palën kërkuese, deri në momentin e shqyrtimit të rekursit nga Gjykata e Lartë (neni 479 pika 

1 shkronja “a” e Kodit të Procedurës Civile). 

20.Nga shqyrtimi i shkaqeve konkrete për të cilat pala kërkuese kërkon pezullimin e 

ekzekutimit të vendimit gjyqësor, Kolegji Civil vlerëson se, kërkuesi Bashkim Hyka, ka 

paraqitur  shkaqe  se  ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit, (shpërblim dëmi objekt padie) 

do të sillte pasoja të rënda dhe të pariparueshme për palën e paditur.   

21.Po ashtu, Kolegji sjell në vëmendje faktin se në rastin konkret kemi dy vendime 

gjyqësore të kundërta. Gjykata e Apelit ka arritur në konkluzione të ndryshme nga ato të 

gjykatës së shkallës së parë, në lidhje me marrëdhënien juridike objekt gjykimi. Kjo do të 

thotë se për këtë çështje dy trupa gjyqësore të ndryshme, kanë mbajtur qëndrime të ndryshme.   

22.Kolegji mban parasysh qëndrimin e mbajtur nga Gjykatës Kushtetuese në 

vendimin nr.86 datë 26.12.2017 të i cili për këto raste (kur ka dy vendime të ndryshme) çmon 

si të arsyeshëm kalimin në seancë gjyqësore të çështjes e konkretisht në këtë vendim ndër të 

tjera thuhet se:“Po ashtu, në jurisprudencën kushtetuese çështja e pranisë së dy vendimeve 

diametralisht të kundërta është vlerësuar nga Gjykata nën dritën e së drejtës së aksesit dhe 

asaj të ankimit në kuptimin substancial, si edhe të standardit të arsyetimit të vendimit 

gjyqësor (shih vendimin nr.73, datë 16.12.2016 të Gjykatës Kushtetuese).Në kuptim të 

parimit të subsidiaritetit, Gjykata ka theksuar se roli i Gjykatës së Lartë, si gjykatë e ligjit, 

është i një natyre të pazëvendësueshme. Ajo i ka të gjitha mjetet dhe kompetencat për ta bërë 

vetë këtë rol aktiv, që shkon përtej ligjit dhe synon të drejtën, duke ndikuar efektivisht edhe 

në vendimmarrjen e gjykatave të shkallëve më të ulëta, veçanërisht në rastet kur dy gjykata i 

kanë dhënë përgjigje diametralisht të kundërta pretendimeve të ngritura (shih vendimet nr.4, 

datë 05.02.2014; nr.42, datë 07.07.2014 të Gjykatës Kushtetuese). 
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Për rrjedhojë pretendimet e palës kërkuese në kërkesën për pezullim gjenden të mbështetura 

në nenin 479 të Kodit të Procedurës Civile. 

23. Përsa më sipër, Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë vlerëson se ka vend për të 

pranuar kërkesën e paraqitur nga pala kërkuese Bashkim Hyka, për pezullimin e ekzekutimit 

të vendimit gjyqësor të formës së prerë. 

       

 P Ë R   K Ë T O   A R S Y E, 

 

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

 

                    V E N D O S I: 

 

Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 2082, datë 16.10.2013 të Gjykatës së Apelit Tiranë. 

 

       Tiranë, më datë 23.06.2021

    

   

    ANËTAR             ANËTAR              KRYESUES 

 

Sandër SIMONI                      Albana BOKSI           Ervin PUPE 
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               REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

                  GJYKATA E LARTË 

             KOLEGJI CIVIL 

 

Nr. 173/12 i Regj.Themeltar 

Nr. 173/12 i Vendimit 

 

                 V E N D I M 

 

              NË EMËR TË REPUBLIKËS 

 

 Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë i përbërë nga gjyqtarët: 

 

Ervin PUPE  - Kryesues 

Albana BOKSI - Anëtare 

Sandër SIMONI - Anëtar 

 

në datën 23.06 .2021, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr. 17312 akti,  

si më poshtë: 

 

KËRKUES:   Avokatura e Shtetit Zyra Vendore Korçë 

 

OBJEKTI: Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr.1012, datë 11.09.2018 

të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Korçë, lënë në fuqi me 

vendimin nr.133, datë 02.04.2019 të Gjykatës së Apelit Korçë. 

 

BAZA LIGJORE:  Neni 479/a i Kodit të Procedurës Civile.  

 

Për çështjen civile që iu përket palëve: 

 

PADITËS:   Zhuljeta Ballkameni (Panariti), 

Vasillaq Panariti,  

Jorgji Panariti,  

Qirjako Panariti  

 

I PADITUR:   Agjencia e Trajtimit të Pronave, 

Bashkia Korçë,  

Universiteti Fan.S.Noli,  

Avokatura e Shtetit Zyra Vendore Korçë 

 

OBJEKTI: Ndryshimin e vendimit të KKKPronave Keshilli i Rrethit Korçë 

nr.310, datë 30.06.2000 (pika1/a), duke iu kthyer si të lirë 
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sipërfaqen prej 44.164 m2, brenda sipërfaqes së njohur prej 

51.080 m2: 

Detyrimin e Universitetit Fan S Noli për të na njohur pronarë 

për sipërfaqen e përmendur dhe detyrimin e tij për të na liruar 

dhe dorëzuar këtë sipërfaqe trashëgimtarëve të ish-subjektit të 

shpronësuar. 

Të kompensohen në njërën nga mënyrat që parashikon ligji  

trashëgimtarët e ish-subjektit të shpronësuar për truallin e zënë   

2720 m2, zënë nga kanali i Ventrokut dhe 756 m2, që është 

zënë nga pasuria e Likollarëve.    

 

BAZA LIGJORE: Neni 32/a i KPC, ligji nr.7698, datë 15.04.1993 “Për kthimin 

dhe kompesimin e pronave”, ligji nr.133/2015 “Për trajtimin e 

pronave”, në lidhje dhe në harmoni me nenin 200/d e nenin 296 

të KC. 

 

KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SE LARTË 

 

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

vendimit gjyqësor të formës së prerë, 

  

             V Ë R E N 

 

I. Rrethanat e çështjes 

 

1.Para Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji), pala kërkuese Avokatura 

e Shtetit Zyra Vendore Korçë, ka paraqitur një kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të 

vendimit nr.133, datë 02.04.2019, të Gjykatës së Apelit Korçë. 

2.Referuar akteve të administruara në gjykatat e faktit rezulton se paditësit Zhuljeta 

Ballkameni (Panariti),Vasillaq Panariti, Jorgji Panariti, Qirjako Panariti, i janë drejtuar 

Gjykatës së Rrethit Gjyqesor Korçë, kundrejt palës së paditur Agjenisa e Trajtimit të 

Pronave, Bashkia Korçë, Universitetit Fan.S.Noli, Avokatura e Shtetit Zyra Vendore Korçë, 

me objekt “Ndryshimin e vendimit të KKKPronave Keshilli i Rrethit Korçë nr.310, datë 

30.06.2000 (pika1/a), duke iu kthyer si të lirë sipërfaqen prej 44.164 m2, brenda sipërfaqes 

së njohur prej 51.080 m2: 

Detyrimin e Universitetit Fan S Noli për të na njohur pronarë për sipërfaqen e përmendur 

dhe detyrimin e tij për të na liruar dhe dorëzuar këtë sipërfaqe trashëgimtarëve të ish-

subjektit të shpronësuar. 

Të kompensohen në njërën nga mënyrat që parashikon ligji trashëgimtarët e ish-subjektit të 

shpronësuar për truallin e zënë  2720 m2, zënë nga kanali i Ventrokut dhe 756 m2, që është 

zënë nga pasuria e Likollarëve”. 

3.Gjykata e Rrethit Gjyqësor Korçë, me vendimin nr.1012, datë 11.09.2018 ka 

vendosur:  

- Pranimin pjesërisht të padisë. 

- Ndryshimin e vendimit nr.310, datë 30.06.2000 të K.K.K. Pronave të Këshillit të 

Rrethit Korçë, duke i’u kompesuar/kthyer fizikisht në pronën e tyre tarshëgimtarëve të 

ish-pronares Olimbi Kristo Plasa, sipërfaqen : 

- Sipërfaqen prej 13.603 m2, pasqyruar në aktin e ekspertimit bashkëlidhur vendimit 

kryer nga Ing.Robert Papi me ngjyrë jeshile me kufijtë përkatëse : 
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- Sipërfaqja prej12.668 m2, pasqyruar në aktin e ekspertimit bashkëlidhur vendimit 

kryer nga Ing.Robert Papi me ngjyrë kafe me kufijtë përkatës: 

- Sipërfaqja prej 9.988 m2 pasqyruar në aktin e ekspertimit bashkëlidhur vendimit kryer 

nga Ing.Robert Papi me ngjyrë lapsi me kufijtë përkatës: 

- Sipërfaqja prej 7.645 m2 pasqyruar në aktin e ekspertimit bashkëlidhur vendimit kryer 

nga Ing.Robert Papi me ngjyrë të verdhë me kufijtë përkatës. 

- Detyrimin e palës së paditur Universiteti “Fan Stilian Noli”, t’iu lirojë dhe dorëzojë 

paditësve sipërfaqen e mësipërme. 

- Lënien në fuqi të vendimit nr.310, datë 30.06.2000 të K.K.K.Pronave të Këshillit të 

Rrethit Korçë përsa i përket të drejtës së kompesimit në njërën nga mënyrat e 

parashikuar nga ligji për pjesën e mbetura pa kthyer fizikisht të sipërfaqes totale prej  

 51.080 m2. 

- Shpenzimet gjyqësore siç janë bërë. 

- Rrëzimin e pjesës tjetër të kërkimeve.  

4.Gjykata e Apelit Korçë, me vendimin nr.133, datë 02.04.2019 ka vendosur: 

“Lënien në fuqi të vendimit nr.1012, datë 11.09.2018 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Korçë”. 

5. Kundër vendimit të Gjykatës së Apelit Korçë dhe vendimit të Gjykatës së 

Rrethit Gjyqësor Korçë, ka ushtruar rekurs kërkuesi, Avokatura e Shtetit Zyra 

Vendore Korçë, i cili kërkon njëkohësisht dhe pezullimin e ekzekutimit të këtyre 

vendimeve, duke parashtruar këto shkaqe: 
- Bazuar në nenin 479 të Kodit të Procedurës Civile i drejtohemi Gjykatës së Lartë të 

pezullojë ekzekutimin e vendimit nr.1012, datë 11.09.2018 të Gjykatës së Rrethit 

(Gjyqësor Korçë i cili është lënë në fuqi me vendimin nr133 datë 02.04.2019 të 

Gjykatës së Apelit Korçë pasi gjykata ka kthyer fizikisht një pronë që i shërben 

interesit publik e cila përdoret si bazë prodhuese nga Universiteti Fan Noli, Fakulteti 

Bujqësisë.  

- Pra gjykata nuk ka hetuar plotësisht në lidhje me pronën objekt gjykimi.  

- Pronat publike të patjetërsueshme që janë në shërbim të interesit publik janë të 

përcaktuara në ligj që s’mund të kthehen pasi janë prona publike të patjetërsueshme.  

- Në rastin objekt gjykimi gjykata ka gabuar dhe vendimmarrja e saj është në 

kundërshtim flagrant me ligjin për pronat e patjetërsueshme.   

- Kjo pasi vendim ka krijuar një problematike të madhe në lidhje me pamundësinë e 

Fakultetit të Bujqësisë Pranë Univesitetit Fan S.Noli Korçë për të kthyer praktikat në 

bazën prodhuese të këtij fakulteti pasi kjo sipërfaqe prone i është kthyer paditësit.  

- Fakti që nga ana e gjykatës është kthyer një pronë që i shërben interesit publik 

kërkojmë nga Gjykata e Lartë konform nenit 479 të KPC pezullimin e menjëhershëm 

të ekzekutimit të vendimit nr.1012, datë 11.09.2018 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 

Korçë i cili është lënë në fuqi me vendimin nr.133, datë 02.04.2019 të Gjykatës së 

Apelit Korçë pasi e ekzekutimi i këtyre vendimeve do të sillte pasoja të rënda të 

pariparueshme për mbarëvajtjen e procesit mësimor dhe praktikave profesionale pranë 

Fakultetit të Bujqësisë pranë Universitetit  të Korçës.  

 

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, për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të sipërcituar është e bazuar në 

ligj. 

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

motivet 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 
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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. 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, sigurisht 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 paraparë 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 në cilat 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.  

9.Nga shqyrtimi i shkaqeve konkrete për të cilat pala kërkuese Avokatura e Shtetit 

Zyra Vendore Korçë, kërkon pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor, Kolegji vlerëson 

se, kjo kërkesë, në tërësinë e saj, motivohet jo vetëm me shkaqe që kanë të bëjnë me 

ligjshmërinë e vendimit të dhënë nga Gjykata e  Apelit në zgjidhjen e çështjes, të cilat ky 

Kolegj i vlerëson në kohën kur shqyrton në dhomë këshillimi shkaqet e rekursit ndaj vendimit 

të Gjykatës së Apelit, por dhe me shkakun që ekzekutimi i vendimit sjell pasoja të rënda dhe 

të pariparueshme për palën kërkuese, deri në momentin e shqyrtimit të rekursit nga Gjykata e 

Lartë (neni 479 pika 1 shkronja “a” e Kodit të Procedurës Civile). 

10. Kolegji thekson se para se të merret në shqyrtim rekursi i palës së paditur dhe para 

se Kolegji të vlerësojë nëse rekursi duhet të shqyrtohet apo jo në seancë gjyqësore, 

ekzekutimi i vendimit të formës së prerë, do të mund të sillte pasoja të rënda dhe të 

pariparueshme për palën kërkuese Avokatura e Shtetit Zyra Vendore Korçë.  

11.Përsa më sipër, Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë vlerëson se ka vend për të pranuar 

kërkesën e paraqitur nga kërkuesi Avokatura e Shtetit Zyra Vendore Korçë, për pezullimin e 

ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë. 

 

          P Ë R   K Ë T O   A R S Y E, 

 

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

 

                       V E N D O S I: 

 

Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr.133, datë 02.04.2019 të Gjykatës së Apelit  Korçë,

  

Tiranë, më datë 23.06.2021    

   

   

    ANËTAR              ANËTARE             KRYESUES 

 

Sandër SIMONI                      Albana BOKSI          Ervin PUPE 
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  REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

         GJYKATA E LARTË 

  KOLEGJI CIVIL 

 

Nr. 209/15 i Regj.Themeltar 

Nr. 209/15 i Vendimit 

 

  V E N D I M 

 

NË EMËR TË REPUBLIKËS 

 

     Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë i përbërë nga gjyqtarët: 

 

Ervin PUPE  - Kryesues 

Albana BOKSI - Anëtare 

Sandër SIMONI - Anëtar 

 

në datën 23.06.2021, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr. 210 akti, si 

më poshtë: 

 

KËRKUES:   Avokatura e Shtetit, ZyraVendore Korçë 

 

OBJEKTI: Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr.49, datë 26.12.2019       

të Gjykatës së Apelit Korçë. 

 

BAZA LIGJORE:  Neni 479/a i Kodit të Procedurës Civile.  

 

Për çështjen civile që iu përket palëve: 

 

PADITËS:   Namir Himallari 

 

I PADITUR:   Agjencia e Trajtimit të Pronave 

 

PERSON I TRETË :  Agjencia Shtetërore e kadastrës Zyra Vendore Korçë, 

Avokatura e Shtetit Zyra Vendore Korçë. 

 

OBJEKTI: Ndryshimin e vendimit me nr.836, datë 22.02.2019 të palës së 

paditur Agjencia e Trajtimit të Pronave, me objekt njohjen e së 

drejtës së pronësisë për kthim/kompensim të një sipërfaqeje 

toke prej 19 950 m2, ndodhur në fshatin Dobercan Maliq 

Korçë, në emër të subjektit të shpronësuar Ahmet Muhamet 

Himallai. 

Detyrimin e palës së paditur ATP Tiranë që të kthej/kompesojë  

sipas ligjit, sipërfaqen e tokës are prej 19.950 m2, ndodhur në 
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fshatin  Dobrecan, e Njësisë Administrative Moglice, Qarku 

Korçë sipas të dhënave e vendndodhjes së kësaj toke, pasqyruar 

në regjistrat kadastrale të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës 

Zyra Vendore Korçë.   

 

BAZA LIGJORE Neni 31,32,442,442/a, 443,446,452,466/b e vijues i KPC si dhe 

neni 29 i Ligjit nr.133/2015 “Për trajtimin e pronës dhe 

përfundimin e procesit të kompensimit të pronave”. 

 

  KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SE LARTË 

 

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

vendimit gjyqësor të formës së prerë, 

  

       V Ë R E N 

I. Rrethanat e çështjes 

 

1.Para Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji), pala kërkuese,  

Avokatura e Shtetit, Zyra Vendore Korçë, ka paraqitur një kërkesë për pezullimin e 

ekzekutimit të vendimit nr.49, datë 26.12.2019 të Gjykatës së Apelit Korçë.  

2.Referuar akteve të administruara në gjykatat e faktit rezulton se paditësi Namir 

Himallari, i është drejtuar Gjykatës së Apelit Korçë, kundrejt palës së paditur, Agjencia e 

Trajtimit të Pronave. 

3.Ka rezultuar se paditësi Namir Himallari si përfaqësues ligjor i trashëgimtarit të 

subjektit të shpronësuar Ahmet Himallari, ka paraqitur kërkesë pranë Agjencisë së Trajtimit 

të Pronave me objekt :Njohjen për komesimin e një sipërfaqe tokë prej 19 950 m2, ndodhur 

në fshatin Doberçan Maliq, Korçë, në emër të subjektit të shpronësuar Ahmet Himallari. 

4.Me vendimin nr.836, datë 22.02.2019 Agjencia e Trajtimit të Pronave ka vendosur: 

“Rrëzimin e kërkesës”. 

“Mosnjohjen  e së drejtës së pronësisë në emër të subjektit të shpronësuar  Ahmet Himallari, 

për pronën e pretenduar  me një sipërfaqe toke prej 19 950 m2, ndodhur në fshatin Dobercan 

Qarku Korçë”.  

5.Duke mos qenë dakort me vendimin e mësipërm paditësi i është drejtuar Gjykatës së 

Apelit Korçë, me kërkesë padi me objekt: “ Ndryshimin e vendimit me nr.836, datë 

22.02.2019 të palës së paditur Agjencia e Trajtimit të Pronave, me objekt njohjen e së drejtës 

së pronësisë për kthim/kompensim të një sipërfaqeje toke prej 19 950 m2, ndodhur në fshatin 

Dobercan Maliq Korçë, në emër të subjektit të shpronësuar Ahmet Muhamet Himallai”.  

6.Gjykata e Apelit Korçë, me vendimin nr.49, datë 26.12.2019 ka vendosur: 

Pranimin e kërkesëpadisë. 

- Anullimin e vendimit nr.836, datë 22.02.2019 të Agjencia e Trajtimit të Pronave   

Tiranë. 

- Ti njohë të drejtën e pronësisë subjektit të shpronësuar Namir Himalli mbi sipërfaqen  

prej 19.950 m2, ndodhur në fshatin Dobercan Bashkia Maliq, në parcelat e 

specifikuara si më poshtë : 

- 1.Parcela me vendndodhje në “lagjen e jonker”, fshati Dobercan, zona kadastrale 

1494, nr.kadastral 29/1, nr.pasurise 52/b zeri kadastral truall, me sipërfaqe prej 450 

m2, me kufizime: veri: ara e vet (pas.nr.53); lindje:ara e vet (pas.nr.59/2);  

Jug: ara e vet (pas.nr.52/1); perëndim: ara e vet (pas.nr.52/1)- sipërfaqja prej 450 m2 

është e zënë me shtëpi dhe toke are të ndarë në pronësi sipas ligjit nr.7501, datë 

19.07.1991 “Për Tokën” e përfshirë pjesërisht tek pasuria nr.52/1 me volum l, faqe 
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211, me kufizime të reja:ver: pasuria nr.52/1; lindje: pasuria nr.59/2; jug:pasuria 

nr.52/1; perëndim: pasuria nr.52/1. 

- 2. Parcela me vendndodhje ne “Selishta në shtëpi”, fshati Dobercan, zona kadastrale 

1494, nr.kadastral 29/2, nr.pasurisë 52/1, zëri kadastral are, me sipërfaqe prej 9000 

m2, me kufizime: veri: vija e ujit (pas.nr.49); lindje:Zenel Himallari (pas.nr.57/5); 

jug: rruga (pas.nr.52/2, 50);perëndim: Zenel Himallari (pas-nr-49)..Sipërfaqja prej  

9000 m2 ish-toke are, 8349 m2 është e zënë nga shtëpi dhe tokë are të zënë e të ndarë 

në pronësi sipas ligjit nr.750l, datë 19.07.1991 “Për Tokën” dhe të bllokuar në favor të 

ATP-së sipas VKM-së nr.770/2015 me pasuri nr.50, volum 1, faqe 209 si dhe pasuritë 

nr.52/2, 52/1,39/2,59/1, me kufizime të reja;veri: pasuria nr.49; lindje: pasuria 

nr.57/5; jug: pasuria nr.50,52/2, 59/2,49; perëndim: pasuria nr.49.  

- 3.Parcela me vendndodhje “Rahe”, fshati Dobercan, zona kadastrale 1494, 

nr.kadastral 29/3, nr.pasurisë 231/1,231/2, zeri kadastral are, me sipërfaqe prej 3000 

m2, me kufizime: veri: Skënder Mehdi (pas.nr.4426); lindje: Zenel Himallari (pas-nr 

31/2); jug: lumi (pas.nr.423/6); perëndim: pyll (pas.423/6).  

- Sipërfaqja prej 3000 m2 rezulton e zënë dhe ndarë në pronësi sipas ligjit nr.7501, datë 

19.07.1991 “Për Tokën” e përfshirë pjesërisht tek pasuria nr.431/1 me volum 1, faqe i, 

16 dhe nr.431/2 me volum 2, faqe 68, me kufizime të reja:veri: pasuria nr.52/1; lindje: 

pasuria nr.59/2; jugë: pasuria nr.52/1; perëndim: pasuria nr.52/1.  

- 4.Parcela me vendndodhje “Shemilles”, fshati Dobercan, zona kadastrale 1494, 

nr.kadastral 29/4, nr.pasurisë 421/2, 3 & 423/2, 3, zëri kadastral are me indeks të 

hartës k-34-113 (220-d) e shkallës 1-2500, me sipërfaqe prej 2000 m2, me 

kufizime:veri: kullotë (pas.nr.421/2); lindje: pyll (pas-nr.423/3); jug:përroi (pas-

nr.423/2); perëndim: Zenel Ali .nr.421/2, 3 & 423/2, 3)- sipërfaqja 2000 m2 ish-tokë 

are, 1000 m2 është e zënë dhe e ndarë në pronësi sipas ligjit nr.7501, datë 19.07.1991 

“Për Tokën”, e përfshirë pjesërisht tek pasuria nr.421/2 volumin 3, faqe 226 dhe tek 

pasuria nr.421/3, volum 3, faqe 184, me kufizime të reja :veri: pasuria nr.421/2; 

lindje: kullotë në gjendje të lirë prej 1000 m2; jugë: kullota në gjendje të lirë prej 

1000 m2; perëndim : pasuria nr.421/2,421/3.  

- 5.Parcela me vendndodhje “Shemiaz”, fshati Dobercan, zona kadastrale 1494, 

nr.kadastral 29/5, nr.pasurise 427/1, 2,3, zeri kadastral zëri kadastral are me indeks të 

hartës k-34-113 (220-0) e shkallës 1:2500, me sipërfaqe prej 3500 m2, me 

kufizime:veri:kullotë (pas.nr.423/3) lindje: Zenel Ali (pas.nr.427/1) jug:kullotë 

(pas.nr.427/4):perëndim përroi (pas.nr.427/1,2,4) sipërfaqe prej 3500 m2 rezulton e 

zënë  e përfshirë pjesërisht tek pasuritë e mëposhtme dhe përkatësisht:pasuria nr.427/1 

are në volumin 3, faqe 80 e regjistruar në emër të Republika e Shqipërisë sipas VKM-

së 443/2013, ku kjo pasuri kalon në përgjegjësi administrimi të METE, ndërsa në 

seksionin e të kartelës është shënimi pasuria bllokohet në favor të ATP sipas VKM 

nr.770/2015.  

- 6.Pasuria nr.427/2 arë në volumin 3, faqe 227 figuron në emër të METE. Në seksionin  

të kartelës është shënimi: “me marrëveshje uzufrukti nr.783 rep- 1630 kol., datë 

17.05.2013 midis METE dhe devollfudropoëer vendoset uzufrukt me qëllim zbatimin 

e marrëveshjes koncesionare per 30 vjet”. Pasuria nr.427/3 are në volumin 2, faqe 241 

figuron në emër Republika e Shqipërisë. Në seksionin d të kartelës është shënimi: 

sipas VKM 443/2013 pasuria kalon në përgjegjësi administrimi të METE. Pasuria 

nr.427/4 are në volumin 1, faqe 162 figuron në emër të METE. Kjo sipërfaqe e zënë 

prej 3500 m2, kufizohet: veri: pasuria nr.427/1; lindje: pasuritë nr.427/1, 427/3,427/4; 

jug: pasuria nr.427/4; perëndim: pasuritë nr.427/1,427/3, 427/4.  

- 6.Parcela me vendndodhje “Shemias”, fshati Dobercan, zona kadastrale 1494, 

nr.kadastral 29/6, nr.pasurisë 426/23, 24, zëri kadastral are me indeks të hartës k-34-
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113 (220-d) e shkallës 1:2500, sipërfaqe prej 2000 m2, me kufizime: veri: Zenel Ali 

(pas.nr.426/23), lindje:Zenel Ali (pas.nr.426/24):jug:përroi(pas.nr.426/24)perëndim: 

Përroi (pas.nr.42/23). 

- Sipërfaqja prej 2000 m2, rezulton e zënë dhe e ndarë në pronësi sipas ligjit nr.7501, 

datë 19.07.1991 “Për tokën e përfshirë pjesërisht tek pasuria nr.426/23 me volum 1, 

faqe 79 dhe nr.426/24 me volum 2, faqe 240 me kufizime të reja: veri “pasurit 

nr.426/23, 426/24:lindje:pasuria nr.426/24: jug;pasuritë nr.426/23, 426/24: perëndim; 

pasuria nr.426/23. 

- Në sipërfaqet e sipërcituara paditësi Namir Himallai të kompesojë sipas ligjit me 

nr.133/2015 “Për trajtimin e pronës dhe përfundimin e procesit të kompensimit”. 

- Urdhërohet ATP Tiranë për ekzekutimin e këtij vendimi. 

 

7.Kundër vendimit të Gjykatës së Apelit Korçë, ka ushtruar rekurs kërkuesi, Avokatura e 

Shtetit, Zyra Vendore Korçë, e cila kërkon njëkohësisht dhe pezullimin e ekzekutimit të këtij 

vendimeve, duke parashtruar këto shkaqe: 

 

- Objekti kërkues pretendimin e tij e bazon në fletën e regjistrit të vitit 1947 lëshuar  

nga AMT-ja Korçë sipas së cilës në emër të Ahmet Himallari rezultom e regjistruar në 

dokumentacionin kadastral të vitit 1947, një sipërfaqe toke bujqësore prej 950 m2, 

ndodhur në fshatin Dobercan Qarku Korçë. 

- Rezulton se vërtetimi lëshuar nga DAMT-ja Korçë me nr.54 prot, datë 08.06.2015 si 

akt pronësie nuk ka të përcaktuar vendndodhjen dhe kufijtë nga ky dokumentacion 

nuk vërtetohet origjina e kësaj sipërfaqe dhe mënyra e fitimit të pronësisë. 

- Vendimi gjyqësor i vërtetimit të fakti juridik nuk përbën titull pronësie dhe nuk mund 

të përbëjë si provë ligjore për të mundësuar kthimin fizik të pronës së pretenduar. 

- Paditësi nuk posedon asnjë dokumentacion tjetër ligjorë që të përforcojë kërkimin e tij 

dhe të ligjërojë pretendimet rreth pronës që kërkon ti njihet. 

- Kushti kryesor për të legjitimuar kërkimin për njohje apo kompensimin e pronës është  

konfirmimi i të drejtës së pronësisë.Dokumentacioni kadastral i paraqitur nga subjekti 

i vitit 1947, jep të dhëna pronësie pa përcaktuar origjinën e pronësisë mënyrën e  

fitimit të saj. 

- Dokumentacioni i paraqitur nuk vërteton pronësisë e subjektit pretendues dhe gëzimin 

e të drejtave reale mbi këtë pronë para viti 1944. 

- Gjykata e Apelit vendosi të pranojë padinë e palës paditëse mbi një akt ekspertimi  

joprofesional, eksperti nuk ka bërë gjë tjetër veçse ka kopjuar planvendosjet e 

hartuara në kuadër të gjykimit për vërtetimin e faktit të pronësisë të cilat kanë qenë 

pjesë e dokumentacionit të depozituar në ATP të cilat në vetvete nuk sjellin asgjë të re 

për gjykimin. 

 

II. Vlerësimi i Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë 

 

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

kërkuese, Avokatura e Shtetit, Zyra Vendore Korçë për pezullimin e ekzekutimit të vendimit 

gjyqësor të sipërcituar është e pabazuar në ligj. 

9. Në pikën 1 të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile, parashikohen kushtet dhe 

motivet 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. 
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10.Në analizë të dispozitës së sipërcituar, Kolegji vlerëson se objekt i kërkesës për 

pezullim janë vendimet gjyqësore të formës së prerë, ndaj të cilave është ushtruar rekurs nga 

palët ndërgjyqëse në Gjykatën e Lartë. Forma e prerë e një vendimi gjyqësor është atributi që 

i jep ligji procedural një vendimi gjykate, që e bën atë imun nga goditjet me mjete të 

rishikimit, pasi të jenë plotësuar kushtet e parapara me ligj. Kuptimi jepet nga neni 451 i 

Kodit të Procedurës Civile, i cili përcakton momentin procedural se kur vendimi i gjykatës 

merr këtë cilësi dhe ku është parashikuar se: “Vendimi i gjykatës merr formë të prerë kur: a) 

Nuk mund të bëhet ankim ndaj tij; b) Nuk është bërë ankim kundër tij brenda afateve të 

caktuara nga ligji ose kur ankesa është tërhequr; c) Ankesa e paraqitur nuk është pranuar; ç) 

Vendimi i gjykatës është lënë në fuqi, ndryshuar ose është pushuar gjykimi në shkallë të 

dytë.” Me marrjen formë të prerë sipas kësaj dispozite, vendimi fiton autoritetin e aktit 

detyrues për palët të cilëve ju drejtohet dhe autoritetin e gjësë së gjykuar. 

11.Nga ana tjetër Kolegji vlerëson se masa e përkohshme e pezullimit të ekzekutimit 

të vendimit gjyqësor të formës së prerë sipas nenit 479 të KPC ka karakter përjashtimor dhe 

të jashtëzakonshëm. Në të kundërt do të zhvleftësohej fuqia juridike e vendimit gjyqësor të 

formës së prerë, detyrueshmëria për zbatimin e tij nga palët ndërgjyqëse dhe mosekzekutimi i 

vendimit gjyqësor të formës së prerë, nga përjashtim do të shndërrohej në rregull. Kjo do të 

vinte ndesh me të drejtën kushtetuese dhe konventore të kujtdo për të patur një proces të 

rregullt ligjor, e drejtë që përfshin jo vetëm fazën njohëse të së drejtës por edhe fazën 

ekzekutive. Kjo do të thotë se pala që e kërkon pezullimin ka barrën e paraqitjes së fakteve 

dhe argumentave konkretë se cili është dëmi i rëndë që asaj mund t’i vijë nga ekzekutimi i 

menjëhershëm i vendimit gjyqësor të formës së prerë dhe pse apo në çfarë mënyre ky dëm 

është me natyrë të parikthyeshme. Nga ana tjetër, Kolegji vlerëson se koncepti “pasoja të 

rënda” në kuptim të nenit 479 të KPC nënkupton pasojat e drejtpërdrejta me karakter material 

që mund të sjellë ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit gjyqësor të formës së prerë. 

12.Duke iu rikthyer rastit konkret, kërkuesi, ka kërkuar pezullimin e ekzekutimit të 

vendimit të Gjykatës së Apelit Korçë, e cila ka ushtruar juridiksion fillestar dhe ka disponuar 

mbi një vendim të Agjencisë së Trajtimit të Pronës, bazuar në Ligjin nr. 133/2015 “Për 

Trajtimin e Pronës dhe Përfundimin e Procesit të Kompensimit të Pronave” (në vijim Ligji 

nr.133/2015). 

13.Kolegji vlerëson se Ligji nr. 133/2015 është me natyrë mikse, sepse përmban 

norma juridike të karakterit material dhe procedural.Dispozitat materiale përcaktojnë rregullat 

dhe kriteret mbi bazën e të cilave organi administrativ kompetent (konkretisht ATP), e më tej 

gjykata do të vendosë mbi kërkesat e ish-pronarëve për njohje dhe kompensim të pronës. Nga 

ana tjetër, dispozitat procedurale disiplinojnë në mënyrë të posaçme (lex specialis), 

veprimtarinë e organit administrativ përgjegjës për trajtimin e kërkesave të ish-pronarëve për 

kompensim të pronës, afatet e veprimit administrativ, të drejtën ankimit dhe afatet e ankimit 

të subjekteve të procedimit administrativ, për të kundërshtuar vendimet e ATP-së në gjykatë, 

kompetencën e gjykatave që do të shqyrtojnë këto mosmarrëveshje etj.Në mënyrë të 

posaçme, ky ligj i ka njohur juridiksion fillestar gjykatave të apelit dhe Gjykatës 

Administrative të Apelit, sipas neneve 19 dhe 29, kur objekt kontrolli kanë qenë vendime të 

ATP-së, vendime të ish-KKKP-ve, ish-ZRVKKP-ve apo ish-AKKP-së, që kanë disponuar në 

lidhje me kërkesën e ish-pronarëve, për njohjen, kthimin apo kompensimin e pronës. 

(Vendim Njësues nr. 611, datë 07.02.2018 i Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë). 

14.Në vijim të këtij arsyetimi, Kolegji sjell në vëmendje nenin 5/17 të Ligjit 

nr.133/2015, nën titullin “Përkufizime”, ku është parashikuar se: “...Vendim “përfundimtar”  

është çdo vendim administrativ ose gjyqësor, i cili nuk i nënshtrohet më një procedure 

kontrolli dhe rishikimi nga një autoritet më i lartë administrativ ose gjyqësor, duke përfshirë  

këtu vendimet e formës së prerë dhe kur këto i janë nënshtruar rekursit, si përfundimtar 

konsiderohet vendimi i Gjykatës së Lartë...”. Kjo dispozitë me natyrë procedurale përcakton 
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se kur vendimi gjyqësor merr formë të prerë dhe bëhet i ekzekutueshëm për qëllime të këtij 

ligji, në rastin kur mosmarrëveshja midis ish-pronarit dhe shtetit i nënshtrohet juridiksionit 

gjyqësor. Nga ana tjetër, Kolegji thekson se, kjo dispozitë, për situatën kur gjykata e apelit ka 

ushtruar juridiksion fillestar, është në harmoni edhe me parashikimin e përgjithshëm të nenit 

451 të KPC (lex generalis), sipas të cilit vendimi i gjykatës merr formë të prerë, ndër të  

tjera, kur është vendosur lënia në fuqi, ndryshimi i vendimit apo është vendosur pushimi I 

gjykimit në shkallë të dytë (pika ç). Sipas kësaj dispozite vendimi i gjykatës merr formë të 

prerë pas një procesi gjyqësor dy shkallësh, si rrjedhojë vendimi i gjykatës së apelit civil apo 

administrativ, në rastet kur gjykata e apelit ushtron juridiksion fillestar, (apo e thënë ndryshe 

ka gjykuar si shkallë e parë) dhe ndaj vendimit është ushtruar rekurs, nuk mund të 

konsiderohet si vendim gjyqësor i formës së prerë. Rekursi në këtë rast ka sjellë efektet 

juridike të parandalimit të marrjes formë të prerë. Si rrjedhojë, vendimi i gjykatës së apelit do 

të marrë formë të prerë pasi të përfundojë shqyrtimi i rekursit në Gjykatën e Lartë, si shkalla 

e dytë e gjykimit. 

15.Bazuar në arsyetimin e mësipërm, në rastin konkret, kërkesa e kërkuesit është pa 

objekt sepse paraqitja e rekursit ka ipso iure efekte pezulluese për vendimin e dhënë nga 

Gjykata e Apelit Korçë. Ky i fundit në rastin konkret nuk është i formës së prerë dhe sikurse 

u arsyetua më sipër neni 479 i KPC fushën e zbatimit e ka vetëm për vendimet objekt rekursi 

të gjykatës së apelit me juridiksion rishikues. 

16.Kolegji vlerëson të rëndësishme të theksojë se nuk ka patur një praktikë të qartë në 

lidhje me interpretimin e Ligjit nr.133/2015, në raport me nenin 451 të KPC, në raste të tilla, 

në lidhje me çështjen nëse janë apo jo të formës së prerë vendimet e gjykatave të apelit me 

juridiksion fillestar. Kolegji vlerëson se qëndrimi i mbajtur në rastin konkret, sipas të cilit 

vendimet e gjykatave civile të apelit apo të Gjykatës Administrative të Apelit me juridiksion 

fillestar sipas Ligjit nr.133/2015, do të jetë i zbatueshëm edhe për rastet e ngjashme në të 

ardhmen (pro futuro).  

17.Si rrjedhojë Kolegji thekson se çdo kërkesë e palëve në të ardhmen për pezullimin 

e ekzekutimit të vendimit sipas nenit 479 të KPC në raste të tilla do të vlerësohet në kuptim të 

kërkesave të parashikuar në nenin 34 të KPC të ndryshuar. 

      

       P Ë R   K Ë T O   A R S Y E, 

 

              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 kërkuesi Avokatura e Shtetit, Zyra Vendore Korçë, 

për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr.49, datë 26.12.2019 të Gjykatës së Apelit Korçë. 

      Tiranë, më datë 23.06.2021

  

     

    ANËTAR             ANËTARE             KRYESUES 

 

Sandër SIMONI                      Albana BOKSI          Ervin PUPE 
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              REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

                         GJYKATA E LARTË 

                     KOLEGJI CIVIL 

 

Nr. 210/16 i Regj.Themeltar 

Nr. 210/16 I Vendimit 

   

         V E N D I M 

 

         NË EMËR TË REPUBLIKËS 

 

                                  Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë i përbërë nga gjyqtarët: 

 

Ervin PUPE  - Kryesues 

Albana BOKSI - Anëtare 

Sandër SIMONI - Anëtar 

 

në datën 23.06.2021, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr.210 akti, si 

më poshtë: 

 

KËRKUES:   Agjencia e Trajtimit të Pronave 

 

OBJEKTI:  Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr.49, datë 26.12.2019 të 

           Gjykatës së Apelit Korçë. 

 

BAZA LIGJORE:  Neni 479/a i Kodit të Procedurës Civile.  

 

Për çështjen civile që iu përket palëve: 

 

PADITËS:   Namir Himallari 

 

I PADITUR:   Agjencia e Trajtimit të Pronave 

 

PERSON I TRETË :  Agjencia Shtetërore e kadastrës Zyra Vendore Korçë, 

Avokatura e Shtetit Zyra Vendore Korçë. 

 

OBJEKTI: Ndryshimin e vendimit me nr.836, datë 22.02.2019 të palës së 

paditur Agjencia e Trajtimit të Pronave, me objekt, njohjen e së 

drejtës së pronësisë për kthim/kompesim të një sipërfaqeje toke 

prej 19 950 m2, ndodhur në fshatin Dobercan Maliq Korçë, në 

emër të subjektit të shpronësuar Ahmet Muhamet Himallai. 

Detyrimin e palës së paditur ATP Tiranë që të kthej/kompesojë  

sipas ligjit, sipërfaqen e tokës are prej 19.950 m2, ndodhur në 

fshatin Dobrecan, e Njësisë Administrative Moglice, Qarku 

Korçë sipas të dhënave e vendndodhjes së kësaj toke, pasqyruar 
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në regjistrat kadastrale të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës 

Zyra Vendore Korçë.  

 

BAZA LIGJORE    Neni 31,32,442,442/a, 443,446,452,466/b e vijues i KPC  

si dhe neni 29 i Ligjit nr.133/2015 “Për trajtimin e pronës dhe  

 

përfundimin e procesit të kompesimit të pronave”. 

 

KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SE LARTË 

 

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

vendimit gjyqësor të formës së prerë, 

 

            V Ë R E N 

 

I. Rrethanat e çështjes 

 

1.Para Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji), pala kërkuese, Agjencia 

e Trajtimit të Pronave, ka paraqitur një kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të vendimit 

nr.49, datë 26.12.2019 të Gjykatës së Apelit Korçë.  

2.Referuar akteve të administruara në gjykatat e faktit rezulton se paditësi Namir 

Himallari, i është drejtuar Gjykatës së Apelit Korçë, kundrejt palës së paditur, Agjencia e 

Trajtimit të Pronave. 

3.Ka rezultuar se paditësi Namir Himallari si përfaqëues ligjor i trashëgimtarit të 

subjektit të shpronësuar Ahmet Himallari, ka paraqitur kërkesë pranë Agjensisë së Trajtimit 

të Pronave me objekt :Njohjen për komesimin e një sipërfaqe tokep[rej 19 950 m2, ndodhru 

në fshatin Doberçan Maliq, Korçë, në emër të subjektit të shpronësuar Ahmet Himallari. 

4.Me vendimin nr.836, datë 22.02.2019 Agjencia e Trajtimit të Pronave ka vendosur: 

“Rrëzimin e kërkesës”. 

“Mosnjohjen  e së drejtës së pronësisë në emër të subjektit të shpronësur  Ahmet Himallari, 

për pronën e pretenduar  me një sipërfaqe toke prej 19 950 m2, ndodhur në fshatin Dobercan 

Qarku Korçë”.  

5.Duke mos qenë dakort me vendimin e mësipërm paditësi i është drejtuar Gjykatës së 

Apelit Korçë, me kërkesë padi me objekt: “Ndryshimin e vendimit me nr.836, datë 

22.02.2019 të palës së paditur Agjencia e Trajtimit të Pronave, me objekt njohjen e së drejtës 

së pronësisë për kthim/kompesim të një sipërfaqeje toke prej 19 950 m2, ndodhur në fshatin 

Dobercan Maliq Korçë, në emër të subjektit të shpronësuar Ahmet Muhamet Himallai”.  

6.Gjykata e Apelit Korçë, me vendimin nr.49, datë 26.12.2019 ka vendosur: 

- Pranimin e kërkesëpadisë. 

- Anullimin e vendimit nr.836, datë 22.02.2019 të Agjensia e Trajtimit të Pronave   

Tiranë. 

- Ti njohë të drejtën e pronësisë subjektit të shpronësuar Namir Himalli mbi sipërfaqen  

prej 19.950 m2, ndodhur në fshatin Dobercan Bashkia Maliq, në parcelat e 

specifikuara si më poshtë : 

- 1.Parcela me vendndodhje në “lagjen e jonker”, fshati Dobercan, zona kadastrale 

1494, nr.kadastral 29/1, nr.pasurise 52/b zeri kadastral truall, me sipërfaqe prej 450 

m2, me kufizime: veri: ara e vet (pas.nr.53); lindje:ara e vet (pas.nr.59/2);  

Jug: ara e vet (pas.nr.52/1); perëndim: ara e vet (pas.nr.52/1)- spërfaqja prej 450 m2 

është e zënë me shtëpi dhe toke are të ndarë në pronësi sipas ligjit nr.7501, datë 

19.07.1991 “Për Tokën” e përfshirë pjesërisht tek pasuria nr.52/1 me voluml, faqe 
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211, me kufizime të reja:ver: pasuria nr.52/1; lindje: pasuria nr.59/2; jug:pasuria 

nr.52/1; perëndim: pasuria nr.52/1  

- 2. Parcela me vendndodhje ne “Selishta në shtëpi”, fshati Dobercan, zona kadastrale 

1494, nr.kadastral 29/2, nr.pasurisë 52/1, zëri kadastral are, me sipërfaqe prej 9000 

m2, me kufizime: veri: vija e ujit (pas.nr.49); lindje:Zenel Himallari (pas.nr.57/5); 

jug: rruga (pas.nr.52/2, 50);perëndim: Zenel Himallari (pas-nr-49)..Sipërfaqja prej  

9000 m2 ish-toke are, 8349 m2 është e zënë nga shtëpi dhe tokë are të zënë e të ndarë 

në pronësi sipas ligjit nr.750l, datë 19.07.1991 “Për Tokën” dhe të bllokuar në favor të 

ATP-së sipas VKM-së nr.770/2015 me pasuri nr.50, volum 1, faqe 209 si dhe pasuritë 

nr.52/2, 52/1,39/2,59/1, me kufizime të reja;veri: pasuria nr.49; lindje: pasuria 

nr.57/5; jug: pasuria nr.50,52/2, 59/2,49; perëndim: pasuria nr.49.  

- 3.Parcela me vendndodhje “Rahe”, fshati Dobercan, zona kadastrale 1494, 

nr.kadastral 29/3, nr.pasurisë 231/1,231/2, zeri kadastral are, me sipërfaqe prej 3000 

m2, me kufizime: veri: Skënder Mehdi (pas.nr.4426); lindje: Zenel Himallari (pas-nr 

31/2); jug: lumi (pas.nr.423/6); perëndim: pyll (pas.423/6).  

- Sipërfaqja prej 3000 m2 rezulton e zënë dhe ndarë në pronësi sipas ligjit nr.7501, datë 

19.07.1991 “Për Tokën” e përfshirë pjesërisht tek pasuria nr.431/1 me volum 1, faqe i, 

16 dhe nr.431/2 me volum 2, faqe 68, me kufizime të reja:veri: pasuria nr.52/1; lindje: 

pasuria nr.59/2; jugë: pasuria nr.52/1; perëndim: pasuria nr.52/1.  

- 4.Parcela me vendndodhje “Shemilles”, fshati Dobercan, zona kadastrale 1494, 

nr.kadastral 29/4, nr.pasurise 421/2, 3 & 423/2, 3, zëri kadastral are me indeks të 

hartës k-34-113 (220-d) e shkallës 1-2500, me sipërfaqe prej 2000 m2, me 

kufizime:veri: kullotë (pas.nr.421/2); lindje: pyll (pas-nr.423/3); jug:përroi (pas-

nr.423/2); perëndim: Zenel Ali .nr.421/2, 3 & 423/2, 3)- sipërfaqja 2000 m2 ish-tokë 

are, 1000 m2 është e zënë dhe e ndarë në pronësi sipas ligjit nr.7501, datë 19.07.1991 

“Për Tokën”, e përfshirë pjesërisht tek pasuria nr.421/2 volumin 3, faqe 226 dhe tek 

pasuria nr.421/3, volum 3, faqe 184, me kufizime të reja :veri: pasuria nr.421/2; 

lindje: kullotë në gjendje të lirë prej 1000 m2; jugë: kullota në gjendje të lirë prej 

1000 m2; perëndim : pasuria nr.421/2,421/3.  

- 5.Parcela me vendndodhje “Shemiaz”, fshati Dobercan, zona kadastrale 1494, 

nr.kadastral 29/5, nr.pasurise 427/1, 2,3, zeri kadastral zëri kadastral are me indeks të 

hartës k-34-113 (220-0) e shkallës 1:2500, me sipërfaqe prej 3500 m2, me 

kufizime:veri:kullotë (pas.nr.423/3) lindje: Zenel Ali (pas.nr.427/1) jug:kullotë 

(pas.nr.427/4):perendim përroi (pas.nr.427/1,2,4) sipërfaqe prej 3500 m2 rezulton e 

zënë  e përfshirë pjesërisht tek pasuritë e mëposhtme dhe përkatësisht:pasuria nr.427/1 

are në volumin 3, faqe 80 e regjistruar në emër të Republika e Shqipërisë sipas VKM-

së 443/2013, ku kjo pasuri kalon në përgjegjësi administrimi të METE, ndërsa në 

seksionin e të kartelës është shënimi pasuria bllokohet në favor të ATP sipas VKM 

nr.770/2015.  

- 6.Pasuria nr.427/2 arë në volumin 3, faqe 227 figuron në emër të METE. Në seksionin  

të kartelës është shënimi: “me marrëveshje uzufrukti nr.783 rep- 1630 kol., datë 

17.05.2013 midis METE dhe devollfudropoëer vendoset uzufrukt me qëllim zbatimin 

e marrëveshjes koncesionare per 30 vjet”. Pasuria nr.427/3 are në volumin 2, faqe 241 

figuron në emër Republika e Shqipërisë. Në seksionin d të kartelës është shënimi: 

sipas VKM 443/2013 pasuria kalon në përgjegjësi administrimi të METE. Pasuria 

nr.427/4 are në volumin 1, faqe 162 figuron në emër të METE. Kjo sipërfaqe e zënë 

prej 3500 m2, kufizohet: veri: pasuria nr.427/1; lindje: pasuritë nr.427/1, 427/3,427/4; 

jug: pasuria nr.427/4; perëndim: pasuritë nr.427/1,427/3, 427/4.  

- 6.Parcela me vendndodhje “Shemias”, fshati Dobercan, zona kadastrale 1494, 

nr.kadastral 29/6, nr.pasurise 426/23, 24, zeri kadastral are me indeks të hartës k-34-
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113 (220-d) e shkallës 1:2500, sipërfaqe prej 2000 m2, me kufizime: veri: Zenel Ali 

(pas.nr.426/23), lindje:Zenel Ali (pas.nr.426/24):jug:përroi(pas.nr.426/24)perëndim: 

Përroi (pas.nr.42/23). 

- Sipërfaqja prej 2000 m2, rezulton e zënë dhe e ndarë në pronësi sipas ligjit nr.7501, 

datë 19.07.1991 “Për tokënë përfshirë pjesërisht tek pasuria nr.426/23 me volum 1, 

faqe 79 dhe nr.426/24 me volum 2, faqe 240 me kufizime të reja: veri “pasurit 

nr.426/23, 426/24:lindje:pasuria nr.426/24: jug;pasuritë nr.426/23, 426/24: perëndim; 

pasuria nr.426/23. 

- Në sipërfaqet e sipërcituara paditësi Namir Himallai të kompesojë sipas ligjit me 

nr.133/2015 “Për trajtimin e pronës dhe përfundimin e procesit të kompesimit”. 

- Urdhërohet ATP Tiranë për ekzekutimin e këtij vendimi. 

7.Kundër vendimit të Gjykatës së Apelit Korcë, ka ushtruar recurs kërkuesi, 

Agjencia e Trajtimit të Pronave, i cili kërkon njëkohësisht dhe pezullimin e 

ekzekutimit të këtyre vendimeve, duke parashtruar këto shkaqe: 

- Referuar analizës hartografike të dokumentacionit hartografik vlerësojmë se ai nuk  

është formalisht conform VKM-së nr.255, datë 13.04.2010 “Për procedurat e 

mbledhjes përpunimit dhe administrimit të akteve të subjekteve të shpronësuara gjatë 

procesit të njohjes, kthimit apo dhe kompesimit të pronës”, por duke qenë se pronësia  

e pretenduar nuk vërtetohet me dokumentacion ligjor të depozituar në dosje atëherë 

është e panevojshme analiza e përmbajtjes së tij. 

- Gjykata e Apelit Korçë me vendimin e saj ndër të tjera ka vendosur detyrimin e 

organit administrativ (ATP) që të ekzekutoj këtë vendim për kërkesën e paraqitur nga 

pala paditëse. 

- Qëndrimi i gjykatës bie ndesh me parimet e diskrecionalitetit të një organi publik me 

ushtrimin e pushtetit të tij të lirë dhe të njohur nga ligji. 

- Pra ATP nuk mund të kondicionohet nga gjykata për mënyrën e të shprehurit, pasi  

Agjencia është shprehur njëherë me vendim duke shprehur vullnetin e këtij organi dhe 

s’mund të shprehet me një vendim tjetër. 

 

II. Vlerësimi i Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë 

 

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

kërkuese, Agjencia e Trajtimit të Pronave për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor 

të sipërcituar është e pabazuar në ligj. 

9. Në pikën 1 të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile, parashikohen kushtet dhe 

motivet 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. 

10.Në analizë të dispozitës së sipërcituar, Kolegji vlerëson se objekt i kërkesës për 

pezullim janë vendimet gjyqësore të formës së prerë, ndaj të cilave është ushtruar rekurs nga 

palët ndërgjyqëse në Gjykatën e Lartë. Forma e prerë e një vendimi gjyqësor është atributi që 

i jep ligji procedural një vendimi gjykate, që e bën atë imun nga goditjet me mjete të 

rishikimit, pasi të jenë plotësuar kushtet e parapara me ligj. Kuptimi jepet nga neni 451 i 

Kodit të Procedurës Civile, i cili përcakton momentin procedural se kur vendimi i gjykatës 

merr këtë cilësi dhe ku është parashikuar se: “Vendimi i gjykatës merr formë të prerë kur: a) 

Nuk mund të bëhet ankim ndaj tij; b) Nuk është bërë ankim kundër tij brenda afateve të 

caktuara nga ligji ose kur ankesa është tërhequr; c) Ankesa e paraqitur nuk është pranuar; ç) 

Vendimi i gjykatës është lënë në fuqi, ndryshuar ose është pushuar gjykimi në shkallë të 



5 
 

dytë.” Me marrjen formë të prerë sipas kësaj dispozite, vendimi fiton autoritetin e aktit 

detyrues për palët të cilëve ju drejtohet dhe autoritetin e gjësë së gjykuar. 

11.Nga ana tjetër Kolegji vlerëson se masa e përkohshme e pezullimit të ekzekutimit 

të vendimit gjyqësor të formës së prerë sipas nenit 479 të KPC ka karakter përjashtimor dhe 

të jashtëzakonshëm. Në të kundërt do të zhvleftësohej fuqia juridike e vendimit gjyqësor të 

formës së prerë, detyrueshmëria për zbatimin e tij nga palët ndërgjyqëse dhe mosezkekutimi i 

vendimit gjyqësor të formës së prerë, nga përjashtim do të shndërrohej në rregull. Kjo do të 

vinte ndesh me të drejtën kushtetuese dhe konventore të kujtdo për të patur një proces të 

rregullt ligjor, e drejtë që përfshin jo vetëm fazën njohëse të së drejtës por edhe fazën 

ekzekutive. Kjo do të thotë se pala që e kërkon pezullimin ka barrën e paraqitjes së fakteve 

dhe argumentave konkretë se cili është dëmi i rëndë që asaj mund t’i vijë nga ekzekutimi i 

menjëhershëm i vendimit gjyqësor të formës së prerë dhe pse apo në çfarë mënyre ky dëm 

është me natyrë të parikthyeshme. Nga ana tjetër, Kolegji vlerëson se koncepti “pasoja të 

rënda” në kuptim të nenit 479 të KPC nënkupton pasojat e drejtpërdrejta me karakter material 

që mund të sjellë ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit gjyqësor të formës së prerë. 

12.Duke iu rikthyer rastit konkret, kërkuesi, ka kërkuar pezullimin e ekzekutimit të 

vendimit të Gjykatës së Apelit Korçë, e cila ka ushtruar juridiksion fillestar dhe ka disponuar 

mbi një vendim të Agjencisë së Trajtimit të Pronës, bazuar në Ligjin nr. 133/2015 “Për 

Trajtimin e Pronës dhe Përfundimin e Procesit të Kompensimit të Pronave” (në vijim Ligji 

nr.133/2015). 

13.Kolegji vlerëson se Ligji nr. 133/2015 është me natyrë mikse, sepse përmban 

norma juridike të karakterit material dhe procedural. Dispozitat materiale përcaktojnë 

rregullat dhe kriteret mbi bazën e të cilave organi administrativ kompetent (konkretisht ATP), 

e më tej gjykata do të vendosë mbi kërkesat e ish-pronarëve për njohje dhe kompensim të 

pronës. Nga ana tjetër, dispozitat procedurale disiplinojnë në mënyrë të posaçme (lex 

specialis), veprimtarinë e organit administrativ përgjegjës për trajtimin e kërkesave të ish-

pronarëve për kompensim të pronës, afatet e veprimit administrativ, të drejtën ankimit dhe 

afatet e ankimit të subjekteve të procedimit administrativ, për të kundërshtuar vendimet 

eATP-së në gjykatë, kompetencën e gjykatave që do të shqyrtojnë këto mosmarrëveshje etj.   

Në mënyrë të posaçme, ky ligj i ka njohur juridiksion fillestar gjykatave të apelit dhe 

Gjykatës Administrative të Apelit, sipas neneve 19 dhe 29, kur objekt kontrolli kanë qenë 

vendime të ATP-së, vendime të ish-KKKP-ve, ish-ZRVKKP-ve apo ish-AKKP-së, që kanë 

disponuar në lidhje me kërkesën e ish-pronarëve, për njohjen, kthimin apo kompensimin e 

pronës. (Vendim Njësues nr. 611, datë 07.02.2018 i Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë). 

14.Në vijim të këtij arsyetimi, Kolegji sjell në vëmëndje nenin 5/17 të Ligjit 

nr.133/2015, nën titullin “Përkufizime”, ku është parashikuar se: “...Vendim “përfundimtar”  

është çdo vendim administrativ ose gjyqësor, i cili nuk i nënshtrohet më një procedure 

kontrolli dhe rishikimi nga një autoritet më i lartë administrativ ose gjyqësor, duke përfshirë  

këtu vendimet e formës së prerë dhe kur këto i janë nënshtruar rekursit, si përfundimtar 

konsiderohet vendimi i Gjykatës së Lartë...”. Kjo dispozitë me natyrë procedurale përcakton 

se kur vendimi gjyqësor merr formë të prerë dhe bëhet i ekzekutueshëm për qëllime të këtij 

ligji, në rastin kur mosmarrëveshja midis ish-pronarit dhe shtetit i nënshtrohet juridiksionit 

gjyqësor. Nga ana tjetër, Kolegji thekson se, kjo dispozitë, për situatën kur gjykata e apelit ka 

ushtruar juridiksion fillestar, është në harmoni edhe me parashikimin e përgjithshëm të nenit 

451 të KPC (lex generalis), sipas të cilit vendimi i gjykatës merr formë të prerë, ndër të  

tjera, kur është vendosur lënia në fuqi, ndryshimi i vendimit apo është vendosur pushimi I 

gjykimit në shkallë të dytë (pika ç). Sipas kësaj dispozite vendimi i gjykatës merr formë të 

prerë pas një procesi gjyqësor dy shkallësh, si rrjedhojë vendimi i gjykatës së apelit civil apo 

administrativ, në rastet kur gjykata e apelit ushtron juridiksion fillestar, (apo e thënë ndryshe 

ka gjykuar si shkallë e parë) dhe ndaj vendimit është ushtruar rekurs, nuk mund të 
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konsiderohet si vendim gjyqësor i formës së prerë. Rekursi në këtë rast ka sjellë efektet 

juridike të parandalimit të marrjes formë të prerë. Si rrjedhojë, vendimi i gjykatës së apelit do 

të marrë formë të prerë pasi të përfundojë shqyrtimi i rekursit në Gjykatën e Lartë, si shkalla 

e dytë e gjykimit. 

15.Bazuar në arsyetimin e mësipërm, në rastin konkret, kërkesa e kërkuesit është pa 

objekt sepse paraqitja e rekursit ka ipso iure efekte pezulluese për vendimin e dhënë nga 

Gjykata e Apelit Korçë. Ky i fundit në rastin konkret nuk është i formës së prerë dhe sikurse 

u arsyetua më sipër neni 479 i KPC fushën e zbatimit e ka vetëm për vendimet objekt rekursi 

të gjykatës së apelit me juridiksion rishikues. 

16.Kolegji vlerëson të rëndësishme të theksojë se nuk ka patur një praktikë të qartë në 

lidhje me interpretimin e Ligjit nr.133/2015, në raport me nenin 451 të KPC, në raste të tilla, 

në lidhje me çështjen nëse janë apo jo të formës së prerë vendimet e gjykatave të apelit me 

juridiksion fillestar. Kolegji vlerëson se qëndrimi i mbajtur në rastin konkret, sipas të cilit 

vendimet e gjykatave civile të apelit apo të Gjykatës Administrative të Apelit me juridiksion 

fillestar sipas Ligjit nr.133/2015, do të jetë i zbatueshëm edhe për rastet e ngjashme në të 

ardhmen (pro futuro).  

17.Si rrjedhojë Kolegji thekson se çdo kërkesë e palëve në të ardhmen për pezullimin 

e ekzekutimit të vendimit sipas nenit 479 të KPC në raste të tilla do të vlerësohet në kuptim të 

kërkesave të parashikuar në nenin 34 të KPC të ndryshuar. 

 

       P Ë R   K Ë T O   A R S Y E, 

 

          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 kërkuesi Agjencia e Trajtimit të Pronave, për 

pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr.49, datë 26.12.2019 të Gjykatës së Apelit Korçë. 

 

Tiranë, më datë 23.06.2021    

   

       ANËTAR             ANËTARE            KRYESUES 

 

  Sandër SIMONI                     Albana BOKSI                   Ervin PUPE 
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            REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

                      GJYKATA E LARTË 

                   KOLEGJI CIVIL 

 

Nr. 218/18 i Regj.Themeltar 

Nr. 218/18 i Vendimit 

       

     V E N D I M 

 

      NË EMËR TË REPUBLIKËS 

 

Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë i përbërë nga gjyqtarët: 

 

     Ervin PUPE      - Kryesues 

  Albana BOKSI   - Anëtare 

    Sandër SIMONI   - Anëtar 

 

në datën 23.06.2021, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr.218/18 akti, 

si më poshtë: 

 

KËRKUES:   Shoqëria “Elledi” sh.p.k 

 

OBJEKTI: Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr.3427, datë  24.04.2017  

të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, lënë në fuqi me 

vendimin nr.891, datë 07.11.2019 të Gjykatës së Apelit Tiranë. 

   

BAZA LIGJORE:  Neni 479/a i Kodit të Procedurës Civile.  

 

Për çështjen civile që iu përket palëve: 

 

PADITËS:  Shoqëria “ Teuta Durrës “ sh.p.k 

 

I PADITUR:  Shoqëria “Elledi “ sh.p.k 

   Drejtoria e Përgjithshme e Markave dhe Patentave 

 

OBJEKTI:  1.Shfuqizimi i markës “Elledi” (fjalë dhe figurë) me nr regjistrimi 

15206 e AL-T -2013 -301, datë 22.05.2013 për shkak se ky regjistrim 

cënon të drejtën e pronësisë industriale të markave të mëparshme Gold 

(fjalë, fjalë dhe figurë) të cilat janë të mirënjohura, me pasojë njoftimin 

e DPPM për vendimin për shfuqizim marke dhe regjistrimin e vendimit 

në regjistrin e markave. 

2.Detyrimin e të paditurit Elledi sh.p.k të ndalojë përdorimin e markës 

tregtare Gold (fjalë, fjalë dhe figurë) në pronësi të paditësit nga të 

gjitha produktet ushqimore të përfshira në klasën 30 të klasifikimit të 
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Nicës duke përfshirë ndalimin e importimit, shpërndarjes, tregtimit dhe 

fushatave publicitare (duke përfshirë atë në internet) dhe të materialeve 

të tjera promovuese si dhe reklamimin e produkteve ushqimore nën 

markën Elledi nr.125206, me AL-T -2013 – 301, datë 22.05.2013 që në 

figurë përmban fjalën Gold me pronësi të paditësit dhe mospërsëritjen 

e këtyre veprimeve në të ardhmen. 

3.Publikimin e këtij vendimi në mediat kombëtare me shpenzimet e të 

paditurit. 

Sigurimi i padisë duke urdhëruar a) bllokimin fizik, konfiskimin dhe 

nxjerrjen jashtë qarkullimit të ambalazheve, paketimeve të të gjitha të 

mallrave oriz Elledi sh.p.k që përmbajnë emërtimin Gold ( të mbushura 

ose jo me oriz) të ndodhura në pikat e prodhimit, magazinimit, 

shpërndarjes apo shitjes me shumicë ose pakice të tyre b) ndalimin e 

hyrjes së ambalazheve, paketimeve të të gjitha llojeve të mallrave oriz 

të Elledi sh.p.k që pëmbajnë emërtimin Gold (të mbushura me oriz ose 

jo) në rrugët tregtare, përfshi pikat doganore të RSH c) pezullimin e të 

gjitha veprimeve pranë regjistrit të markave të DPPM lidhur me 

markën Elledi (fjalë dhe figurë) me nr.15206, e AL-T -2013 -301, datë 

22.05.2013 deri në ditën e dhënies së një vendimi përfundimtar.   

 

BAZA LIGJORE: Neni 43/2 (b dhe c), nenet 173, 184(2) të ligjit nr.9947, datë 

07.07.2008 “ Për pronësinë industriale”. Nenet 638, 839 të KC. Nenet 

32, 202, 348 të KPC 

 

     KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SE LARTË 

 

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

vendimit gjyqësor të formës së prerë, 

  

           V Ë R E N 

 

I. Rrethanat e çështjes 

1.Para Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji), pala kërkuese  Shoqëria 

“Elledi” sh.p.k, ka paraqitur një kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr.49, datë 

26.12.2019, të  Gjykatës së Apelit Tiranë .  

2.Referuar akteve të administruara në gjykatat e faktit rezulton se paditësi Shoqëria    

“Teuta Durrës “ sh.p.k,, i është drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, kundrejt palës 

së paditur Shoqëria “Elledi” sh.p.k, dhe Drejtoria e Pergjithshme e Markave dhe 

Patentave,me objekt “Shfuqizimi i markës “ Elledi “ ( fjalë dhe figurë) me nr regjistrimi 

15206 e AL-T -2013 -301, datë 22.05.2013 për shkak se ky regjistrim cënon të drejtën e 

pronësisë industriale të markave të mëparshme Gold (fjalë, fjalë dhe figurë) të cilat janë të 

mirënjohura, me pasojë njoftimin e DPPM për vendimin për shfuqizim marke dhe 

regjistrimin e vendimit në regjistrin e markave., etj…”.  

3.Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë, me vendimin nr.3427, datë 24.04.2017 ka 

vendosur: 

- Pranimin pjesërisht të kërkesë-padisë. 

- Shfuqizimin e markës “Elledi Gold” regjistruar pranë Drejtorisë së Përgjithshme të 

Patentave dhe Markave në pronësi të të paditurit Shoqëria ‘Elledi’ sh.p.k, me 

nr.regjistrimi 15206, AL-T 2013-301, datë 22.05.2013 dhe çregjistrimin e kësaj marke 

nga Drejtoria  e Përgjithshme e Patentave e Markave. 
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- Detyrimin e të paditurit shoqëria Elledi sh.p.k të ndalojë përdorimin e markës “Gold 

(fjalë, fjalë/figurë) në pronësi të paditësit Teuta Durrës sh.p.k, të ndalojë shpërndarjen, 

tregtimin dhe reklamimin e produkteve ushqimore dhe materialeve të tjera 

promovuese nën markën “Elledi” që në figurë përmban fjalën “Goldi dhe 

mospërsëritjen e këtyre veprimeve në të ardhmen. 

- Urdhërohet regjistrimi i këtij vendimi për shfuqizimin e markës “Elledi Gold”, në 

regjistrin e markave dhe publikimi kombëtar me shpenzimet e të paditurit. 

- Rrëzimin e padisë në lidhje me kërkimin për sigurimin e padisë. 

6. Ky vendim është lënë në fuqi nga Gjykata e Apelit Tiranë, me vendimin 

nr.891, datë 07.11.2019.      

7. Kundër vendimit të Gjykatës së Apelit Tiranë, dhe vendimit të Gjykatës së Rrethit 

Gjyqësor Tiranë, ka ushtruar rekurs kërkuesi, Shoqëria “Elledi” sh.p.k, i cili kërkon 

njëkohësisht dhe pezullimin e ekzekutimit të këtyre vendimeve, duke parashtruar këto 

shkaqe: 

- Gjykata e Apelit Tiranë ka vendosur në kundërshtim të hapur me praktikën 

Unifikuese të Kolegjeve të Bashkuara të Gjykatës së Lartë dhe Ligjin nr.9947, datë 

07.07.2008 ku parashikohet procedurë e ndjekjes së ankimit administrativtë dhe më 

pas ajo gjyqësor, procedurë që paditësi nuk e ka ndjekur.  

- Sa më lart mendojmë që kërkesa e të paditurit Shoqëri “Elledi” sh,p.k të pranohet për 

të mos shkaktuar dëme më të mëdha.  

- Gjithashtu në rekurs janë argumentuar fakte dhe analizuar prova të njëanshme në 

vendimmarrjen e vendimeve të Gjykatave.  

- Ne mendojmë që duhet të pezullohet ekzekutimi i menjëhershëm i këtyre vendimeve 

sepse do të sillte dëme të mëdha në aktivitetin e shoqërisë së të paditurit Elledi sh.p.k , 

si dhe do të krijonte një konflikt civil ndërmjet të paditurve, duke pasur në konsideratë 

që vendimet e Gjykatave kanë qenë në shkelje të hapur të kërkesave të neneve 

151,152,153 e vijues të Ligjit specifik nr.947, datë 07.07.2008“ Për pronësinë 

Industriale” si dhe në kundërshtim flagrant të vendimit Unifikues të Kolegjeve të 

Bashkuara nr.2, datë 06.01.2009 dhe nr.1 datë 26.11.2010 .  

- Kemi provuar përpara Gjykatës që paditësi ka shkelur kërkesat e nenit 112 të KC 

lidhur me parashkrimin e padisë.  

- E drejta e padisë që nuk është ushtruar brenda afatit të caktuar në ligj shuhet dhe nuk 

mund të realizohet më me anë të gjykatës ose të organit tjetër kompetent.  

 

II. Vlerësimi i Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë 

 

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

kërkuese, Shoqëria “Elledi” sh.p.k, për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të 

sipërcituar është e pabazuar në ligj. 

9. Në pikën 1 të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile, parashikohen kushtet dhe 

motivet 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. 

10. 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, sigurisht 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 
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menjëhershëm i vendimit gjyqësor të formës së prerë. Kjo e drejtë e palës ndërgjyqëse 

gjyqhumbëse është paraparë 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 në cilat 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.  

11.Nga shqyrtimi i shkaqeve konkrete për të cilat pala kërkuese  Shoqëria “Elledi” 

sh.p.k, 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. 

12. Përsa më sipër, Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë vlerëson se nuk ka vend për të 

pranuar kërkesën e paraqitur nga kërkuesi Shoqëria “Elledi” sh.p.k, për pezullimin e 

ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë. 

   

         P Ë R   K Ë T O   A R S Y E, 

 

          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 kërkuesi Shoqëria “Elledi” sh.p.k, për pezullimin e 

ekzekutimit të vendimit nr. 3427, datë 24.04.2017 të Gjykata e Apelit Tiranë. 

 

Tiranë, më datë 23.06.2021    

   

  

    ANËTAR                  ANËTARE            KRYESUES 

 

Sandër SIMONI                      Albana BOKSI          Ervin PUPE 
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                   REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

                   GJYKATA E LARTË 

                         KOLEGJI CIVIL 

 

Nr. 221/20 i Regj.Themeltar 

Nr. 221/20 i Vendimit 

 

           V E N D I M 

 

        NË EMËR TË REPUBLIKËS 

 

Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë i përbërë nga gjyqtarët: 

 

Ervin PUPE  - Kryesues 

Albana BOKSI - Anëtare 

Sokol SADUSHI - Anëtar 

 

në datën 23.06.2021, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr.210, si më 

poshtë: 

 

KËRKUES:   Agjencia e Trajtimit të Pronave 

 

OBJEKTI: Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr.10-2019-2073/693, 

datë 07.11.2019  të  Gjykatës së Apelit Durrës. 

 

BAZA LIGJORE:  Neni 479/a i Kodit të Procedurës Civile.  

 

Për çështjen civile që iu përket palëve: 

 

PADITËS:  Persida Gjoka  

 

I PADITUR:  Agjencia e Trajtimit të Pronave 

 

OBJEKTI: Ndryshimi i vendimit nr.1782, datë 06.11.2018 të ATP duke vendosur 

shfuqizimin e tij si të pambështetur në ligj dhe në prova. 

Njohjen/kthimin/kompesimin e sip.47.400 m2, Shenvlash Bashkia 

Durrës, sipas ligjit dhe pjesëve takuese të bashkëpronarëve. 

 

BAZA LIGJORE: Ligji nr.133, datë 05.12.2015 “Për trajtimin e pronës dhe përfundimin e 

procesit të Kompesimit të pronave”, i ndryshuar,VKM nr.222, datë  

23.03.2016, i ndryshuar, neni 41 i Kushtetutës së Shqipërisë. 
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KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SE LARTË 

 

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

të vendimit gjyqësor të formës së prerë, 

  

      V Ë R E N 

I. Rrethanat e çështjes 

1.Para Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji), pala kërkuese, Agjencia 

e Trajtimit të Pronave, ka paraqitur një kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të vendimit 

nr.10-2019-2073/693, datë 07.11.2019 të  Gjykatës së Apelit Durrës. 

2.Referuar akteve të administruara në gjykatat e faktit rezulton se paditësia Persida 

Gjoka, i është drejtuar Gjykatës së Apelit Korçë, kundrejt palës së paditur, Agjencia e 

Trajtimit të Pronave.Ka rezultuar se paditësia Persida Gjoka në cilësinë e trashëgimtares 

ligjore të subjektit të shpronësuar Sinan Citaku, ka paraqitur kërkesë për njohjen e së drejtës 

së kompesimit të një sipërfaqe toke bujqësore prej 47.4 dynym, e ndodhur në fshatin 

Shënavlash Durrës në emër të subjektit të  shpronësuar Sinan Citaku. 

3.Agjencia e Trajtimit të Pronave në lidhje me kërkesën e paditëses ka 

vendosur:Mosnjohjen e së drejtës së pronësisë në emër të subjektit të shpronësuar Sinan 

Citaku, për pronën e pretenduar me sipërfaqe  prej 47.7 dynym, ndodhur në fshatin 

Shënavlash Durrës. 

4.Duke mos qenë dakort me vendimin e mësipërm paditësja i është drejtuar Gjykatës 

së Apelit Durrës me kërkesë padinë me objekt : “Ndryshimi i vendimit nr.1782, datë  

06.11.2018 të ATP duke vendosur shfuqizimin e tij si të pambështetur në ligj dhe në prova. 

Njohjen/kthimin/kompesimin e sip.47.400 m2, Shenvlash Bashkia Durrës, sipas ligjit dhe 

pjesëve takuese të bashkëpronarëve”. 

5.Gjykata e Apelit Durrës, me vendimin nr.10-2019-2073/693, datë 07.11.2019 ka 

vendosur: 

- Pranimin e padisë të paditësit Persida Gjoka.  

- Anullimin e vendimit datë 06.11.2018 të ATP-së, njohjen e pronësisë ish pronarit 

Sinan Çitaku të pasurisë me sipërfaqe 47.4 dy, dhe kompensimin në një nga format e 

parashikuara nga ligj. 

- Akti i ekspertimit është pjesë integrale e vendimit.  

6.Kundër vendimit të Gjykatës së Apelit Durrës, ka ushtruar rekurs kërkuesi, 

Agjencia e Trajtimit të Pronave, i cili kërkon njëkohësisht dhe pezullimin e ekzekutimit të 

këtij vendimi,duke parashtruar këto shkaqe: 

- Gjatë gjykimit të çështjes, Gjykata e Apelit në arsyetimin e saj nuk i është referuar 

asnjë dokumenti konkret sa i takon mangësive qe ATP ka konstatuar në dosjen e 

shqyrtimit, duke i anashkaluar provat dhe duke rrëzuar vendimmarrjen e Agjencisë,  

- Gjykata e apelit arrin ne përfundimin se pretendimet e paditësit janë të bazuara në 

mbështetje të nenit 8 të KPC.  

- Paditësi paraqiti faktet mbi të cilat mbështeti pretendimet e tij dhe në mbështetje të 

nenit 12 te KPC arriti të provojë faktet mbi të cilat bazoi pretendimet e tij 

- Nisur nga ky fakt Gjykata e Apelit ka vlerësuar vetëm provat që edhe ATP ka pasur 

në dosje, ndërsa sa i takon provave të tjera qe gjykata vlerëson se paditësi ka 

paraqitur, nuk nominohet asnjë provë e re, madje shkon më tej kur arsyeton në 

paragrafin e fundit, faqe 7 të vendimit se përsa i përket mungesës së aktit përkatës të 

shpronësimit, konfiskimit, shtetëzimit në mënyrë të padrejtë nga shteti pas datës 

29.11.1944, gjykata e apelit vlerëson të pambështetur këtë argument të të paditurit 

sepse pas reformës agrare sipas saj, prona private nuk është lejuar dhe tokat u 

shtetëzuan (ky fakt mbështet në nenin 13 te KPC).  
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- Ky është një fakt i njohur zyrtarisht vazhdon arsyetimin gjykata dhe nuk është e 

nevojshme që të provohet. 

- Në këtë gjykim është kërkuar nga gjykata marrja e provës me anë të një eksperti të 

fushës referuar nenit 224/a të KPC duke u realizuar një akt ekspertimi topografik që 

ka përcaktuar vendndodhjen e sipërfaqeve 47.4 dy toke për të cilat ngre pretendimeve 

për njohje/kthim/kompensim pala paditëse. 

- Ky akt ekspertim ka qenë e vetmja prove hartografike që gjykata në arsyetimin e saj 

ka përdorur si provë edhe pse KPC përcakton si jo të detyrueshëm mendimin e 

ekspertit.  

 

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, Agjencia e Trajtimit të Pronave, për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor 

të sipërcituar është e pabazuar në ligj. 

8. Në pikën 1 të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile, parashikohen kushtet dhe 

motivet 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. 

9.Në analizë të dispozitës së sipërcituar, Kolegji vlerëson se objekt i kërkesës për 

pezullim janë vendimet gjyqësore të formës së prerë, ndaj të cilave është ushtruar rekurs nga 

palët ndërgjyqëse në Gjykatën e Lartë. Forma e prerë e një vendimi gjyqësor është atributi që 

i jep ligji procedural një vendimi gjykate, që e bën atë imun nga goditjet me mjete të 

rishikimit, pasi të jenë plotësuar kushtet e parapara me ligj. Kuptimi jepet nga neni 451 i 

Kodit të Procedurës Civile, i cili përcakton momentin procedural se kur vendimi i gjykatës 

merr këtë cilësi dhe ku është parashikuar se: “Vendimi i gjykatës merr formë të prerë kur: a) 

Nuk mund të bëhet ankim ndaj tij; b) Nuk është bërë ankim kundër tij brenda afateve të 

caktuara nga ligji ose kur ankesa është tërhequr; c) Ankesa e paraqitur nuk është pranuar; ç) 

Vendimi i gjykatës është lënë në fuqi, ndryshuar ose është pushuar gjykimi në shkallë të 

dytë.” Me marrjen formë të prerë sipas kësaj dispozite, vendimi fiton autoritetin e aktit 

detyrues për palët të cilëve ju drejtohet dhe autoritetin e gjësë së gjykuar. 

10.Nga ana tjetër Kolegji vlerëson se masa e përkohshme e pezullimit të ekzekutimit 

të vendimit gjyqësor të formës së prerë sipas nenit 479 të KPC ka karakter përjashtimor dhe 

të jashtëzakonshëm. Në të kundërt do të zhvleftësohej fuqia juridike e vendimit gjyqësor të 

formës së prerë, detyrueshmëria për zbatimin e tij nga palët ndërgjyqëse dhe mosekzekutimi i 

vendimit gjyqësor të formës së prerë, nga përjashtim do të shndërrohej në rregull. Kjo do të 

vinte ndesh me të drejtën kushtetuese dhe konventore të kujtdo për të patur një proces të 

rregullt ligjor, e drejtë që përfshin jo vetëm fazën njohëse të së drejtës por edhe fazën 

ekzekutive. Kjo do të thotë se pala që e kërkon pezullimin ka barrën e paraqitjes së fakteve 

dhe argumentave konkretë se cili është dëmi i rëndë që asaj mund t’i vijë nga ekzekutimi i 

menjëhershëm i vendimit gjyqësor të formës së prerë dhe pse apo në çfarë mënyre ky dëm 

është me natyrë të parikthyeshme. Nga ana tjetër, Kolegji vlerëson se koncepti “pasoja të 

rënda” në kuptim të nenit 479 të KPC nënkupton pasojat e drejtëpërdrejta me karakter 

material që mund të sjellë ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit gjyqësor të formës së prerë. 

11.Duke iu rikthyer rastit konkret, kërkuesi, ka kërkuar pezullimin e ekzekutimit të 

vendimit të Gjykatës së Apelit Durrës, e cila ka ushtruar juridiksion fillestar dhe ka disponuar 

mbi një vendim të Agjencisë së Trajtimit të Pronës, bazuar në Ligjin nr. 133/2015 “Për 
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Trajtimin e Pronës dhe Përfundimin e Procesit të Kompensimit të Pronave” (në vijim Ligji 

nr.133/2015). 

12.Kolegji vlerëson se Ligji nr. 133/2015 është me natyrë mikse, sepse përmban 

norma juridike të karakterit material dhe procedural. Dispozitat materiale përcaktojnë 

rregullat dhe kriteret mbi bazën e të cilave organi administrativ kompetent (konkretisht ATP), 

e më tej gjykata do të vendosë mbi kërkesat e ish-pronarëve për njohje dhe kompensim të 

pronës. Nga ana tjetër, dispozitat procedurale disiplinojnë në mënyrë të posaçme (lex 

specialis), veprimtarinë e organit administrativ përgjegjës për trajtimin e kërkesave të ish-

pronarëve për kompensim të pronës, afatet e veprimit administrativ, të drejtën ankimit dhe 

afatet e ankimit të subjekteve të procedimit administrativ, për të kundërshtuar vendimet 

eATP-së në gjykatë, kompetencën e gjykatave që do të shqyrtojnë këto mosmarrëveshje etj.   

Në mënyrë të posaçme, ky ligj i ka njohur juridiksion fillestar gjykatave të apelit dhe 

Gjykatës Administrative të Apelit, sipas neneve 19 dhe 29, kur objekt kontrolli kanë qenë 

vendime të ATP-së, vendime të ish-KKKP-ve, ish-ZRVKKP-ve apo ish-AKKP-së, që kanë 

disponuar në lidhje me kërkesën e ish-pronarëve, për njohjen, kthimin apo kompensimin e 

pronës. (Vendim Njësues nr. 611, datë 07.02.2018 i Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë). 

13.Në vijim të këtij arsyetimi, Kolegji sjell në vëmendje nenin 5/17 të Ligjit 

nr.133/2015, nën titullin “Përkufizime”, ku është parashikuar se: “...Vendim “përfundimtar”  

është çdo vendim administrativ ose gjyqësor, i cili nuk i nënshtrohet më një procedure  

kontrolli dhe rishikimi nga një autoritet më i lartë administrativ ose gjyqësor, duke përfshirë  

këtu vendimet e formës së prerë dhe kur këto i janë nënshtruar rekursit, si përfundimtar 

konsiderohet vendimi i Gjykatës së Lartë...”. Kjo dispozitë me natyrë procedurale përcakton 

se kur vendimi gjyqësor merr formë të prerë dhe bëhet i ekzekutueshëm për qëllime të këtij 

ligji, në rastin kur mosmarrëveshja midis ish-pronarit dhe shtetit i nënshtrohet juridiksionit 

gjyqësor. Nga ana tjetër, Kolegji thekson se, kjo dispozitë, për situatën kur gjykata e apelit ka 

ushtruar juridiksion fillestar, është në harmoni edhe me parashikimin e përgjithshëm të nenit 

451 të KPC (lex generalis), sipas të cilit vendimi i gjykatës merr formë të prerë, ndër të  

tjera, kur është vendosur lënia në fuqi, ndryshimi i vendimit apo është vendosur pushimi I 

gjykimit në shkallë të dytë (pika ç). Sipas kësaj dispozite vendimi i gjykatës merr formë të 

prerë pas një procesi gjyqësor dy shkallësh, si rrjedhojë vendimi i gjykatës së apelit civil apo 

administrativ, në rastet kur gjykata e apelit ushtron juridiksion fillestar, (apo e thënë 

ndrysheka gjykuar si shkallë e parë) dhe ndaj vendimit është ushtruar rekurs, nuk mund të 

konsiderohet si vendim gjyqësor i formës së prerë. Rekursi në këtë rast ka sjellë efektet 

juridike të parandalimit të marrjes formë të prerë. Si rrjedhojë, vendimi i gjykatës së apelit do 

të marrë formë të prerë pasi të përfundojë shqyrtimi i rekursit në Gjykatën e Lartë, si shkalla 

e dytë e gjykimit. 

14.Bazuar në arsyetimin e mësipërm, në rastin konkret, kërkesa e kërkuesit është pa 

objekt sepse paraqitja e rekursit ka ipso iure efekte pezulluese për vendimin e dhënë nga 

Gjykata e Apelit Durrës. Ky i fundit në rastin konkret nuk është i formës së prerë dhe sikurse 

u arsyetua më sipër neni 479 i KPC fushën e zbatimit e ka vetëm për vendimet objekt rekursi 

të gjykatës së apelit me juridiksion rishikues. 

15.Kolegji vlerëson të rëndësishme të theksojë se nuk ka patur një praktikë të qartë në 

lidhje me interpretimin e Ligjit nr. 133/2015, në raport me nenin 451 të KPC, në raste të tilla, 

në lidhje me çështjen nëse janë apo jo të formës së prerë vendimet e gjykatave të apelit me 

juridiksion fillestar. Kolegji vlerëson se qëndrimi i mbajtur në rastin konkret, sipas të cilit 

vendimet e gjykatave civile të apelit apo të Gjykatës Administrative të Apelit me juridiksion 

fillestar sipas Ligjit nr.133/2015, do të jetë i zbatueshëm edhe për rastet e ngjashme në të 

ardhmen (pro futuro).  
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16.Si rrjedhojë Kolegji thekson se çdo kërkesë e palëve në të ardhmen për pezullimin 

e ekzekutimit të vendimit sipas nenit 479 të KPC në raste të tilla do të vlerësohet në kuptim të 

kërkesave të parashikuar në nenin 34 të KPC të ndryshuar. 

 

                       P Ë R   K Ë T O   A R S Y E, 

 

               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 kërkuesi, Agjencia e Trajtimit të Pronave, për 

pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr.10-2019-2073/693, datë 07.11.2019 të Gjykatës së 

Apelit Durrës. 

 

      Tiranë, më datë 23.06.2021

    

   

ANËTAR                   ANËTARE               KRYESUES 

 

      Sandër SIMONI     Albana BOKSI            Ervin PUPE 
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                  REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

                     GJYKATA E LARTË 

               KOLEGJI CIVIL 

 

Nr. 240/23 i Regj.Themeltar 

Nr. 240/23 i Vendimit 

 

                      V E N D I M 

 

                   NË EMËR TË REPUBLIKËS 

 

Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë i përbërë nga gjyqtarët: 

 

Ervin PUPE  - Kryesues 

Albana BOKSI - Anëtare 

Sandër SIMONI - Anëtar 

 

në datën 23.06.2021, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr.240 akti, si 

më poshtë: 

 

KËRKUES:   Shoqëria “Erda” sh,p,k 

 

OBJEKTI: Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr.1510 , datë 03.10.2017  

të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë, lënë në fuqi me 

vendimin nr.87, datë 13.02.2019 të Gjykatës së Apelit Vlorë.

  

BAZA LIGJORE:  Neni 479/a i Kodit të Procedurës Civile.  

 

Për çështjen civile që iu përket palëve: 

 

PADITËS:   Nuri Rexhepi  

  

I PADITUR:   Shoqëria “Erda” sh.p.k 

 

PERSON I TRETË:   O.SH.E.E. 

 

OBJEKTI: Zgjidhjen e kontratës së qerasë me Nr.1356 Rep, Nr.1313 Kol, 

datë 07.12.2012 si pasojë e mospërmbushjes së detyrimeve 

thelbësore nga ana e të paditurit Shoqëria “Erda” sh,p,k, ti 

paguajë paditësit Nuri Rexhepi shumë 364,656.49 lekë, për 

konsumin e papaguar të energjisë elektrike në objektin e marrë 

me qira, të paguajë shpërblimin e dëmit dhe interesat e 

papagueshme, 
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Detyrimi i të paditurit të paguajë shpenzimet gjyqësore dhe të 

përfaqësimit me avokat. 

 

BAZA LIGJORE:  Neni 32/a i KPC, neni 698, 801 e në vijim të KC  

 

   KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SE LARTË 

 

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

vendimit gjyqësor të formës së prerë, 

  

   V Ë R E N 

 

I. Rrethanat e çështjes 

 

1.Para Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji), pala kërkuese Shoqëria 

“Erda” sh,p,k, ka paraqitur një kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr.87, datë 

13.02.2019 të Gjykatës së Apelit Vlorë. 

  2.Referuar akteve të administruara në gjykatat e faktit rezulton se paditësi Nuri 

Rexhepi, i është drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë, kundrejt palës së paditur, 

Shoqëria “Erda” sh,p,k. 

3.Me padinë objekt gjykimi paditësi Nuri Rexhepi ka kërkuar “Zgjidhjen e kontratës 

së qerasë me Nr.1356 Rep,Nr.1313 Kol, datë 07.12.2012 si pasojë e mospërmbushjes së 

detyrimeve thelbësore nga ana e të paditurit Shoqëria “Erda” sh,p,k, ti paguajë paditësit Nuri 

Rexhepi shumë 364,656.49 lekë, për konsumin e papaguar të energjisë elektrike në objektin e 

marrë me qira, të paguajë shpërblimin e dëmit  dhe interesat e papagueshme.”   

4.Gjykata e Rrethit GjyqësorVlorë, me vendimin nr.1510, datë, 03.10.2017 ka 

vendosur: 

- Pranimin e padisë. 

- Zgjidhjen e kontratës së qerasë me nr.1356 rep, nr.1313 kol, datë 07.12.2012 të lidhur 

pranë Dhomës së Noterisë Vlorë, midis paditësit Nuri Rexhepi në cilësinë e 

qiradhënësit dhe të paditurit Shoqëria “ERD”,Sh.p.k me NIPT K 97207202K, ti 

paguajë paditësit Nuri Rexhepi shumën 46.981,47 lekë, që përbën vlerën e konsumit  

të energjisë elektrike të konsumuar brenda periudhës së afatit të kontratës së qerasë si 

detyrim që rrjedh nga kontrata e qirasë nr.1356 rep, nr.1313 kol, datë 07.12.2012 të 

lidhur midis palëve. 

5.Ky vendim është lënë në fuqi nga Gjykata e Apelit Vlorë, me vendimin nr.87, 

datë 13.02.2019.         

6.Kundër këtij vendimi, ka paraqitur rekurs pala e paditur, Shoqëria “Erda” sh,p.k, e 

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

vendimit të Gjykatës së Apelit Vlorë, me vendimin nr.87, datë 13.02.2019, duke parashtruar 

shkaqet si më poshtë:  

- Fatura mars 2012 në vlerën 109 660 lekë, nuk i përket kontratës objekt gjykimi, pasi 

kontrata objekt padie është lidhur pas 9 muajsh.  

- Faturat në vazhdimësi që pretendohet; Dhjetor 2013 (-për kontratën e dhjetor 2013, 

vet klienti–paditës ka bërë ankesë në CEZ me nr.ankese 0132072 për shkak të 

çakordim sahati), administruar në procesin gjyqësor civil.  

- Faturat për energjinë elektrike; korrik 2014 dhe Gusht 2014 i përkasin detyrimit të 

përgjithshëm që ka klienti Nuri Rexhepaj, ka për të katër ambientet që furnizon dhe 

matet me këtë kontator dhe vlera që duhej të paguante qiramarrësi për sipërfaqen në 
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përdorim të kontratës së fundit i është dhënë çdo muaj deri sa marrëveshja u prish në 

gusht 2014. .  

- Gjithashtu nuk u pranua nga Gjykata në procesin e shqyrtimit dhe marrjes së provave, 

(marrja e provave tek të tretët) lidhur me mënyrën e zgjidhjes de facto të kontratës 

objekt gjykimi (pasi palët për shkak të mosmarrëveshjes lidhur me mbi faturim sipas 

palës së paditur, kanë zgjidhur kontratën defacto dhe janë konfliktuar, duke ndërhyre 

në këtë konflikte dhe policia.)  

- Ishte detyrim i palës paditëse që në bazë të nenit 12 të KPC të paraqiste prova që të 

vërtetoja se kontatori, mbi të cilën janë lëvruar faturat tatimore mujore për  

pagesën e energjisë elektrike të konsumuar i përkasin pikërisht objektit të dhënë me  

qera (sipas objektit të padisë).  

- E kundërta vërtetohet me kontratat e mëparshme të paraqitura si prova (që kanë qenë 

në marrëdhënie qiramarrje midis palëve) që edhe pse kanë qenë objekte të ndryshme 

që  

janë marrë me qira përsëri detyrimi dhe konsumimi i energjisë elektrike është bërë 

mbi bazën e këtij kontatori me nr kontrate 12453, në emër të paditësit.  

 

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, Shoqëria “Erda” sh,p.k, për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të 

sipërcituar është e pabazuar në ligj. 

8. Në pikën 1 të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile, parashikohen kushtet dhe 

motivet 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. 

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, sigurisht 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 paraparë 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 në cilat 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.  

10.Nga shqyrtimi i shkaqeve konkrete për të cilat pala kërkuese, Shoqëria “Erda” 

sh,p.k, 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. 

11. Përsa më sipër, Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë vlerëson se nuk ka vend për të 

pranuar kërkesën e paraqitur nga kërkuesi Shoqëria “Erda” sh,p.k, për pezullimin e 

ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë. 
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 P Ë R   K Ë T O   A R S Y E, 

         

 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 kërkuesi Shoqëria “Erda” sh,p.k, për pezullimin e  

ekzekutimit të vendimit nr.87, datë 13.02.2019 të Gjykata e Apelit Vlorë.  

 

Tiranë, më datë 23.06.2021    

   

      ANËTAR             ANËTARE         KRYESUES 

 

Sandër SIMONI                        Albana BOKSI                Ervin PUPE 
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI CIVIL 

 

Nr. 60 i Regj.Themeltar 

Nr. 60 I Vendimit 

 

VENDIM 

NË EMËR TË REPUBLIKËS 

 

           Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë i përbërë nga: 

 

                             Albana BOKSI       Kryesues 

     Ilir PANDA               Anëtar 

     Sandër SIMONI            Anëtar 

     

sot më datë 23.06.2021, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr. 60 akti, 

datë 17.02.2021, si më poshtë: 

 

KËRKUES:     Arjan Dhimërtika 

 

OBJEKTI:    Pezullimin e ekzekutimit të vendimit të Gjykatës së 

Apelit Tiranë me nr. 296, datë 12.10.2020. 

     

BAZA LIGJORE:    Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile. 

 

Në çështjen civile që i përket: 

 

PADITËS:    1. Shpresa Noka; 

     2. Jorgo Papagjika; 

     3. Qirjako Kumi; 

     4. Harillaq Kumi; 

     5. Izmini Papagjika; 

     6. Margarita Hysaj; 

     7. Florika Thomagjini; 

     8. Valentina Bezhani; 

     9. Aleksandra Baxherri; 

     10. Vasilika Leka; 

     12. Thanas Gjoni; 

     13. Diana Dumi; 

     14. Elena Nako; 

     15. Pirro Gjoni; 

     16. Kristo Leka; 

     17. Fatmira Regazi; 

     18. Donika Treska; 

     19. Evangjelina Zotu; 

     20. Jorgo Papagjika; 
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     21. Emirjana Xhoxha; 

     22. Thoma Mehani; 

     23. Artan Mehani; 

     24. Gjergji Mehani; 

     25. Bledar Mehani; 

     26. Oresti kumi 

  

      

I PADITUR:     1. Arjan Dhimërtika; 

     2. Engjëll Dhimërtika; 

     3. Jeta Dhimërtika; 

     4. Evjeni Dhimërtika; 

     5. Gëzim Dhimërtika; 

     6. Konde Dhimërtika; 

     7. Leonora Nika; 

     8. Vasil Dhimërtika 

 

PERSON I TRETË:    Minstria e Financave    

 

     

       KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË 

 

Pasi dëgjoi relatimin e gjyqtarit  Albana Boksi mbi kërkesën e pezullimit të 

ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë, 

 

VËREN:  

I. Rrethanat e faktit  

 

 1. Para Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë është paraqitur një padi me objekt 

kërkimin e pasurisë trashëgimore të të ndjerit Vaso Dhimërtika, nga të paditurit që e 

posedojnë dhe dorëzimin e pasurisë trashëgimore dhe të pasurisë së fituar me anë të saj dhe të 

konfirmuar me vendimin e GJEDNJ të datës 17.03.2016 Rista etj kundër Shqipërisë i datës 

17.03.2016 dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave me nr. 613, datë 31.08.2016. Paditësit 

kanë pretenduar se janë bashkëpronarë të vlerës së përfituar sipas vendimit të GJEDNJ të 

sipërcituar, për shkak të trashëgimisë ligjore. 

 2. Para ngritjes së padisë, mbi kërkesën e paditësve, ne vendimin nr. 1090 akti, datë 

14.12.2016 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë është vendosur sigurimi i padisë, duke u 

urdhëruar sekuestro konservative mbi llogaritë e palëve të paditura në masën e objektit të 

padisë. 

         3. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë, me vendimin nr. 4349, datë 17.05.2017 ka 

vendosur: 

        “1. Pranimin pjesërisht të padisë së paditësve Shpresa Noka, Jorgo Papagjika, 

Qirjako Kumi etj;  

       2. Detyrimin e të paditurve Arjan Dhimërtika, Vasil Dhimërtika etj, të njohin 

bashkëpronarë paditësat Shpresa Noka, Jorgo Papagjika etj (trashëgimtarët e Gita 

Papagjika dhe Afroviti Kumi), në 2/3 pjesë të vlerës prej 4.416.900 euro të përcaktuar si 

detyrim në vendimin e GJEDNJ, datë 17.03.2016, urdhëruar ekzekutimi i tij me VKM Nr. 

613, datë 31.08.2016; 

 3. Rrëzimin e padisë për kërkimet e tjera të saj; 
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 4. Ligjërimin e masës së sigurimit të padisë të dhënë me vendimin nr. 1090 akti, datë 

14.12.2016 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë” 

4. Me vendimin nr. 296, datë 12.10.2020 Gjykata e Apelit Tiranë ka vendosur:  

“1. Lënien në fuqi të vendimit nr. 4349, datë 17.05.2017 të  Gjykatës së Rrethit 

Gjyqësor Tiranë; 

2. Kundër vendimit lejohet rekurs në Gjykatën e Lartë sipas ligjit” 

5. Kundër këtij vendimi ka paraqitur rekurs pala e paditur, z. Arjan Dhimërtika. Po 

ashtu kjo palë, me datë 18.02.2021 ka paraqitur, pranë Gjykatës së Lartë një kërkesë për 

pezullimin e ekzekutimit të vendimit të Gjykatës së Apelit Tiranë, duke parashtruar se: 

- Vendimi i gjykatave është marrë në shkelje të ligjit procedural, në lidhje me 

paanshmërinë e gjyqtarit, kompetencën tokësore ekskluzive, ndërgjyqësinë, në 

kundërshtim me praktikën gjyqësore dhe të njehsuar të Gjykatës së Lartë; 

- Vendimi objekt rekursi është marrë në kundërshtim me ligjin material, me një rëndësi 

themelore për njësimin sigurinë dhe/ose zhvillimin e praktikës gjyqësore; 

- Vendimi ka cenuar sigurinë juridike dhe vjen ndesh me vendimin e GJEDNJ, në 

çështjen “Dhimërtika and Nika” kundër Shqipërisë; 

- Ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit do të sillte pasoja të rënda dhe të pariparueshme, 

pasi duhet të mbahet parasysh se vlera e detyrimit që i është ngarkuar palëve të paditura 

është e lartë dhe e konsiderueshme; 

- Ekzekutimi i vendimit do të sillte pasoja të rënda ekonomike për palët e paditura dhe po 

ashtu edhe për Buxhetin e Shtetit, me vështirësi për tu rikuperuar në eventualitetin ku 

vendimmarrja e gjykatave më të ulëta do të ndryshojë. 

- Bashkëlidhur kërkesës, pala e paditur ka paraqitur vendimet gjyqësore të kundërshtuara, 

praktikën përmbarimore, rekursin drejtuar Gjykatës së Lartë etj. 

6. Kundër kërkesës për pezullimin e ekzekutimit të vendimit, në datë 02.03.2020 ka 

paraqitur prapësimet me shkrim pala e paditur, z. Orest Kumi, i cili ka pretenduar se: 

- Pala kërkuese nuk ka paraqitur asnjë argument konkret apo provë se ekzekutimi i 

vendimit do ti sillte pasoja të rënda dhe të pariparueshme; 

- Shkaqet e kërkesës për pezullim lidhen me zgjidhjen e çështjes në themel; 

- Kërkuesi nuk legjitimohet të pretendojë proces të parregullt për palët e tjera që nuk kanë 

ushtruar ankim ndaj vendimit; 

- Prej kërkuesit para GJEDNJ është paraqitur një dëshmi trashëgimie e lëshuar në 

kundërshtim me ligjin, pasi trashëgimlënësi nuk ka patur një fëmijë, por tre fëmijë; 

- Kërkuesi nuk ka asnjë kufizim që të marrë pjesën takuese prej 1/3 e vlerës monetare 

objekt gjykimi, sipas vendimit të GJEDNJ. Ndërkohë që nëse vendimi pezullohet, 

interesat e palëve të paditura dëmtohen rëndë, pasi ka rreth 5 vjet që nuk po përfiton të 

drejtat që i burojnë nga trashëgimia ligjore. 

 

II. Vlerësimi i Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë 

7. Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji) vlerëson se shkaqet e 

parashtruara nga pala kërkuese, në kërkesën për pezullimin e ekzekutimit të vendimit 

gjyqësor të formës së prerë, nuk janë të mbështetura në ligj.  

8.  Në pikën 1 të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile (në vijim KPC), 

parashikohen kushtet dhe rrethanat për të cilat, Gjykata e Lartë, mund të pezullojë 

ekzekutimin e vendimit gjyqësor. Konkretisht në këtë dispozitë është parashikuar se: 

“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.” 
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9. Në praktikën e konsoliduar të Gjykatës së Lartë është mbajtur qëndrimi se objekt i 

kërkesës së palëve ndërgjyqëse, sipas nenit 479 të KPC, mund të jenë vetëm vendimet 

gjyqësore të formës së prerë, që përmbajnë një detyrim dhe që përbëjnë titull ekzekutiv sipas 

nenit 511/a të KPC. Vendimet deklarative, sigurojnë bazën për një padi detyrimi në të 

ardhmen (formulae praeiudiciales). Ato kanë për qëllim vërtetimin e qënies ose jo të një 

marrëdhënieje juridike të caktuar. Marrëdhënia juridiko-civile, e konfirmuar me vendim 

gjyqësor, ekziston pavarësisht nga ai dhe para se të jetë dhënë vendimi i gjykatës. Vendime të 

tilla, nuk mund të vihen drejtëpërdrejtë në ekzekutim, por ato mund të shërbejnë vetëm si 

bazë për dhënien më vonë të një vendimi detyrimi. (Shih vendim nr. 518, datë 06.05.2020; 

vendim nr. 472, datë 06.05.2020; vendim nr. 433, datë 06.05.2020; Vendim nr. 470, datë 

13.05.2020 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë etj). Në këto raste, Gjykata e Lartë ka 

konkluduar se, qenia titull ekzekutiv e vendimit gjyqësor të formës së prerë, përbën premisën 

bazë, të cilën Kolegji e vlerëson paraprakisht në çdo kërkesë pezullimi.  

10. Në vijim, Gjykata e Lartë, në bazë të nenit 479 të KPC, 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, nëse ka argumente konkret 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.  

10.1. Argumentat e 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. Duke iu rikthyer rastit konkret, Kolegji vlerëson se pala kërkuese, nuk ka 

parashtruar asnjë provë apo argument konkret për të vlerësuar nëse nga ekzekutimi i 

menjëhershëm i vendimit gjyqësor do të vinin pasoja të rënda për të. Kërkesa për pezullimin 

e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë, kryesisht 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 këtij vendimi. 

12. Argumentat e palës kërkuese në kërkesën për pezullim, lidhen me vlerën e lartë 

monetare objekt gjykimi; vështirësinë për ta rikuperuar në eventualitetin e ndryshimit të 

vendimit; insolvabilitetin e palës gjyqhumbëse etj. Kolegji vlerëson se këto pretendime nga 

kërkuesi, janë parashtruar në mënyrë hipotetike dhe të përgjithshme, të pambështetura në 

prova. Gjykata e Lartë në raste të ngjashme, ka vlerësuar se këto mund të jenë rrethana për 

pezullimin e ekzekutimit të vendimit, por duke patur parasysh karakterisitikat specifike të 

rastit konkret. Rrethana të tilla janë relative dhe nuk mund të shërbejnë në mënyrë abstrakte 

për zbatimin e nenit 479 të KPC, por do të duhet të merren në analizë rast pas rasti.  

13. Për rastin në gjykim, pala kërkuese nuk ka argumentuar konkretisht se pse pasuria 

objekt gjykimi (vlera monetare) konsiderohet e lartë dhe si qëndron ajo në raport me 

mundësinë financiare të palës debitore për ta rikthyer, në eventualitetin e ndryshimit të 

vendimit të Gjykatës së Apelit Tiranë. Po ashtu, pala kërkuese nuk ka argumentuar 

konkretisht dhe nuk ka sjellë prova mbi insolvabilitetin e palës tjetër. Kolegji vlerëson se 

masa e përkohshme e pezullimit të ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë, sipas 

nenit 479 të KPC, ka karakter përjashtimor dhe të jashtëzakonshëm. Në të kundërt do të 

zhvleftësohej fuqia juridike e vendimit gjyqësor të formës së prerë, detyrueshmëria për 

zbatimin e tij nga palët ndërgjyqëse dhe mosekzekutimi i vendimit gjyqësor të formës së 

prerë, nga përjashtim do të shndërrohej në rregull. Kjo do të vinte ndesh me të drejtën 

kushtetuese dhe konventore të kujtdo për të patur një proces të rregullt ligjor. Kjo e drejtë 
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përfshin jo vetëm fazën njohëse të së drejtës por edhe fazën ekzekutive. Kjo do të thotë se 

pala që e kërkon pezullimin ka barrën e paraqitjes së fakteve dhe argumentave konkretë se 

cili është dëmi i rëndë që asaj mund t’i vijë nga ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit 

gjyqësor të formës së prerë dhe në çfarë mënyre ky dëm është me natyrë të parikthyeshme.  

 

 

PËR KËTO ARSYE : 

 

Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë mbështetur në Nenin 479 të Kodit të Procedurës Civile, 

 

VENDOSI: 

 

Mospranimin e kërkesës së kërkuesit Arjan Dhimërtika për pezullimin e ekzekutimit të 

vendimit nr. 4349, datë 17.05.2017 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, lënë në fuqi me 

vendimin nr. 296, datë 12.10.2020 Gjykata e Apelit Tiranë. 

 

 

                                                                            Tiranë, me 23.06.2021 

 

        ANËTAR                    ANËTAR                                 KRYESUES 

 

     Sandër SIMONI        Ilir PANDA        Albana BOKSI 
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI CIVIL 

 

Nr. 89 i Regj.Themeltar 

Nr. 89 i Vendimit 

 

V E N D I M 

NË EMËR TË REPUBLIKËS 

 

Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë i përbërë nga gjyqtarët: 

 

Ervin PUPE  - Kryesues 

Albana BOKSI - Anëtare 

Sandër SIMONI - Anëtar 

  

sot më datë 23.06.2021, mori në shqyrtim në dhomën e këshillimit kërkesën nr. 89 

akti, datë 17.05.2021, si më poshtë: 

 

KËRKUES:   Gazmend Braho 

 

OBJEKTI:  Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 8881, datë 16.11.2015 

të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, lënë në fuqi me 

vendimin nr. 2464, datë 16.11.2017 të Gjykatës së Apelit 

Tiranë. 

 

BAZA LIGJORE:   Neni 479/a i Kodit të Procedurës Civile. 

 

e cila lidhet me çështjen civile të themelit, të regjistruar pranë Gjykatës së Lartë me nr. 

11243-00973-00-2018, datë 20.03.2018 dhe që ju përket palëve ndërgjyqëse si më poshtë: 

 

PADITËS:    Landi Braho 

 

PALË E PADITUR: Zyra Përmbarimore Private “Andani Bailiff  Office” 

 

PERSON I TRETË: Gazmend Braho  

 

OBJEKTI: Kundërshtimi i veprimit përmbarimor, vendimit “Për 

caktimin e vlerës së pasurisë së paluajtshme” nr. 476 

prot., datë 27.05.2014 të Zyrës Përmbarimore “Andani 

Bailiff Office”. 

 

BAZA LIGJORE:  Neni 32, 560 e vijues dhe 610 të Kodit të Procedurës 

Civile.   
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KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SE LARTË 

 

Pasi dëgjoi relatimin e gjyqtarit Ervin Pupe mbi kërkesën e subjektit kërkues, Gazmend 

Braho për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 8881, datë 16.11.2015 të Gjykatës së 

Rrethit Gjyqësor Tiranë, lënë në fuqi me vendimin nr. 2464, datë 16.11.2017 të Gjykatës së 

Apelit Tiranë, sipas përcaktimeve të nenit 479 të KPC, 

 

VËREN: 

 

I. Rrethanat e çështjes 

 

1.Referuar akteve të administruara në dosjen gjyqësore, rezulton se paditësi Landi 

Braho i është drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë në vitin 2015, me padinë me 

objekt të sipërcituar në pjesën hyrëse të këtij akti.  

  2. Me vendimin nr. 8881, datë 16.11.2015, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë ka 

vendosur: 

-Pranimin e padisë. 

-Kundërshtimin e veprimit përmbarimor të Zyrës Përmbarimore “Andani Bailiff Office” të 

vendimit të vlerësimit të sendit nr. 66 regjistri, nr. 476 prot., datë 27.05.2014 për caktimin e 

vlerës së sendit , përsa i përket vlerës së objektit në ekzekutim, tokë dhe ndërtim me nr. 

pasurie 222/18, Zona Kadastrale 1170, vol. 4, fq. 107, me sipërfaqe 1300 m2 dhe 178 m2 

ndërtim 2-kat, ndodhur në fshatin Berzhit Tiranë, nga 40.503.120 Lekë në 22.962.000 lekë. 

 -Shpenzimet gjyqësore i ngarkohen palës paditëse. 

3. Me vendimin nr. 2464, datë 16.11.2017, Gjykata e Apelit Tiranë ka vendosur: 

-Lënien në fuqi të vendimit nr. 8881, datë 16.11.2015 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, 

lidhur me anullimin e veprimit përmbarimor të Zyrës Përmbarimore “Andani Bailiff Office”, 

vendimit “Për caktimin e vlerës së sendit të sekuestruar” nr. 66 regjistri, dhe nr. 467 Prot., 

datë 27.05.2014, duke e ndryshuar atë përsa i përket vlerës së pasurisë 222/18, truall dhe 

ndërtesë, ndodhur në Berzhitë, Tiranë, regjistruar në Volumin 4, faqe 107, Zona Kadastrale 

1170, në pronësi të debitorit person i tretë Gazmend Braho dhe përcaktuar atë në masën 

25.500.000 (njëzet e pesë milion e pesëqind mijë) lekë, vlerë mbi të cilën duhet të vazhdojë 

ekzekutimi i detyrueshëm i titullit ekzekutiv. 

4. Kundër vendimit nr. 2464, datë 16.11.2017 të Gjykatës së Apelit Tiranë, ka 

ushtruar të drejtën e rekursit personi i tretë në gjykim Gazmend Braho, i cili ka 

parashtruar këto shkaqe: 

 Vendimi i dhënë nga Gjykata e Apelit Tiranë është i pabazuar në prova dhe në fakte 

dhe bazohet tërësisht vetëm në interesat e palës paditëse. 

 Vendimi i dhënë nga Gjykata e Apelit Tiranë është një vendim i kompromentuar, pasi 

nga ana e ekspertes që ka kryer aktin e ekspertimi, në mënyrë të qëllimshëm është 

hequr sipërfaqja e ndërtimit, me qëllim favorizimin e palëve të interesuara. 

 Ky veprim është kryer në mashtrim të ligjit, me qëllim përvetësimin e pronës së 

personit të tretë në gjykim. Raporti i aktit të ekspertimit të kryer për këtë çështje është 

absurd dhe i pabazuar. 

 Në aktin e ekspertimit është vetë ekspertja ajo e cila ka arritur në konkluzionin se 

prona objekt shqyrtimi është një sipërfaqe trualli me sipërfaqe 1300 m2, mbi të cilin 

është ndërtuar edhe një ndërtesë me sipërfaqe 178 m2. Në këtë kuptim, me çfarë të 

drejte, po kjo eksperte në faqen 12 të aktit të ekspertimit shprehet se sipërfaqja e 

ndërtimit në katin përdhe është 114.4 m2, pra e ka pakësuar ndërtimin me një 

sipërfaqe prej 63.6 m2 ndërtim, duke cënuar në këtë mënyrë interesat pasurore të 

personit të tretë në këtë gjykim Gazmend Braho. 
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 Gjithashtu edhe vlerësimi që ekspertja i ka bërë pronës objekt shqyrtimi është i gabuar 

dhe jo ligjor. Përveç faktit që në vlerësimin që i ka bërë ndërtimit, ekspertja ka 

pakësuar sipërfaqen ndërtimore dhe për rrjedhojë edhe vlerësimin në lekë që i ka bërë 

sipërfaqes ndërtimore e ka pasqyruar në vlerë më të ulët nga sa është në realitet, 

ekspertja ka gabuar edhe përsa i përket vlerësimit të truallit prej 1300 m2. 

 Në aktin e ekspertimit, ekspertja vlerësuese e ka vlerësuar truallin me 2560 lekë/m2, 

ndërkohë që në këtë zonë 150 m larg pronës së personit të tretë, toka bujqësore është 

shitur me vlerën 150 euro/m2. Në dosjen gjyqësore janë administruar të gjitha provat 

që provojnë këto pretendime dhe që tregojnë hapur abuzimin e ekspertit vlerësues në 

vlerësimin e pasurisë objekt shqyrtimi. 

 Ekspertja ka vlerësuar gabim edhe sipërfaqen ndërtimore, të cilën jo vetëm e ka 

pakësuar nga 178 m2 në 114.4 m2, por e ka vlerësuar ndërtimin në këtë zonë me 

64.500 lekë, kohë në të cilën, në këtë zonë kosto e ndërtimit për banim arrin në vlerat 

800 euro/m2. 

 Në aktin e ekspertimit, kati i parë restorant në masën prej 178 m2, ekspertja e ka 

vlerësuar me 129.000 lekë/m2, ku në fakt çmimi për këtë zonë është 1800 Euro/m2, 

plus faktit që restoranti është i mobiluar dhe i kompletuar me të gjitha pajisjet luksoze 

që duhet të ketë një ambient i tillë. Për këtë arsye, vlera e këtij objekti duhet të kishte 

rezultuar shumë herë më i madh nga ai që ka përcaktuar ekspertja. 

 Gjithashtu, vlerat e tregut të përmendura nga ekspertja e caktuar nga gjykata në aktin 

e ekspertimit, nuk i përgjigjen realitetit dhe rezultojnë madje të jenë të hamendësuara. 

Po të shikosh në tërësi aktine  ekspertimit të kryer për shqyrtimin e kësaj çështje, 

rezulton se çmimet e llogaritura për m2 sipas udhëzimeve të shtetit rezultojnë më të 

larta se çmimet që përcakton tregu i lirë dhe për këtë arsye, ky akt ekspertimi është 

absurd dhe i kryer në mënyrë abuzive. 

 Për të kundërshtuar këto konkluzione të nxjerra nga eksperti vlerësues që ka caktuar 

gjykata, pala ka kryer një akt ekspertimi privat të cilën e ka depozituar në seancën 

gjyqësore të radhës, e cila nuk rezulton që të jetë marrë në vlerësim nga gjykata. 

  Përfundimisht, kjo palë i ka kërkuar Gjykatës së Lartë: 

-Prishjen e vendimit nr. 2464, datë 16.11.2017 të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe 

vendimit nr. 8881, datë 16.11.2015 të Gjykatës së Rrethit Tiranë  dhe rrëzimin e 

vendimit nr. 476 prot., datë 27.05.2014 të Zyrës Përmbarimore “Andani Bailiff 

Office”, duke e ndryshuar atë mbi bazën e aktit të ekspertimit real të ekspertes 

vlerësuese Liljana Vllamasi, të paraqitur nga pala paditëse. 

5. Gjatë kohës që cështja ka qenë e regjistruar për shqyrtim pranë Gjykatës së 

Lartë, kërkuesi Gazmend Braho, përfaqësuar nga Av. Leonard Dingo i është drejtuar 

në datën 17.05.2021, kësaj gjykate me kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të vendimit 

nr. 8881, datë 16.11.2015 të Gjykatës së Rrethit Tiranë, lënë në fuqi me vendimin nr. 

2464, datë 16.11.2017 të Gjykatës së Apelit Tiranë, duke parashtruar këto shkaqe: 

 Gjykata e Apelit Tiranë e ka shqyrtuar çështjen në mënyrë të fshehtë dhe pa dijeninë e 

personit të tretë në këtë gjykim. 

 Kërkojmë pezullimin e ekzekutimit të vendimit të dhënë nga Gjykata e Rrethit 

Gjyqësor Tiranë, duke e bazuar këtë kërkim edhe në garancinë që japim për 

ekzekutimin e këtij urdhëri në të ardhmen. 

 Paditësi në këtë gjykim është vëllai biologjik i kërkuesit në këtë gjykim dhe i personit 

të tretë në gjykimin e themelit. 

 Shkak i lindjes së këtij konflikti ka qenë bashkëshortja e paditësit dhe avokatët e tyre, 

të cilët vetëm sa e kanë rrjepur vëllain e kërkuesit. 
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 Marrëdhëniet midis kërkuesit Gazmend Braho dhe vëllait të tij, paditësit Landi Praho 

janë normalizuar kohët e fundit me ndërmjetësimin e avokatit Leonard Dingo.  

 Për sa më sipër, është kërkuar pranimi i kërkesës për pezullimin e ekzekutimit të këtij 

vendimi, duke kërkuar shqyrtimin e kësaj çështje me ndershmëri, profesionalizëm dhe 

drejtësi. 

 

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, Gazmend Braho për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor nr. 2464, datë 

16.11.2017 të Gjykatës së Apelit Tiranë është e pabazuar në ligj. 

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

motivet 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, pala kërkuese 

Gazmend Braho, i cili ka pasur pozicionin procedural të personit të tretë në vendimin 

gjyqësor që kërkohet të pezullohet, pasi ka paraqitur rekurs ndaj vendimit nr. 2464, datë 

16.11.2017 të Gjykatës së Apelit Tiranë, ka kërkuar pranë Gjykatës së Lartë edhe pezullimin 

e ekzekutimit të këtij vendimi.  

9. Gjykata e Lartë ka bërë njoftimin e kërkesës për pezullimin e ekzekutimit të 

vendimit nr. 2464, datë 16.11.2017 të Gjykatës së Apelit Tiranë pranë palës paditëse në 

gjykimin e themelit Landi Braho, si dhe palës së paditur Zyra Përmbarimore Private “Andani 

Bailiff Office”. Rezulton se pala paditëse Landi Braho nuk ka marrë njoftim, pasi njoftimi 

ëhstë kthyer nga ana e postës me shënimin “larguar jashtë shtetit”. Për këtë arsye, gjykata ka 

vijuar procedurat ligjore për njoftimin e kësaj pale nëpërmjet shpalljes publike, duke e 

vendosur atë në ambientet e Gjykatës së Lartë dhe e ka publikuar njëkohësisht në faqen 

zyrtare të Gjykatës së Lartë. Në lidhje me njoftimin e palës së paditur Zyra Përmbarimore 

Private “Andani Bailiff Office”, rezulton se kjo palë ka marrë dijeni dhe nuk ka parashtruar 

para Gjykatës së Lartë asnjë argument lidhur me bazueshmërinë në ligj të kërkesës për 

pezullim, si dhe qëndrimin e tij në lidhje me këtë çështje. 

10. 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, sigurisht 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 paraparë 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 në cilat 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.  

11. Nga ana tjetër, masa e përkohshme e pezullimit zbatohet vetëm ndaj vendimeve 

gjyqësore të formës së prerë që janë tituj ekzekutiv në kuptim të nenit 510/a të K.Pr.C, 

konkretisht vendimet gjyqësore të formës së prerë që përmbajnë një detyrim (vendimet 
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kondemnatore) dhe 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. Në këtë kuptim, 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 drejtëpërdrejtë në ekzekutim, por ato 

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

12. Duke iu rikthyer çështjes konkrete, Kolegji vlerëson të theksojë faktin se, pala 

kërkuese në këtë gjykim nuk ka paraqitur asnjë shkak apo argument konkret të bazuar në 

prova, se pse ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit objekt pezullimi do të sillte për këtë palë 

pasoja të rënda dhe të pariparueshme. Pretendimet e palës kërkuese se vendimi është dhënë 

në fshehtësi dhe pa dijeninë e personit të tretë, si dhe mosmarrëveshja objekt shqyrtimi ka 

lindur për shkak të marrëdhënieve familjare, nuk përbëjnë shkaqe ligjore nga ato që kërkon 

neni 479 i K.Pr.Civile për të vendosur pezullimin e ekzekutimit të një vendimi të formës së 

prerë (neni 451 i KPC). Gjithashtu, edhe pretendimi i palës kërkuese se ai është i gatshëm që 

të vendosë garanci për ekzekutimin e këtij vendimi në të ardhmen, mbetet në nivel hipotetik 

dhe i pambështetur në prova.  

13. Kolegji çmon të vlerësojë faktin se, ligjvënësi, në momentin që ka parashikuar 

mundësinë e pezullimit të ekzekutimit të vendimit gjyqësor ka parashikuar se rreziku 

eventual që i vjen palës së interesuar është i menjëhershëm, aktual dhe i matshëm, si dhe 

dhënia e garancisë për ekzekutimin e vendimit duhet të jetë konkret dhe i mbështetur në 

prova. Në asnjë rast ligjvënësi nuk ka parashikuar se pezullimi i ekzekutimit të vendimit 

mund të vendoset për çdo lloj shkaku që palët mund të pretendojnë para gjykatës. Në 

kërkesën objekt shqyrtimi, pala kërkuese nuk ka argumentuar se cili është rreziku apo dëmi 

konkret që i shkaktohet atij nga ekzekutimi i vendimit objekt shqyrtimi, dhe pse ky dëm që i 

shkaktohet është i pamundur ose shumë i vështirë për rikuperuar në të ardhmen, duke mos 

plotësuar kushtet dhe kriteret që kërkon neni 479 i Kodit të Procedurës Civile. Në këtë 

drejtim, Kolegji e gjen këtë kërkesë të pambështetur në ligj.  

14. Gjithashtu, Kolegji vlerëson të theksojë faktin se, pretendimi i ngritur nga 

kërkuesi Gazmend Braho, se vendimi nr. 2464, datë 16.11.2017 i Gjykatës së Apelit Tiranë, 

duhet të pezullohet, pasi ai është një vendim që është marrë në fshehtësi dhe pa bërë 

njoftimin e kërkuesit, i cili ka pasur cilësinë e personit të tretë në këtë gjykim, nuk është një 

pretendim që mund të merret në shqyrtim në këtë procedurë gjykimi. Ky pretendim lidhet me 

shkaqet e shqyrtimit të rekursit dhe si i tillë, nuk mund të marri përgjigje gjatë këtij gjykimi. 

Ligjvënësi ka përcaktuar në mënyrë të qartë se procedura e shqyrtimit të rekursit është e 

pavarur nga procedura për shqyrtimin e kërkesës për pezullimin e ekzekutimit të vendimit, 

duke përbërë në këtë mënyrë, dy gjykime krejtësisht të pavarura nga njëra-tjetra.  

15. Në parashikimet e KPC, ligjvënësi ka përcaktuar në mënyrë të qartë se cilat janë 

shkaqet ligjore që duhet të shqyrtojë gjykata në procedurën e shqyrtimit të rekursit sipas 

gjykimit të zakonshëm (neni 472 i KPC), si dhe shkaqet ligjore që duhet të vlerësojë dhe 

marrë në shqyrtim gjykata, gjatë shqyrtimit të kërkesës për pezullimin e ekzekutimit të 

vendimit, e cila kryhet sipas një procedure të posaçme gjykimi (neni 479 i KPC). Nga 

krahasimi i dispozitave ligjore procedurale që rregullojnë shqyrtimin e rekursit dhe kërkesën 

për pezullimin e ekzekutimit të vendimit, rezulton tërësisht e provuar se shkaqet e paraqitjes 

së rekursit, janë të ndryshme dhe të pavarura nga shkaqet për të cilin pala mund të kërkojë 

pezullimin e ekzekutimit të vendimit. Për këtë arsye, shkaqet e paraqitura në rekurs nuk mund 

të jenë të njëjta me ato që pala duhet të paraqesë në kërkesën për pezullimin e ekzekutimit të 

vendimit.  
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16. Në fazën në të cilën ndodhet shqyrtimi i çështjes objekt shqyrtimi, Kolegji nuk 

mund të paragjykojë se cila do të jetë prespektiva e shqyrtimit të rekursit, pasi në shqyrtimin 

e këtyre lloj çështjeve, ligjvënësi nuk ka parashikuar që gjykata kur vlerëson kërkesën për 

pezullimin e ekzekutimit të vendimit të japë edhe një opinion apo vlerësim paraprak rreth 

vijimësisë apo prespektivës që mund të ketë rekursi i paraqitur, pra nëse ai mund të pranohet 

ose jo. Për më tepër që në këtë gjykim, Kolegji nuk ka si objekt shqyrtimi shkaqet për të cilin 

është paraqitur rekursi (pra shqyrtimin e rekursit), por ka si objekt shqyrtimi kërkesën për 

pezullimin e ekzekutimit të vendimit, pra vlerësimin e faktit nëse plotësohen ose jo kushtet 

dhe kriteret ligjore për të vendosur pezullimin e ekzekutimit të vendimit.  

17. Për sa më sipër, Kolegji vlerëson se nuk ka vend për të pranuar kërkesën e 

paraqitur nga kërkuesi Gazmend Braho, për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 2464, 

datë 16.11.2017 të Gjykatës së Apelit Tiranë. 

 

P Ë R   K Ë T O   A R S Y E, 

 

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 kërkuesi Gazmend Braho, për pezullimin e 

ekzekutimit të vendimit nr. 2464, datë 16.11.2017 të Gjykatës së Apelit Tiranë. 

 

 

Tiranë, më 23.06.2021 

 

   

    ANËTARE          ANËTAR               KRYESUES 

 

            Albana BOKSI             Sandër SIMONI             Ervin PUPE 
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