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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË

KOLEGJI CIVIL

Nr.128 Regjistri.

VENDIM

NË EMËR TË REPUBLIKËS

Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë i përbërë nga:

Ervin Pupe Kryesues
Sokol Sadushi Anëtar
Ilir Panda Anëtar

Sot më datë 06.05.2020, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr. 128 akti, datë
08.01.2020, si më poshtë:

Kërkues: Avokatura e Shtetit Zyra Vendore Korçë

Paditës: Astrit Seferi

I paditur: Agjencia e Trajtimit të Pronës

Objekti: Pezullimi i ekzekutimit të vendimit nr. 29, datë 09.10.2019 të
Gjykatës së Apelit Korçë.

Baza ligjore: Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile.

Gjykata e Apelit Korçë, me vendimin nr. 29, datë 09.10.2019 ka vendosur:
“1. Pranimin e kërkesëpadisë. 2. Anullimin e vendimit nr. 1540, dt. 22.02.2019 të

ATP Tiranë, duke mbetur në fuqi vendimi Nr. 13, Dt. 06.08.1996 i K.K.K Pronave,
Këshilli i Rrethit Korçë. Shpenzimet gjyqësore, siç janë bërë.”

Kundër Vendimit nr. 29, datë 09.10.2019 të Gjykatës së Apelit Korçë me datë
08.01.2020 ka ushtruar rekurs, Avokatura e Shtetit dhe njëkohësisht me kërkesë të integruar
në rekurs ka kërkuar pezullimin e vendimit të sipërcituar, sipas nenit 479 të K.Pr.C. Në rekurs
parashtrohen vetëm shkaqet pse vendimi i Gjykatës së Apelit Korçë është marrë në
kundërshtim me ligjin, por nuk parashtrohet asnjë arsye dhe shkak pse vendimi gjyqësor i
formës së prerë duhet të pezullohet.
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Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë

Pasi dëgjoi relatimin e gjyqtarit Ervin Pupe mbi kërkesën e pezullimit të
ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë,

VËREN:

1. Rrethanat e çështjes

1. Para Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji), kërkuesi, Avokatura e
Shtetit ka paraqitur kërkesën për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 29, datë 09.10.2019
të Gjykatës së Apelit Korçë, sikurse pasyqrohet në pjesën hyrëse.

2. Referuar akteve të administruara në gjykatat e faktit rezulton se paditësi, z. Astrit
Seferi, i është drejtuar Gjykatës së Apelit Korçë me padi me objekt ndryshim vendimi të
ATP, kundrejt palës së paditur Agjensisë së Trajtimit të Pronave.

4. Gjykata e Apelit Korçë, me vendimin nr. 296, datë 24.09.2019, ka vendosur
pranimin e pjesshëm të padisë, sikurse pasqyrohet në pjesën hyrëse.

5. Kundër Vendimit të Gjykatës së Apelit Korçë ka ushtruar rekurs Avokatura e
Shtetit. Bashkë me rekursin, me datë 08.01.2020 Avokatura e Shtetit, ka paraqitur në
Gjykatën e Lartë një kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të këtij vendimi.

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 nenin 479/1 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 analizë të kësaj dispozite, 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.

9. Nga ana tjetër Kolegji vlerëson se masa e përkohshme e pezullimit të ekzekutimit
të vendimit gjyqësor të formës së prerë sipas nenit 479 të K.Pr.C 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
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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 K.Pr.C nënkupton pasojat e
drejtëpërdrejta me karakter material që mund të sjellë ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit
gjyqësor të formës së prerë.

10. 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 Agjensisë 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).

11. 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 qënë
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).

12. 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 K.Pr.Civile (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.

13. 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
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u arsyetua më sipër neni 479 i K.Pr.Civile fushën e zbatimit e ka vetëm për vendimet objekt
rekursi të gjykatës së apelit me juridiksion rishikues.

14. 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 K.Pr.Civile, në
raste të tilla, në lidhje me çështjen nëse janë apo jo të formës së prerë vendimet e gjykatave të
apelit me juridiksion fillestar. 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). Si rrjedhojë Kolegji thekson se çdo kërkesë e palëve në
të ardhmen për pezullimin e ekzekutimit të vendimit sipas nenit 479 të K.Pr.Civile në raste të
tilla do të vlerësohet në kuptim të kërkesave të parashikuar në nenin 34 të K.Pr.Civile të
ndryshuar.

PËR KËTO ARSYE :

Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë mbështetur në Nenin 479 të Kodit të Procedurës Civile,

VENDOSI:

Mospranimin e kërkesës së kërkuesit, Avokatura e Shtetit Zyra Vendore Korçë për
pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 29, datë 09.10.2019 të Gjykatës së Apelit Korçë.

Tiranë, me datë 06.05.2020

ANËTAR ANËTAR KRYESUES

Sokol Sadushi Ilir Panda Ervin Pupe
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË

KOLEGJI CIVIL

Nr.129 Regjistri.

VENDIM

NË EMËR TË REPUBLIKËS

Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë i përbërë nga:

Ervin Pupe Kryesues
Sokol Sadushi Anëtar
Ilir Panda Anëtar

Sot më datë 06.05.2020, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr. 129 akti, Nr.
130 dhe Nr. 131 akti, datë 08.01.2020, si më poshtë:

Kërkues: Blerta Shehu, Agjensia e Trajtimit të Pronave, Avokatura e
Shtetit Zyra Vendore Korçë.

Paditës: Blerta Shehu

I paditur: 1. Agjensia e Trajtimit të Pronave Tiranë;
2. Fondacioni “Kisha  E Jezu Krishit për Ballkanin”;
3. Roland Manke.

Person i tretë: Agjensia Shtetërore e Kadastrës

Objekti: Pezullimi i ekzekutimit të vendimit nr. 296, datë 24.09.2019 të
Gjykatës së Apelit Korçë.

Baza ligjore: Neni 479/a i Kodit të Procedurës Civile.

Gjykata e Apelit Korçë, me vendimin nr. 296 datë 24.09.2019 ka vendosur:
“1. Pranimin e pjesshëm të padisë së paditëses Blerta Shehu. 2. Anullimin e pikës

“7” të vendimit nr.143, datë 08.04.1994 të ish-Komisionit të Kthimit e Kompensimit të
Pronave, Rrethi Korçë, duke i njohur paditëses dhe trashëgimtarëve të tjerë të ish-pronarit,
të drejtën e kompensimit për sip. totale truall prej 5.460 m2, ndodhur në ZK 2631, në fshatin
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Mborje, Korçë, në një nga mënyrat e parashikuara në ligj. 3. Ngarkohet Agjensia e Trajtimit
të Pronave të bëjë kompensimin e sip. 5.460 m2 truall, me një nga mënyrat e parashikuara
në ligj. 4. Rrëzimin e padisë lidhur me kërkimin për kthimin në natyrë të sip. 378 m2, si të
pabazuar në prova e në ligj…”

Kundër Vendimit nr. 296, datë 24.09.2019 të Gjykatës së Apelit Korçë me datë
08.01.2020 kanë ushtruar rekurs, paditësja Blerta Shehu, pala e paditur Agjensia e Trajtimit
të Pronës dhe Avokatura e Shtetit.

Po ashtu, me kërkesë të integruar në rekurs kanë kërkuar pezullimin e ekzekutimit të
vendimit të sipërcituar, sipas nenit 479 të K.Pr.C, paditësja Blerta Shehu, pala e paditur
Agjensia e Trajtimit të Pronës dhe Avokatura e Shtetit.

Në rekurset respektive të paditëses Blerta Shehu dhe palës së paditur Agjensia e
Trajtimit të Pronës parashtrohen vetëm shkaqet pse vendimi i Gjykatës së Apelit Korçë është
marrë në kundërshtim me ligjin, por nuk parashtrohet asnjë arsye dhe shkak pse vendimi
gjyqësor i formës së prerë duhet të pezullohet.

Ndërsa Avokatura e Shtetit ka parashtruar se:
- Ekzekutimi i vendimit të Gjykatës së Apelit Korçë do t’a ngarkonte palën e paditur me një

detyrim financiar kundrejt palës paditëse në kundërshtim me Ligjin nr. 133/2015;
- Përsa kohë që në ligjin e posaçëm si vendim përfundimtar konsiderohet vendimi i

Gjykatës së Lartë, atëhere nuk mund të ngarkohet pala e paditur me një detyrim në bazë
të një vendimi i cili ende nuk është bërë përfundimtar.

Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë

Pasi dëgjoi relatimin e gjyqtarit Ervin Pupe mbi kërkesën e pezullimit të ekzekutimit
të vendimit gjyqësor të individualizuar më sipër,

VËREN:

1. Rrethanat e çështjes dhe procedura

1. Para Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji), kërkuesi, Blerta Shehu
ka paraqitur kërkesën për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 296, datë 24.09.2019 të
Gjykatës së Apelit Korçë, sikurse pasqyrohet në pjesën hyrëse. Njëkohësisht, kërkesë për
pezullimin e ekzekutimit të këtij vendimi ka paraqitur edhe Agjensia e Trajtimit të Pronave,
konkretisht kërkesën me nr. 480, datë 28.10.2019 si dhe Avokatura e Shtetit me kërkesën me
nr. 131, datë 08.01.2020.

2. Fillimisht, Kolegji me vendim të ndërmjetëm, në bazë të neneve 55, 57, 448 dhe
480/4 të Kodit të Procedurës Civile, vendosi të bashkojë kërkesat e ushtruara njëkohësisht
ndaj të njëjtit vendim për pezullimin e ekzekutimit të tij. Kolegji vlerëson se për bashkimin e
kërkesave do të zbatohet me analogji kriteri parashikuar në nenin 57 të Kodit të Procedurës
Civile, sipas të cilit kërkesa më e vonshme në kohë i bashkohet asaj që është paraqitur më
herët. Sa më sipër, në rastin konkret, Kolegji vendosi bashkimin e shqyrtimit të kërkesës me
nr. 129 akti, datë 08.01.2020, të paraqitur nga paditësja Blerta Shehu, me kërkesën me nr. 130
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akti dhe nr. 131 akti, datë 23.09.2019, të paraqitur nga Avokatura e Shtetit dhe Agjensia e
Trajtimit të Pronës.

3. Referuar akteve të administruara në gjykatat e faktit rezulton se paditësi, znj. Blerta
Shehu, i është drejtuar Gjykatës së Apelit Korçë me padi me objekt, anullim të pjesshëm të
vendimit të ish-K.K.K.Pronave, Bashkia Korçë,  kthim dhe kompensim të pronës, kundrejt
palës së paditur Agjensisë së Trajtimit të Pronave etj.

4. Gjykata e Apelit Korçë, me vendimin nr. 296, datë 24.09.2019, ka vendosur
pranimin e pjesshëm të padisë, sikurse pasqyrohet në pjesën hyrëse.

5. Kundër Vendimit të Gjykatës së Apelit Korçë ka ushtruar rekurs paditësi Blerta
Shehu për pjesën ku është vendosur rrëzimi i padisë, në lidhje me kërkimin për kthimin fizik
të pronës, ka paraqitur rekurs Avokatura e Shtetit dhe Agjensia e Trajtimit të Pronës. Bashkë
me rekursin, me datë 08.01.2020 palët ndërgjyqëse, kanë paraqitur në Gjykatën e Lartë edhe
një kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të vendimit të Gjykatës së Apelit Korçë, sikurse u
arsyetua më sipër.

II. Vlerësimi i Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë

6. Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji) vlerëson se kërkesa për
pezullim e paraqitur në rastin konkret para Gjykatës së Lartë është e pabazuar në ligj dhe si e
tillë nuk duhet të pranohet.

7. Në nenin 479/1 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 analizë të kësaj dispozite, 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.

9. Nga ana tjetër Kolegji vlerëson se pezullimi i ekzekutimit të një vendimi gjyqësor
të formës së prerë është një masë e përkohshme gjyqësore, me të cilën ngrijnë efektet juridike
të vendimit gjyqësor me të cilin pala gjyqhumbëse është ngarkuar me një detyrim, që mund të
jetë dhënia e diçkaje, ose kryerja apo jo e një veprimi të caktuar (neni 32/a i Kodit të
Procedurës Civile). Pezullimi i vendimit gjyqësor të formës së prerë sipas parashikimeve të
dispozitës të lartpërmendur, lidhet dhe zbatohet ekskluzivisht vetëm në vendimet që
plotësojnë kualitetet e titullit ekzekutiv dhe për nga natyra e tyre dhe mënyra se si është
disponuar në to janë të ekzekutueshëm. Kështu, sipas nenit 510/a të Kodit të Procedurës
Civile, janë tituj ekzekutivë “a) vendimet civile të formës së prerë të gjykatës, që përmban një
detyrim, vendimet e dhëna prej saj për sigurimin e padisë, si dhe për ekzekutimin e
përkohshëm.
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9.1. Kjo do të thotë se, në rastin kur gjykata me vendim gjyqësor të formës së prerë ka
vendosur rrëzimin e padisë, ky vendim nuk përbën titull ekzekutiv dhe si rrjedhojë nuk është i
ekzekutueshëm, pasi nuk ngarkon asnjë nga palët me ndonjë detyrim të caktuar. Si rrjedhojë
ky vendim as nuk mund të pezullohet sepse nga natyra e tij është i paekzekutueshëm. Kështu,
Kolegji vlerëson se qënia titull ekzekutiv e vendimit gjyqësor të formës së prerë, përbën
premisën bazë, të cilën Kolegji e vlerëson paraprakisht në çdo kërkesë pezullimi. Vetëm pasi
plotësohet ky kusht (conditio sine qua non), Kolegji vlerëson më pas, rast pas rasti, nëse
ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit sjell apo jo pasoja të rënda dhe të pariparueshme. Në
praktikën e Gjykatës së Lartë, tashmë është konsoliduar qëndrimi se në rastet kur është
vendosur rrëzimi i padisë me vendim gjyqësor të formës së prerë apriori mungon kushti
ligjor i urgjencës dhe rrezikut eminent për zbatimin e nenit 479 të K.Pr.Civile. Kjo do të thotë
se do të mundet të kërkohet pezullimi i ekzekutimit të vendimit të rekursuar vetëm kur ai
vendim është i ekzekutueshëm (Vendim datë 16.10.2018 i Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë,
me kërkues Petrit Ballshi etj; Vendim datë 20.11.2018 i Kolegjit Administrativ të Gjykatës së
Lartë me kërkues subjektin Alxhef shpk etj).

9.2. Po ashtu, në vijim të këtij arsyetimi, Kolegji thekson se masa e përkohshme e
pezullimit nuk zbatohet ndaj vendimeve të njohjes (deklarative). Këto vendime të marra në
përfundim të gjykimeve të iniciuara nga padi sipas nenit 32/b të Kodit të Procedurës Civile,
(të quajtura ndryshe padi provokatore), sigurojnë bazën për një padi detyrimi në të ardhmen
(formulae praeiudiciales). Ato kanë për qëllim vërtetimin e qënies ose jo të një marrëdhënieje
juridike të caktuar. Marrëdhënia juridiko-civile për të cilin vendimi gjyqësor konfirmon
ekziston pavarësisht nga ai dhe normalisht që para se të jetë dhënë vendimi i gjykatës. E
drejta për të kërkuar mbrojtje juridike deklarative, sikurse është mbrojtja që garanton kjo
padi, është thjeshtë e natyrës procedurale dhe autonome, sepse nuk mbështetet në kurrëfarë
autorizimi apo fakulteti të së drejtës materiale. Kështu, paditë e njohjes nuk shoqërohen në
kërkim edhe me detyrimin e të paditurit për kryerjen e një veprimi të caktuar. Si rrjedhojë,
vendimet e marra mbi bazën e këtyre padive, nuk mund të vihen drejtëpërdrejtë në
ekzekutim, por ato mund të shërbejnë vetëm si bazë për dhënien më vonë të një vendimi
detyrimi.

9.3 Pra neni 479 nuk gjen zbatim për vendimet deklarative, për sa kohë as ato nuk
plotësojnë cilësitë e titullit ekzekutiv sipas nenit 510/a të K.Pr.C. Kjo do të thotë se, vetëm,
tek vendimet e detyrimit, debitori gjyqhumbës, i cili është ngarkuar me vendim gjyqësor të
formës së prerë me përmbushjen e një detyrimi, ka të drejtë të kërkojë sipas nenit 479 të
K.Pr.C pezullimin e ekzekutimit të këtij vendimi nëse nga ekzekutimi i menjëhershëm atij
mund t’i vijnë pasoja të rënda dhe të pariparueshme (Vendim datë 20.11.2018 i Kolegjit Civil
të Gjykatës së Lartë, me kërkues Kostaq Xoxa etj; Vendim datë 13.02.2019 i Kolegjit Civil të
Gjykatës së Lartë me kërkues Magda Suljoti etj).

10. Duke iu rikthyer rastit konkret, kërkuesi (në pozitën procedurale të paditësit), ka
kërkuar pezullimin e ekzekutimit të vendimit të Gjykatës së Apelit Korçë për pjesën ku është
vendosur rrëzimi i padisë. Në këtë rast, Gjykata e Apelit ka ushtruar juridiksion fillestar dhe
ka disponuar mbi një vendim të ish-K.K.K.Pronave Rrethi Korçë, bazuar në Ligjin nr.
133/2015 “Për Trajtimin e Pronës dhe Përfundimin e Procesit të Kompensimit të Pronave”
(në vijim Ligji nr. 133/2015).

11. 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
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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 qënë 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).

12. 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 K.Pr.Civile (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.

13. Bazuar në arsyetimin e mësipërm, në rastin konkret, kërkesa e kërkuesve, Blerta
Shehu, Avokatura e Shtetit dhe Agjensia e Trajtimit të Pronës 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 K.Pr.Civile fushën e zbatimit e ka vetëm për vendimet objekt rekursi të gjykatës së
apelit me juridiksion rishikues.

14. 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 K.Pr.Civile, në
raste të tilla, në lidhje me çështjen nëse janë apo jo të formës së prerë vendimet e gjykatave të
apelit me juridiksion fillestar. 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). Si rrjedhojë Kolegji thekson se çdo kërkesë e palëve në
të ardhmen për pezullimin e ekzekutimit të vendimit sipas nenit 479 të K.Pr.Civile në raste të
tilla do të konsiderohet si abuzive, çka do të aktivizojë sanksionin ligjor të parashikuar në
nenin 34 të K.Pr.Civile të ndryshuar.
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PËR KËTO ARSYE :

Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë mbështetur në Nenin 479 të Kodit të Procedurës
Civile,

VENDOSI:

Mospranimin e kërkesës së kërkuesit, Blerta Shehu, Avokatura e Shtetit Zyra Vendore Korçë
dhe Agjensia Trajtimit të Pronës për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 296, datë
24.09.2019 të Gjykatës së Apelit Korçë.

Tiranë, me datë 06.05.2020

ANËTAR ANËTAR KRYESUES

Sokol Sadushi Ilir Panda Ervin Pupe
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË

KOLEGJI CIVIL

Nr. 150 Regjistri.

VENDIM

NË EMËR TË REPUBLIKËS

Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë i përbërë nga:

Ervin Pupe Kryesues
Sokol Sadushi Anëtar
Ilir Panda Anëtar

Sot më datë 06.05.2020, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr. 150 akti, datë
14.02.2020, si më poshtë:

Kërkues: Avokatura e Shtetit,Zyra vendore Shkodër

Paditës: Zyhdi Raxhimi

I paditur: Agjensia e Trajtimit të Pronave

Person i Tretë: Agjensia Shtetërore e Kadastrës

Objekti: Pezullimi i ekzekutimit të vendimit nr. 220, datë 07.10.2019 të
Gjykatës së Apelit Shkodër.

Baza ligjore: Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile.

Gjykata e Apelit Shkodër, me vendimin nr. 220, datë 07.10.2019 ka vendosur: “1.
Shfuqizimin e vendimit nr. 635, nr. 636, nr. 637, nr. 638, nr. 639, nr. 641, datë 19.12.2016 të
Agjensisë së Trajtimit të Pronave Tiranë; 2. Njohjen e së drejtës së pronësisë në favor të
trashëgimtarëve të subjektit të shpronësuar Idriz Muho Duli: Zyhdi Raxhimi, Ylbere Raxhimi
(Trashani), Dashamir Raxhimi, Qeuthere Dinja, Rudina Dibra, Fjoralb Hadi, Flojna Hadi
Akshia, Mimoza Akshia, Ikbale Tabaku, Suada Akshia, Jolanda Gjeci, mbi 47 dy tokë
bujqësore e ndodhur në fshatin Kalldrun, ZK 3515; 3. Kompensimin financiar të
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trashëgimtarëve Idriz Muho Duli etj në shumën 9776000 lekë; 4. Kundër vendimit lejohet
rekurs në Gjykatën e Lartë.”

Kundër Vendimit nr. 220, datë 07.10.2019 të Gjykatës së Apelit Shkodër ka
ushtruar rekurs, Avokatura e Shtetit Zyra vendore Shkodër dhe njëkohësisht me kërkesë të
integruar në rekurs ka kërkuar pezullimin e vendimit të sipërcituar, sipas nenit 479 të K.Pr.C,
duke parashtruar se:
- Ekzekutimi i vendimit të Gjykatës së Apelit Shkodër do të sillte pasoja të rënda, pasi

regjistrimi i tij në ASHK mund të cënojë rëndë interesat pasurorë të shtetit dhe të drejtën
e pronësisë publike, pasi personi i tretë duke u bërë pronar mund t’a tjetërsojë këtë pronë
publike tek të tretë apo mund ta disponojë në mënyra të tjera.

Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë

Pasi dëgjoi relatimin e gjyqtarit Ervin Pupe mbi kërkesën e pezullimit të ekzekutimit
të vendimit gjyqësor sipas nenit 479 të K.Pr.Civile,

VËREN:

1. Rrethanat e çështjes

1. Para Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji), kërkuesi, Avokatura e
Shtetit ka paraqitur kërkesën për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 220, datë
07.10.2019 të Gjykatës së Apelit Shkodër, sikurse pasqyrohet në pjesën hyrëse.

2.  Referuar akteve të administruara në gjykatat e faktit rezulton se paditësi, Zyhdi
Raxhimi, i është drejtuar Gjykatës së Apelit Shkodër me padi me objekt, anullim vendimi të
ATP, njohjen pronar dhe kompensimin financiar, kundrejt palës së paditur Agjensisë së
Trajtimit të Pronave etj.

3. Gjykata e Apelit Shkodër, me vendimin nr. 220, datë 07.10.2019, ka vendosur
pranimin e padisë, sikurse pasqyrohet në pjesën hyrëse.

4. Kundër Vendimit të Gjykatës së Apelit Shkodër ka ushtruar rekurs Avokatura e
Shtetit. Bashkë me rekursin, me datë 14.02.2020, Avokatura e Shtetit, ka paraqitur në
Gjykatën e Lartë një kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të vendimit të Gjykatës së Apelit
Shkodër.

II. Vlerësimi i Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë

5. 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.

6.  Në nenin 479/1 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
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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.

7. Në analizë të kësaj dispozite, 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.

8. Nga ana tjetër Kolegji vlerëson se masa e përkohshme e pezullimit të ekzekutimit
të vendimit gjyqësor të formës së prerë sipas nenit 479 të K.Pr.C 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 K.Pr.C nënkupton pasojat e
drejtëpërdrejta me karakter material që mund të sjellë ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit
gjyqësor të formës së prerë.

9. Duke iu rikthyer rastit konkret, kërkuesi, ka kërkuar pezullimin e ekzekutimit të
vendimit të Gjykatës së Apelit Shkodër, e cila ka ushtruar juridiksion fillestar dhe ka
disponuar mbi një vendim të Agjensisë 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).

10. 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.
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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 qënë apo

janë 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).

11. 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 K.Pr.Civile (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.

12. 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 Shkodër. Ky i fundit në rastin konkret nuk është i formës së prerë dhe
sikurse u arsyetua më sipër neni 479 i K.Pr.Civile fushën e zbatimit e ka vetëm për vendimet
objekt rekursi të gjykatës së apelit me juridiksion rishikues.

13. 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 K.Pr.Civile, në
raste të tilla, në lidhje me çështjen nëse janë apo jo të formës së prerë vendimet e gjykatave të
apelit me juridiksion fillestar. 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). Si rrjedhojë Kolegji thekson se çdo kërkesë e palëve në
të ardhmen për pezullimin e ekzekutimit të vendimit sipas nenit 479 të K.Pr.Civile në raste të
tilla do të vlerësohet në kuptim të kërkesave të parashikuar në nenin 34 të K.Pr.Civile të
ndryshuar.
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PËR KËTO ARSYE :

Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë mbështetur në Nenin 479 të Kodit të Procedurës Civile,

VENDOSI:

Mospranimin e kërkesës së kërkuesit, Avokatura e Shtetit Zyra Vendore Shkodër për
pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 220, datë 07.10.2019 të Gjykatës së Apelit Shkodër.

Tiranë, me datë 06.05.2020

ANËTAR ANËTAR KRYESUES

Sokol Sadushi Ilir Panda Ervin Pupe
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË

KOLEGJI CIVIL

Nr. 159 Regjistri.

VENDIM

NË EMËR TË REPUBLIKËS

Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë i përbërë nga:

Ervin Pupe Kryesues
Sokol Sadushi Anëtar
Ilir Panda Anëtar

Sot më datë 06.05.2020, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr. 159 akti, datë
27.02.2020, si më poshtë:

Kërkues: Agjencia Shtetërore e Kadastrës

Objekti: Pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor nr. 619, datë
02.12.2019 të Gjykatës së Apelit Shkodër.

Baza ligjore: Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile.

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Shkodër, me vendimin nr. 913 (3716), datë
26.07.2018 ka vendosur: “1. Pranimin e padisë...; 2. Konstatimin e zgjidhjes së
menjëhershme të pajustifikuar të marrëdhënies së punës së paditësit Besar Kali me të paditur
Zyra Qëndrore e Regjistrimit të Pasurive të Paluatjshme Tiranë dhe Zyra Vendore e
Regjistrimit të Pasurive të Paluatjshme Shkodër duke u urdhëruar të paditurat si më poshtë
vijon: bazuar në nenet 153 dhe 155 të Kodit të Punës të paguajë në favor të paditësit Besar
Kali 6 paga mujore bruto; bazuar në nenin 143 të Kodit të Punës të paguajë në favor të
paditësit Besar Kali 1 pagë mujore bruto; bazuar në nenin 144 të Kodit të Punës të paguajë
në favor të paditësit Besar Kali 2 paga mujore bruto...”

Gjykata e Apelit Shkodër, me vendimin nr. 619, datë 02.12.2019 ka vendosur:
“Lënien në fuqi të vendimit nr. 913 (3716), datë 26.07.2018 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor
Shkodër.”

Kundër këtij vendimi është ushtruar rekurs nga Agjencia Shtetërore e Kadastrës. Po
ashtu, me datë 26.02.2020 Agjencia Shtetërore e Kadastrës ka paraqitur, pranë Gjykatës së
Lartë një kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të vendimit të Gjykatës së Apelit Shkodër,
duke parashtruar se:
- Ekzekutimi i vendimit do të sillte pasoja të rënda financiare për institucionin, palë e

paditur.
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Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë

Pasi dëgjoi relatimin e gjyqtarit Ervin Pupe mbi kërkesën e pezullimit të
ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë,

VËREN:
I. Rrethanat e çështjes

1. Para Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji), pala kërkuese, Agjencia
Shtetërore e Kadastrës, me datë 26.02.2020 ka paraqitur një kërkesë për pezullimin e
ekzekutimit të vendimit nr. 913 (3716), datë 26.07.2018 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor
Shkodër, lënë në fuqi me vendimin nr. 619, datë 02.12.2019 të Gjykatës së Apelit Shkodër.

2. Referuar akteve të administruara në gjykatat e faktit rezulton se paditësi Besar Kali,
i janë drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Shkodër kundrejt palës së paditur, Agjencia
Shtetërore e Kadastrës, me objekt shpërblim dëmi për zgjidhje të paligjshme të kontratës së
punës.

3. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Shkodër me vendimin nr. 913 (3716), datë 26.07.2018
ka vendosur pranimin e padisë sikurse pasqyrohet në pjesën hyrëse. Ky vendim është lënë në
fuqi nga Gjykata e Apelit Shkodër me vendimin nr. 619, datë 02.12.2019

5. Kundër këtij vendimi, ka paraqitur rekurs pala e paditur, ASHK, e cila po ashtu, me
datë 27.02.2020 ka paraqitur pranë Gjykatës së Lartë një kërkesë për pezullimin e
ekzekutimit të vendimit të Gjykatës së Apelit Shkodër, duke parashtruar shkaqet e pasqyruara
në pjesën hyrëse.

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 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
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 Repuublikës 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, kërkon pezullimin e
ekzekutimit të vendimit gjyqësor, Kolegji Civil vlerëson se, kërkuesi nuk ka paraqitur asnjë
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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 Agjencia Shtetërore e Kadastrës për pezullimin e
ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë.

PËR KËTO ARSYE:

Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë mbështetur në Nenin 479 të Kodit të Procedurës Civile,

VENDOSI:

Mospranimin e kërkesës së palës së paditur, Agjencia Shtetërore e Kadastrës për pezullimin e
ekzekutimit të vendimit nr. 913 (3716), datë 26.07.2018 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor
Shkodër, lënë në fuqi me vendimin nr. 619, datë 02.12.2019 të Gjykatës së Apelit Shkodër.

Tiranë, me datë 06.05.2020

ANËTAR ANËTAR KRYESUES

Sokol Sadushi Ilir Panda Ervin Pupe
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË

KOLEGJI CIVIL

Nr. 160 Regjistri.

VENDIM

NË EMËR TË REPUBLIKËS

Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë i përbërë nga:

Ervin Pupe Kryesues
Sokol Sadushi Anëtar
Ilir Panda Anëtar

Sot më datë 06.05.2020, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr. 160 akti, datë
27.02.2020, si më poshtë:

Kërkues: Dega e Doganës Fier

Paditës: Dega e Doganës Fier

I paditur: 1.Shoqëria “E.G Bailiff Service” sh.p.k;
2.Shoqëria “Tosk energji” sh.a;
3.Shoqëria “I.R.T.C” sh.a.

Objekti: Pezullimin e ekzekutimit të vendimit, titullin ekzekutiv,
marrëveshje siguruese, datë 01.12.2014, nr. 3288 rep dhe nr.
497/2 kol, mbështetur në urdhrin e ekzekutimit nr. 2738 akti,
datë 27.03.2018 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, për të
cilën është ngritur kërkesëpadi nga Dega e Doganës Fier me
objekt: “Pavlefshmëri absolute e veprimeve përmbarimore,
marrje e masës së sigurimit të padisë”, për të cilën është
vendosur pushimi i gjykimit të çështjes me vendimin nr. 1226,
datë 25.09.2019 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier, lënë në
fuqi me vendimin nr. 205, datë 12.12.2019 të Gjykatës së
Apelit Vlorë.

Baza ligjore: Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile.



2

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Fier, me vendimin nr. 1226, datë 25.09.2019 ka vendosur:
“Pushimin e gjykimit të çështjes civile me palë paditëse...deri në përfundim të gjykimit...”

Gjykata e Apelit Vlorë, me vendimin nr. 205, datë 12.12.2019 ka vendosur: “Lënien në
fuqi të vendimit nr. 1226, datë 25.09.2019 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier.”

Kundër këtij vendimi është ushtruar rekurs pranë Gjykatës së Lartë, nga paditësi, Dega e
Doganës Fier, e cila njëkohësisht, me datë 27.02.2020 ka paraqitur edhe një kërkesë për
pezullimin e ekzekutimit të titullit ekzekutiv objekt gjykimi, marrëveshjen siguruese datë
01.12.2017, nr. 3288 rep.dhe nr. 497/2 kol, duke parashtruar se:

- Vendimi i gjykatave për pushimin e gjykimit është i pabazuar në ligj;
- Produktet e vëna si kolateral nga shoqëria IRTC për të siguruar marrëveshjen

siguruese me shoqërinë “Toska Energji”, për të cilat ajo kërkon t’i kalojë në pronësi
të shoqërisë “Tosk Energy”, Dega e Doganës Fier ka filluar procedurën e rikuperimit
me forcë të borxhit doganor;

- Natyra e mallrave i nënshtrohet një procedure të caktuar në bazë të Ligjit 61/2012
“Për Akcizat në RSH” për të bërë transferimin e mallrave nga një shoqëri në tjetrën;

- Shoqëria “Tosk Energy” është bërë pronare edhe e mallrave të shoqërisë “Deveron”,
e cila bashkë me shoqërinë “IRTC” rezultojnë debitore në Degën e Doganës Fier, në
shumën 7,754,261,722 lekë. Kjo është një shumë e konsiderueshme për buxhetin e
shtetit dhe do të sillte pasoja të rënda nëse nuk do të rikuperohej.

Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë

Pasi dëgjoi relatimin e gjyqtarit Ervin Pupe mbi kërkesën e pezullimit të ekzekutimit
të vendimit gjyqësor të formës së prerë,

VËREN:

1. Para Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji), pala kërkuese, Dega e
Doganës Fier, me datë 27.02.2020 ka paraqitur një kërkesë për pezullimin e titullit ekzekutiv,
konkretisht  marrëveshjes siguruese, datë 01.12.2014, nr. 3288 rep dhe nr. 497/2 kol, për të
cilën është lëshuar urdhri i ekzekutimit nr. 2738 akti, datë 27.03.2018 të Gjykatës së Rrethit
Gjyqësor Tiranë.

2. Kolegji në respektim të dispozitave procedurale, nenit 479/2 të Kodit të Procedurës
Civile vendosi të njoftojë palët e tjera ndërgjyqëse, të cilët brenda afatit ligjor 3 ditor nuk
paraqitën ndonjë prapsim lidhur me këtë kërkesë.

3. Referuar akteve të administruara në gjykatat e faktit rezulton se paditësi, Dega e
Doganës Fier, i është drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier me padi me objekt
kundërshtim veprimesh përmbarimore, kundrejt palëve të paditura, shoqërisë “E.G Bailiff
Service”, shoqërisë “Tosk Energy” sha dhe shoqërisë “I.R.T.C” sha. Objekt i gjykimit kanë
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qënë veprimet e përmbaruesit për ekzekutimin e titullit ekzekutiv: “Marrëveshje siguruese,
datë 01.12.2017, nr. 32888 rep. dhe nr. 497/2 kol”.

4. Me vendimin nr. 1226, datë 25.09.2019 Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë ka
vendosur pushimin e gjykimit. Ky vendimi është lënë në fuqi me vendimin nr. 205, datë
12.12.2019 të Gjykatës së Apelit Vlorë.

5. Kundër këtij vendimi, ka paraqitur rekurs paditësi, Dega e Doganës Fier, i cili po
ashtu me datë 27.02.2020 ka paraqitur pranë Gjykatës së Lartë një kërkesë për pezullimin e
ekzekutimit të titullit ekzekutiv, marrëveshjes siguruese, datë 01.12.2017, nr. 32888 rep. dhe
nr. 497/2 kol, duke parashtruar shkaqet e pasqyruara në pjesën hyrëse.

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 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
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 Repuublikës 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 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
kondemnatore) dhe nuk zbatohet ndaj vendimeve të njohjes (deklarative), ndaj vendimeve
jopërfundimtare të gjykatës apo ndaj vendimeve të gjykatës që marrin formë të prerë vetëm
në kuptimin procedural dhe me të cilat nuk zgjidhet çështja në themel. Kjo do të thotë se,
vetëm, tek vendimet e detyrimit, debitori gjyqhumbës, i cili është ngarkuar me vendim
gjyqësor të formës së prerë me përmbushjen e një detyrimi, ka të drejtë të kërkojë sipas nenit
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479 të K.Pr.C pezullimin e ekzekutimit të këtij vendimi nëse nga ekzekutimi i menjëhershëm
atij mund t’i vijnë pasoja të rënda dhe të pariparueshme. Kolegji vlerëson se, qënia titull
ekzekutiv e vendimit gjyqësor të formës së prerë, përbën premisën bazë, të cilën Kolegji e
vlerëson paraprakisht në çdo kërkesë pezullimi. Vetëm pasi plotësohet ky kusht (conditio sine
qua non), Kolegji vlerëson më pas, rast pas rasti, nëse ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit
sjell apo jo pasoja të rënda dhe të pariparueshme.

11.  Duke iu rikthyer rastit konkret, Kolegji vlerëson se objekti i kërkesës nuk gjen
mbështetje në nenin 479 të K.Pr.Civile. Kolegji vlerëson se paditësi në rastin konkret ka
kërkuar pezullimin e veprimeve përmbarimore dhe pezullimin e ekzekutimit të titullit
ekzekutiv objekt gjykimi. Në thelb kjo përbën një kërkesë për marrjen e masës së sigurimit të
padisë, gjatë fazës së ekzekutimit të detyrueshëm të titullit ekzekutiv. Kolegji vlerëson se
kërkesa të tilla mund t’i drejtohen gjykatave të faktit gjatë shqyrtimit të padisë së
kundërshtimit të veprimeve përmbarimore apo të pavlefshmërisë së titullit ekzekutiv sipas
neneve 610 e vijues të K.Pr.Civile.

12. Gjykata e Lartë në raste të ngjashme ka mbajtur qëndrimin se masa e përkohshme
procedurale ndaj vendimit gjyqësor të formës së prerë, e parashikuar në nenin 479 të
K.Pr.Civile mundet të caktohet vetëm gjatë procesit njohës të së drejtës. Gjykata në raste të
tilla ka theksuar se mjeti procedural i parashikuar në nenin 479 të K.Pr.Civile nuk ka si qëllim
të dublojë mjetet e tjera procedurale të parashikuara në ligj. Kërkesa për pezullimin e
ekzekutimit të vendimit nuk mundet të zëvendësojë dhe as të konkurrojë efektet juridike apo
shkaqet juridike për të cilat ligji ofron mbrojtje të posaçme për debitorin apo kreditorin gjatë
fazës së ekzekutimit të detyrueshëm, qoftë kur bëhet fjalë për paditë përmbarimore, apo qoftë
për masat e përkohshme që gjykata mund të caktojë gjatë kësaj faze në funksion të zgjidhjes
së çështjes së themelit. Kjo do të thotë se në çështjet me objekt pavlefshmërinë e titullit
ekzekutiv apo me objekt kundërshtimin e veprimeve përmbarimore, nuk gjen zbatim neni 479
i Kodit të Procedurës Civile. Për pretendimet e kreditorit apo të debitorit gjatë fazës së
ekzekutimit të detyrueshëm, nenet 610 dhe 611 të Kodit të Procedurës Civile, kanë ofruar
mjetet procedurale respektive, të cilat aktivizojnë gjithmonë juridiksionin fillestar të gjykatës
së shkallës së parë. Për rrjedhojë pala kërkuese në këtë gjykim duhet të ketë parasysh se mjeti
procedural i kërkuar nuk është ai i duhuri (Vendim datë 24.10.2018 i Kolegjit Administrativ të
Gjykatës së Lartë, me palë kërkuese Ministrinë e Mbrojtjes; Vendim datë 24.10.2018 i
Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë, me palë kërkuese Bashkia Krujë etj).

13. Kolegji vlerëson se duke u bazuar në arsyetimin e mësipërm, në kushtet ku pala
paditëse ka paraqitur në mënyrë të paligjshme një kërkesë për marrjen e masës së sigurimit të
padisë në Gjykatën e Lartë, sipas nenit 479 të K.Pr.Civile, pasi e ka patur të pamundur të
akzivizojë juridiksionin e gjykatave të faktit për këtë qëllim, Kolegji vlerëson se kjo palë ka
abuzuar haptazi me të drejtën e parashikuar në këtë dispozitë. Sikurse u arsyetua më sipër,
neni 479 i K.pr.Civile ka për objekt vetëm vendimet gjyqësore të formës së prerë që
plotësojnë cilësitë e titullit ekzekutiv, ndërkohë që objekt rekursi në rastin konkret është një
vendim gjyqësor jopërfundimtar me të cilin është vendosur pushimi i gjykimit. Sa më sipër
Kolegji vlerëson se në rastin konkret gjen zbatim neni 34/1 i ndryshuar i K.Pr.Civile ndaj
palës paditëse, Dega e Doganës Fier, për caktimin e një sanksioni procedural gjobor, në
masën 50.000 lekë.
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13.1. Kolegji vlerëson se pika 1 e neni 34 të Kodit të Procedurës Civile parashikon
se:“1. Gjykata, në çdo shkallë të gjykimit, kur konstaton se palët ose përfaqësuesit e tyre me
vetëdije paraqesin padi, ankime, kërkesa ose pretendime abuzive, ose të përsëritura dhe me
keqdashje, ose kur kërkojnë qëllimisht të zvarrisin gjykimin, ose kur konstatohet se palët ose
përfaqësuesit e tyre kanë fshehur ose shtrembëruar me keqbesim ose faj të rëndë, fakte dhe
rrethana të rëndësishme që lidhen me çështjen, urdhëron me vendimin që jepet në përfundim
të gjykimit, përveç kur në këtë Kod parashikohet ndryshe, gjobitjen e përgjegjësit në shumën
nga 50 000 deri në 100 000 lekë. Kundër këtij vendimi lejohet ankim sipas rregullave për
vendimet përfundimtare ose jopërfundimtare, në varësi të llojit të vendimit që i jep fund
gjykimit përkatës.”

13.2. Kolegji vlerëson se kjo pjesë e dispozitës ka synuar të aktivizojë përgjegjësinë e
palëve dhe përfaqësuesve të tyre të cilët abuzojnë me të drejtat procedurale. Mjetet
procedurale dhe të drejtat që ligji ofron nuk mund të pranohen të lejojnë dëmtimin e procesit
të dhënies së drejtësisë. Ato nuk mund të shndërrohen në mekanizma që palët dhe
përfaqësuesit e tyre t’i përdorin me keqbesim apo me qëllime të pamundësisë së zhvillimit të
procesit apo dëmtimit të interesave dhe të drejtës së palës kundërshtare për të gëzuar
efektivisht aksesin në drejtësi. Për rrjedhojë sa herë që konstatohen fakte të tilla të paligjshme
në mënyrën se si një ndërgjyqës mbrohet apo e ushtron aktivitetin procedural gjykata duhet të
sanksionojë përgjegjësinë pasurore për shkelje të këtij detyrimi ligjor. Qëllimi i kësaj norme
është garantimi i mbarëvajtjes së procesit gjyqësor dhe detyrimi i subjekteve procedurale,
qoftë ndërgjyqës apo qoftë përfaqësues, që të veprojnë dhe të ushtrojnë me mirëbesim të
drejtat procedurale.

13.3. Nga ana tjetër, gjykimi në Gjykatën e Lartë, në rastin e zbatimit të sanksionit të
parashikuar në nenin 34, pika 1 të Kodit të Procedurës Civile, nuk mundëson ushtrimin e
ankimit të veçantë ndaj gjobës prej 50.000 Lekë – 100.000 Lekë që kjo gjykatë vendos. Në
këto raste ankimi i veçantë që kjo dispozitë ofron nuk mund të zbatohet, pasi vendimi i
Gjykatës së Lartë sipas nenit 482 dhe 485 të Kodit të Procedurës Civile dhe nenit 60/a dhe 63
të Ligjit nr. 49/2012 nuk mund të ankimohet gjyqësisht duke qenë se pushteti gjyqësor
shteron pas ezaurimit të kësaj shkalle gjykimi.

13.4 Megjithatë Kolegji vlerëson se një palë apo përfaqësues i dënuar proceduralisht
sipas pikës 1 të nenit 34 të Kodit të Procedurës Civile duhet të ketë mundësi të dëgjohet dhe
të mbrohet lidhur me këtë sanksion, por se ligji procedural ka ometuar të japë një zgjidhje
ligjore eksplicite në këtë drejtim. Me qëllimin që ndërgjyqësi apo përfaqësuesi i tij - i
sanksionuar proceduralisht me gjobë për abuzim me të drejtat procedurale – të ketë
mundësinë e një ankimi dhe mbi të gjitha të ketë mundësi të mbrohet mbi këtë vendim të
Gjykatës së Lartë, Kolegji vlerëson të nevojshme që nëpërmjet interpretimit pajtues të ligjit,
që është në funksion të respektimit të së drejtës kushtetuese, të mos pengojë mundësinë e
ankimit në gjykatë, për këto raste. Në bazë dhe për zbatim të paragrafit të dytë të nenit 1 të
Kodit të Procedurës Civile, Kolegji vlerëson se si zgjidhje në këtë rast duhet të ofrohet mjeti i
posaçëm i ankimit i parashikuar në nenin 169 të Kodit të Procedurës Civile. Kjo dispozitë nën
titullin “Kundërshtimi i vendimit të dënimit” parashikon se: “Personat që janë dënuar me
gjobë, sipas dispozitave të mësipërme, mund t’i paraqitin gjykatës që i ka dënuar, brenda tri
ditëve, kërkesë për heqjen e dënimit, duke treguar dhe shkaqet. Gjykata kur i gjen me vend
këto shkaqe, revokon vendimin e dënimit me gjobë si dhe urdhrin e sjelljes me detyrim. Ajo
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mund edhe vetëm të pakësojë gjobën e caktuar. Në rast të kundërt, refuzon kërkesën. Afati për
të paraqitur kërkesën fillon nga dita e seancës gjyqësore dhe, në rastet e parashikuara nga
nenet 165 dhe 167, nga dita e njoftimit të vendimit të dënimit. Vendimi i dhënë nga gjykata në
rastet e sipërme është i formës së prerë dhe kundër tij nuk lejohet ankim.”

13.5. Për rrjedhojë Kolegji konkludon se, ndaj vendimeve të Gjykatës së Lartë, në të
cilat sanksionohen dënime procedurale me gjobë për ndërgjyqësin apo përfaqësuesin e tij,
sipas pikës 1 të nenit 34 të Kodit të Procedurës Civile, lejohet ankim brenda tre ditëve nga
dita e nesërme e marrjes dijeni për vendimin, para të njëjtit trup gjykues që ka dhënë
vendimin e dënimit, duke treguar shkaqet dhe arsyet që justifikojnë kërkesën. Gjykata e Lartë
e shqyrton këtë kërkesë në dhomë këshillimi dhe sipas rastit vendos pakësimin e gjobës,
pranimin apo refuzimin e kërkesës. Në çdo rast, kundër vendimit të Gjykatës së Lartë, që ka
vendosur pakësimin, pranimin apo refuzimin e kërkesës, nuk lejohet ankim.

13.6. Në rastet e vendimmarrjes së Gjykatës së Lartë, përmes së cilave caktohet një
sanksion procedural gjobor sipas pikës 1 të nenit 34 të Kodit të Procedurës Civile, një kopje e
vendimit i njoftohet shërbimit përmbarimor, konkretisht Zyrës Përmbarimore Tiranë. Sipas
shkronjës “a” të nenit 510 të Kodit të Procedurës Civile vendimet e Gjykatës së Lartë në këto
raste përbëjnë tituj ekzekutiv dhe si të tilla janë të ekzekutueshme nga shërbimi përmbarimor
gjyqësor. Këto shuma detyrimi derdhen nga subjekti i dënuar debitor për llogari të buxhetit të
shtetit.

PËR KËTO ARSYE:

Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë mbështetur në nenet 479 dhe 34 të Kodit të Procedurës
Civile,

VENDOSI:

1. Mospranimin e kërkesës së palës paditëse, Dega e Doganës Fier për pezullimin e
ekzekutimit të titullin ekzekutiv, marrëveshje siguruese, datë 01.12.2014, nr. 3288 rep dhe nr.
497/2 kol, mbështetur në urdhrin e ekzekutimit nr. 2738 akti, datë 27.03.2018 të Gjykatës së
Rrethit Gjyqësor Tiranë;

2. Gjobitjen e kërkuesit, Dega e Doganës Fier në shumën 50.000 lekë;
3. Ky vendim përbën titull ekzekutiv.
4. Ngarkohet Zyra e Përmbarimit Tiranë për ekzekutimin e gjobës për llogari të

buxhetit të shtetit.
5. Një kopje e këtij vendimi i njoftohet edhe Zyrës së Përmbarimit Tiranë.
6. Kundër pjesës së vendimit të dënimit me gjobë, lejohet ankim brenda tre ditëve nga

dita e nesërme e marrjes dijeni për vendimin, para Gjykatës së Lartë;

Tiranë, me datë 06.05.2020

ANËTAR ANËTAR KRYESUES
Sokol Sadushi Ilir Panda Ervin Pupe
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË

KOLEGJI CIVIL

Nr. 166 Regjistri.

VENDIM

NË EMËR TË REPUBLIKËS

Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë i përbërë nga:

Ervin Pupe Kryesues
Sokol Sadushi Anëtar
Ilir Panda Anëtar

Sot më datë 06.05.2020, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr. 166 akti, datë
03.03.2020, si më poshtë:

Kërkues: Agjencia Shtetërore e Kadastrës

Paditës: Silvana Ajazi

I paditur: Agjencia Shtetërore e Kadastrës

Objekti: Pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor nr. 919, datë
18.11.2019 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

Baza ligjore: Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile.

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë, me vendimin nr. 9050, datë 05.11.2018 ka
vendosur: “1. Pranimin e kërkesëpadisë; 2. Detyrimin e palës së paditur Zyra Qëndrore e
Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme Tiranë të dëmshpërblejë paditësen Silvana Ajazi me
pagën e 12 muajve për zgjidhjen e menjëhershme dhe të pajustifikuar të marrëdhënies së
punës; 2. Detyrimin e palës së paditur Zyra Qëndrore e Regjistrimit të Pasurive të
Paluajtshme Tiranë të dëmshpërblejë paditësen Silvana Ajazi me 3 muaj pagë mujore për
mosrespektim të afatit të njoftimit; 3. Detyrimin e palës së paditur Zyra Qëndrore e
Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme Tiranë të dëmshpërblejë paditësen Silvana Ajazi me 2
paga mujore për mosrespektim të procedurës së zgjidhjes së kontratës së punës; 4. Detyrimin
e palës së paditur Zyra Qëndrore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme Tiranë t’i paguajë
paditëses Silvana Ajazi shpërblimin për vjetërsi me pagën e 15 ditëshit për çdo vit pune; 5.
Detyrimin e palës së paditur Zyra Qëndrore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme Tiranë
t’i paguajë paditëses Silvana Ajazi lejen e papaguar...”
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Gjykata e Apelit Tiranë, me vendimin nr. 919, datë 18.11.2019 ka vendosur:
“Lënien në fuqi të vendimit nr. 9050, datë 05.11.2018 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor
Tiranë.”

Kundër këtij vendimi është ushtruar rekurs nga Agjencia Shtetërore e Kadastrës. Po
ashtu, me datë 03.03.2020 Agjencia Shtetërore e Kadastrës ka paraqitur, pranë Gjykatës së
Lartë një kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të vendimit të Gjykatës së Apelit Tiranë, duke
parashtruar se:
- Ekzekutimi i vendimit do të sillte pasoja të rënda financiare për instiutcionin, palë e

paditur.

Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë

Pasi dëgjoi relatimin e gjyqtarit Ervin Pupe mbi kërkesën e pezullimit të ekzekutimit
të vendimit gjyqësor të formës së prerë,

VËREN:
I. Rrethanat e çështjes

1. Para Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji), pala kërkuese, Agjencia
Shtetërore e Kadastrës, me datë 03.03.2020 ka paraqitur një kërkesë për pezullimin e
ekzekutimit të vendimit nr. 9050, datë 05.11.2018 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë,
lënë në fuqi me vendimin nr. 919, datë 18.11.2019 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

2. Referuar akteve të administruara në gjykatat e faktit rezulton se paditësi Silvana
Ajazi, i janë drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë kundrejt palës së paditur,
AgjenciaShtetërore e Kadastrës, me objekt shpërblim dëmi për zgjidhje të paligjshme të
kontratës së punës.

3. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë me vendimin nr. 9050, datë 05.11.2018 ka
vendosur pranimin e padisë sikurse pasqyrohet në pjesën hyrëse. Ky vendim është lënë në
fuqi nga Gjykata e Apelit Tiranë me vendimin nr. 919, datë 18.11.2019.

5. Kundër këtij vendimi, ka paraqitur rekurs pala e paditur, ASHK, e cila po ashtu, me
datë 03.03.2020 ka paraqitur pranë Gjykatës së Lartë një kërkesë për pezullimin e
ekzekutimit të vendimit të Gjykatës së Apelit Tiranë, duke parashtruar shkaqet e pasqyruara
në pjesën hyrëse.

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 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
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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 Repuublikës 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, 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 Agjencia Shtetërore e Kadastrës për pezullimin e
ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë.

PËR KËTO ARSYE:

Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë mbështetur në Nenin 479 të Kodit të Procedurës Civile,

VENDOSI:

Mospranimin e kërkesës së palës së paditur, Agjencia Shtetërore e Kadastrës për pezullimin e
ekzekutimit të vendimit nr. 9050, datë 05.11.2018 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë,
lënë në fuqi me vendimin nr. 919, datë 18.11.2019 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

Tiranë, me datë 06.05.2020

ANËTAR ANËTAR KRYESUES

Sokol Sadushi Ilir Panda Ervin Pupe
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË

KOLEGJI CIVIL

Nr. 18/275 Regjistri.

VENDIM

NË EMËR TË REPUBLIKËS

Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë i përbërë nga:

Ervin Pupe Kryesues
Sokol  Sadushi Anëtar
Ilir Panda Anëtar

Sot më datë 06.05.2020, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr. 275 akti, datë
10.05.2019, si më poshtë:

Kërkues: Agjencia Shtetërore e Kadastrës

Paditës: Maria Kote

I Paditur: Agjencia Shtetërore e Kadastrës (ish-Agjencia e Legalizimit,
Urbanizimit dhe Integrimit të Zonave/Ndërtimeve Informale).

Objekti: Pezullimi i ekzekutimit të vendimit nr. 20-2019-981/51datë
05.02.2019 të Gjykatës së Apelit Gjirokastër

Baza ligjore: Neni 479/a i K.Pr.Civile.

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Sarandë, me Vendimin nr. 23-2018-1737-763, datë
04.10.2018 ka vendosur: “1. Pranimin pjesërisht të kërkesëpadisë të paditëses Maria Spiro
Kote. 2. Detyrimin e palës së paditur, Drejtoria e Përgjithme e ALUIZNI-t Tiranë, të
shpërblejë paditësen Maria Spiro Kote me dy muaj pagë për mosrespektim të procedurës së
zgjidhjes së kontratës së punës. 2. Detyrimin e palës së paditur, Drejtoria e Përgjithme e
ALUIZNI-t Tiranë, të shpërblejë paditësen Maria Spiro Kote me dy muaj pagë për
mosrespektim të afatit të njoftimit. 3. Detyrimin e palës së paditur, Drejtoria e Përgjithme e
ALUIZNI-t Tiranë, të shpërblejë paditësen Maria Spiro Kote me dy muaj pagë për vjetërsinë
në punë. 4. Detyrimin e palës së paditur, Drejtoria e Përgjithme e ALUIZNI-t Tiranë, të
shpërblejë paditësen Maria Spiro Kote me një muaj pagë për pushimet vjetore të vitit të
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fundit të punës. 5. Rrëzimin për pjesët e tjera të objektit të padisë...”

Gjykata e Apelit Gjirokastër me vendimin Nr. 20-2019-981/51, datë 05.02.2019
ka vendosur: “1. Ndryshimin e vendimit civil nr. 23-2018-1737/763, datë 04.10.2018 të
Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Gjirokastër, sa i takon kërkimit me objekt pagimin  e
dëmshpërblimit për zgjidhjen e pajustifikuar të kontratës së punës si më poshtë;
- Detyrimin e palës së paditur, Drejtoria e Përgjithshme e ALUIZNI-t Tiranë të

dëmshpërblejë paditësen Maria Kote në masën e 4 (katër) pagave mujore për zgjidhjen e
pajustifikuar të kontratës së punës;

- Lënien në fuqi për pjesën tjetër…”

Kundër këtij vendimi, pala e paditur, ALUIZNI, ka paraqitur rekurs dhe
njëkohësisht me datë 09.05.2019 ka paraqitur, pranë Gjykatës së Lartë një kërkesë për
pezullimin e ekzekutimit të vendimit të Gjykatës së Apelit Gjirokastër, me të cilin është
ndryshuar vendimi i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Sarandë, duke parashtruar se:

- Ekzekutimi i vendimit të Gjykatës së Apelit Gjirokastër do të sillte pasoja të rënda
financiare për palën e paditur.

Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë

Pasi dëgjoi relatimin e gjyqtarit Ervin Pupe mbi kërkesën e pezullimit të ekzekutimit
të vendimit gjyqësor të formës së prerë,

VËREN:

I. Rrethanat e faktit

1. Para Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji), pala kërkuese,
ALUIZNI, ka paraqitur kërkesën nr. 275 prot., datë 10.05.2019 për pezullimin e ekzekutimit
të vendimit nr. 23-2018-1737-763, datë 04.10.2018 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Sarandë,
lënë në fuqi me vendimin nr. 20-2019-981/51, datë 05.02.2019 të Gjykatës së Apelit
Gjirokastër.

2. Referuar akteve të administruara në gjykatat e faktit rezulton se paditësi, znj. Maria
Kote i është drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Sarandë me padi kundër të paditurit,
ALUIZNI-t, me objekt shpërblim dëmi për shkak të zgjidhjes së paligjshme të kontratës së
punës.

3. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Sarandë, me vendimin nr. 23-2018-1737-763, datë
04.10.2018, ka vendosur, pranimin e pjesshëm të padisë, sikurse pasqyrohet në pjesën hyrëse.
Ky vendim është ndryshuar pjesërisht  me vendimin Nr. 20-2019-981/51, datë 05.02.2019, të
Gjykatës së Apelit Gjirokastër, sikurse përcaktohet më sipër.

4. Kundër këtij vendimi ka paraqitur rekurs pala e paditur, e cila njëkohësisht me datë
09.05.2019 ka paraqitur pranë Gjykatës së Lartë një kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të
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vendimit të Gjykatës së Apelit Gjirokastër, duke parashtruar shkaqet e pasqyruara në pjesën
hyrëse të vendimit. Rezulton se kërkesa për pezullim i është njoftuar palës tjetër në bazë të
nenit 479/6 të Kodit të Procedurës Civile.

II. Vlerësimi i Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë

5. 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.

6.  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.

7. Kolegji vlerëson se masa e përkohshme e pezullimit të ekzekutimit të vendimit
gjyqësor të formës së prerë sipas nenit 479 të K.Pr.C 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,
provave 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.

8. Nga shqyrtimi i shkaqeve për të cilat pala kërkuese, kërkon pezullimin e vendimit
gjyqësor të formës së prerë, Kolegji vlerëson se pala kërkuese, nuk ka parashtruar asnjë provë
apo argument të lidhur me ndonjë rrethanë konkrete për ta vlerësuar nëse jemi ose jo përpara
rastit kur Gjykata e Lartë mund të konkludojë se nga ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit
gjyqësor do të vinin pasoja të rënda për të.

9. Në rastin konkret, Kolegji vlerëson të theksojë se, duke mbajtur parasysh edhe
natyrën e mosmarrëveshjes mes palëve, pozitën e palës kreditore dhe asaj debitore, si edhe
natyrën dhe vlerën e detyrimit që kërkohet të ekzekutohet në çështjen konkrete, në
interpretim dhe zbatim të drejtë të ligjit procedural, pretendimi i kërkuesit për ardhjen e
dëmeve të pasojave të rënda dhe të pariparueshme, mbetet thjesht një kërkim dhe pretendim
hipotetik, i supozuar, i pabazuar në prova dhe si i tillë, i pambështetur në ligj. Parashtrimi
formal i pretendimit se ekzekutimi mund të sjellë pasoja të rënda, si një shkak që e përcakton
vetë neni 479 pika 1 shkronja “a” e Kodit të Procedurës Civile, pa parashtruar njëkohësisht
edhe argumenta dhe shpjegime konkrete lidhur me rrethanat që tregojnë mundësinë e ardhjes
së tyre, të bazuara në prova, nuk mund të shërbejë si shkak për pezullimin e ekzekutimit të
një vendimi të formës së prerë.
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10. Përsa më sipër, Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë vlerëson se nuk ka vend për të
pranuar kërkesën e paraqitur nga kërkuesi, për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor
të formës së prerë.

PËR KËTO ARSYE :

Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë mbështetur në Nenin 479 të Kodit të Procedurës Civile,

VENDOSI:

Mospranimin e kërkesës së palës së paditur, Agjencia Shtetërore e Kadastrës (ish Agjencia e
Legalizimit, Urbanizimit dhe Integrimit  të Zonave/Ndërtimeve Informale), për pezullimin e
vendimit nr. 23-2018-1737-763, datë 04.10.2018, të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Sarandë,
ndryshuar pjesërisht me vendimin nr. 20-2019-981/51, datë 05.02.2019 të Gjykatës së Apelit
Gjirokastër.

Tiranë, me 06.05.2020

ANËTAR ANËTAR KRYESUES

Sokol Sadushi                                     Ilir Panda Ervin Pupe
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË

KOLEGJI CIVIL

Nr. 65/373 Regjistri.

VENDIM

NË EMËR TË REPUBLIKËS

Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë i përbërë nga:

Ervin Pupe Kryesues
Sokol Sadushi Anëtar
Ilir Panda Anëtar

Sot më datë 06.05.2020, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr. 373 akti, datë
23.07.2019, si më poshtë:

Kërkues: Agjensia e Trajtimit të Pronave

Paditës: Trashëgimtarët ligjorë të Vath Balliu: Agron Balliu, Deli Balliu
etj.

I Paditur: Agjensia e Trajtimit të Pronës.

Objekti: Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 340, datë 30.04.2019
të Gjykatës së Apelit Tiranë.

Baza ligjore: Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile.

Gjykata e Apelit Tiranë, me vendimin nr. 340, datë 30.04.2019 ka vendosur:
“Prishjen e vendimit nr. 820, datë 30.12.2016 të Agjensisë së Trajtimit të Pronave dhe
kthimin e çështjes për rishqyrtimin e kërkesës pranë ATP Tiranë.”

Në vijim, pala e paditur, Agjensia e Trajtimit të Pronave, me datë 01.07.2019 ka bërë
rekurs kundër këtij vendimi  dhe njëkohësisht me datë 23.07.2019 ka paraqitur, pranë
Gjykatës së Lartë një kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të vendimit të Gjykatës së Apelit
Tiranë, duke parashtruar se:

- Vendimi i Gjykatës së Apelit Tiranë është i pabazuar në ligj;
- Gjykata e Apelt Tiranë nuk duhet t’a kishte pranuar padinë pasi duke filluar nga data

23.02.2019 ATP-së i ka mbaruar afati për shqyrtimin e dosjeve.
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Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë

Pasi dëgjoi relatimin e gjyqtarit Ervin Pupe mbi kërkesën e pezullimit të ekzekutimit
të vendimit gjyqësor si më sipër,

VËREN:

I. Rrethanat e çështjes

1. Para Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji), pala kërkuese, Agjensia
e Trajtimit të Pronave, me datë 23.07.2019 ka paraqitur një kërkesë për pezullimin e
ekzekutimit të vendimit nr. 340, datë 30.04.2019, të Gjykatës së Apelit Tiranë.

2. Kolegji në respektim të dispozitave procedurale, nenit 479/2 të Kodit të Procedurës
Civile vendosi të njoftojë palët e tjera ndërgjyqëse, të cilët brenda afatit ligjor 3 ditor nuk
paraqitën ndonjë prapsim lidhur me këtë kërkesë.

3. Referuar akteve të administruara në gjykatat e faktit rezulton se paditësit Agron
Balliu etj (në cilësinë e trashëgimtarit ligjor të të ndjerit Vath Balliu), i janë drejtuar Gjykatës
së Apelit Tiranë kundrejt palës së paditur, Agjensia e Trajtimit të Pronave (në vijim ATP),
me objekt prishjen e vendimit nr. 820, datë 30.12.2016 të ATP-së dhe dërgimin e çështjes për
rishqyrtim pranë këtij institucioni. Ka rezultuar se ATP me këtë vendim ka vendosur
mbylljen e procedimit administrativ për shqyrtimin e dosjes nr. 4726, datë 29.12.2014 të
subjektit kërkues Vath Balliu.

3.1. Fillimisht, Gjykata e Apelit Tiranë ka vendosur të shpallë moskompetencën
lëndore/funksionale dhe t’ia dërgojë aktet për shqyrtim Gjykatës Administrative të Shkallës
së Parë. Kjo e fundit me ka vendosur mospranimin e kërkesës. Gjykata Administrative e
Apelit ka vendosur prishjen e vendimit të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë dhe
dërgimin e çështjes për vijimin e gjykimit, pranë kësaj Gjykate. Më tej, Gjykata
Administrative e Shkallës së Parë, ka parashtruar çështjen e kompetencës funksionale pranë
Gjykatës së Lartë. Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë, me vendimin nr. 00-2018-836,
datë 12.09.2018 ka vendosur të prishë vendimin e Gjykatës së Apelit Tiranë dhe ia ka dërguar
çështjen kësaj gjykate për vijimin e gjykimit, si gjykata kompetente nga gjykata tokësore dhe
lëndore.

4. Me vendimin nr. 340, datë 30.04.2019, Gjykata e Apelit Tiranë ka vendosur
prishjen e vendimit nr. 820, datë 30.12.2016 të Agjensisë së Trajtimit të Pronës dhe kthimin e
çështjes për rishqyrtimin e kërkesës pranë ATP-së.

5. Kundër këtij vendimi, me datë 27.06.2019 ka paraqitur rekurs pala e paditur, ATP,
e cila bashkë me rekursin në mënyrë të integruar ka paraqitur pranë Gjykatës së Lartë një
kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të vendimit të Gjykatës së Apelit Tiranë, duke
parashtruar shkaqet e pasqyruara në pjesën hyrëse.

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
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pasoja të rënda e të pariparueshme; dhe/ose b) pala që ka bërë rekursin depoziton garanci
materiale që siguron ekzekutimin vendimit.

8. Kolegji fillimisht çmon të theksojë se neni 479 i K.P.C gjen zbatim vetëm ndaj
vendimeve gjyqësore të formës së prerë, ndaj të cilave është ushtruar rekurs 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 K.Pr.C, i cili përcakton momentin
procedural se kur vendimi i gjykatës merr këtë cilësi1. Me marrjen formë të prerë vendimi
fiton autoritetin e aktit detyrues për palët të cilëve ju drejtohet dhe autoritetin e gjësë së
gjykuar.

9. Doktrina2 dhe jurisprudenca3 dallojnë dy trajta të formës së prerë, atë formale dhe
substanciale. Gjëja e gjykuar në kuptimin formal (res judicata) kuptohet si një gjëndje
juridike e ezaurimit të mjeteve procedurale të ankimit si dhe ekzistencës së prekluzivitetit
lidhur me mundësinë për tu ankuar ndaj një vendimi gjyqësor të formës së prerë. Fuqia
detyruese, pandryshueshmëria e vendimit gjyqësor lind në çastin që ai ka marrë formë të
prerë, dhe nuk është më objekt i procedurave të shqyrtimit gjyqësor dhe të mjeteve të ankimit
nga palët ndërgjyqëse. Ndërsa në kuptimin substancial, autoriteti i gjësë së gjykuar të
vendimit gjyqësor të formës së prerë, përcakton detyrueshmërinë dhe pakundërshtueshmërinë
e përmbajtjes së vendimit të themelit të dhënë nga gjykata, në atë proces, por edhe në
gjykime të tjera në të ardhmen. Gjëja e gjykuar në kuptimin substancial kuptohet si një
gjëndje juridike jo thjesht pamundësie nga palët ndërgjyqëse të treguara në vendimin
gjyqësor të formës së prerë për të rihapur shqyrtimin e çështjes, por edhe si një e drejtë e
secilës prej tyre për të kundërshtuar mundësinë e rishikimit të zgjidhjes së dhënë për
konfliktin në një gjykim të ri.

10. Ky dallim bëhet më i qartë nëse mbajmë parasysh llojet e vendimeve që jep
gjykata4. Vendimet jopërfundimtare të gjykatës me anë të të cilave i jepet fund proçesit pa e
zgjidhur çështjen në themel mund të marrin formë të prerë vetëm në kuptimin formal nëse
nuk goditen më me mjete të ankimit të zakonshëm. Për këto vendime nuk mund të themi se
përbëjnë gjë të gjykuar për atë çka është vendosur në lidhje me palët, objektin dhe shkakun
ligjor të padisë për sa kohë gjykata nuk i ka hyrë shqyrtimit të çështjes në themel.

11. Mund të flasim për formë të prerë të vendimeve në kuptimin formal dhe atë
substancial, vetëm për vendimet përfundimtare të gjykatave. Me këto lloj vendime gjykata e
zgjidh çështjen në themel. Ajo çka gjykata vendos në lidhje me mosmarrëveshjen bëhet
përfundimtare dhe e qëndrueshme. Ka një lidhje organike midis dy trajtave në këto lloj
vendimesh sepse ato marrin formë të prerë në kuptimin substancial vetëm pasi kanë marrë
formë të prerë në kuptimin formal.

12. Përsa i takon vendimeve të ndërmjetme të gjykatës, ato janë pjesë integrale e një
procesi, të cilat jepen nga gjykata në seancë gjyqësore me qëllim që t’i përgjigjet kërkesave
dhe të sigurohet zhvillimi normal i gjykimit. Këto lloj vendimesh nuk sjellin pasoja në
procese të tjera. Vendimet e ndërmjetme ndaj të cilave lejohet ankim i veçantë marrin formë
të prerë vetëm në kuptimin formal dhe kjo formë e prerë e tyre, njëlloj sikurse edhe te
vendimet jopërfundimtare, lidhet me pamundësinë e goditjes së tyre si shkak për goditjen e
vendimit përfundimtar në shkallët e tjera të të njëjtit proces.

1 Ne nenin 451 parashikohet 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.”
2 Prof. Dr. Faik Brestovci, e drejta procedurale civile II, faqe 52.
3 Vendim Nr. 21, dt. 13.01.2005 i Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë.
4 Shiko nenet 125,126 dhe 127 të K.Pr.C.
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13. Në vijim të këtij arsyetimi, Kolegji thekson se neni 479 i K.P.C garanton
vendosjen e masës së përkohshme procedurale të pezullimit të ekzekutimit të vendimit
gjyqësor të formës së prerë në aspektin substancial, vetëm të atyre vendimeve që janë tituj
ekzekutiv në kuptim të nenit 510/a të K.Pr.C, të cilat përmbajnë një detyrim (vendimet
kondemnatore). Kjo masë e përkohshme jepet në funksion të zgjidhjes së rekursit, sigurisht
duke patur parasysh arsyet justifikuese të zbatimit të saj, 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.

14. Sa më sipër, Kolegji vlerëson se neni 479 i K.P.C nuk zbatohet ndaj vendimeve të
njohjes (deklarative)5, ndaj vendimeve jopërfundimtare të gjykatës apo ndaj vendimeve të
gjykatës që marrin formë të prerë vetëm në kuptimin procedural dhe me të cilat nuk zgjidhet
çështja në themel. Kjo do të thotë se, vetëm, tek vendimet përfundimtare, ku debitori
gjyqhumbës është ngarkuar me vendim gjyqësor të formës së prerë me përmbushjen e një
detyrimi, këtij të fundit i lind e drejta të kërkojë sipas nenit 479 të K.Pr.C pezullimin e
ekzekutimit të këtij vendimi nëse nga ekzekutimi i menjëhershëm atij mund t’i vijnë pasoja të
rënda dhe të pariparueshme. Kolegji vlerëson se, qënia titull ekzekutiv e vendimit gjyqësor të
formës së prerë, përbën premisën bazë, të cilën Kolegji e vlerëson paraprakisht në çdo
kërkesë pezullimi. Vetëm pasi plotësohet ky kusht (conditio sine qua non), Kolegji vlerëson
më pas, rast pas rasti, nëse ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit sjell apo jo pasoja të rënda
dhe të pariparueshme

15.  Duke iu rikthyer rastit konkret, Kolegji thekson se vendimi i Gjykatës së Apelit
Tiranë, me të cilin është prishur vendimi i ATP-së i kundërshtuar duke u rikthyer çështja për
rishqyrtim në juridiksionin administrativ, nuk është vendim i formës së prerë në kuptimin
material, sipas nenit 451 të K.Pr.Civile dhe titull ekzekutiv në kuptim të nenit 510/a të
K.Pr.Civile. Në rastin konkret, vendimi i Gjykatës së Apelit Tiranë është një vendim
jopërfundimtar i cili merr formë të prerë vetëm në kuptimin procedural, pasi të jenë ezauruar
të të gjitha mjetet e zakonshme të ankimit. Kjo do të thotë se me paraqitjen e rekursit kundër
këtij vendimi nga pala e paditur, ipso jure efektet e vendimit mbeten të pezulluara, procedimi
administrativ nuk mund të fillojë për shkak se vendimi i Gjykatës së Apelit Tiranë nuk ka
marrë formë të prerë në kuptimin procedural. Për më tepër, sipas nenit 36/3 të K.Pr.Civile,
asnjë institucion tjetër nuk ka të drejtë të pranojë për shqyrtim një mosmarrëveshje civile që
është duke u gjykuar nga gjykata.

16. Sa më sipër, Kolegji vlerëson se ky vendim gjyqësor nuk mund të pezullohet
sepse nga natyra e tij është i paekzekutueshëm. Kjo do të thotë se, Kolegji në rastin konkret
nuk ka çfarë të pezullojë, pasi mungon titulli ekzekutiv, nga ekzekutimi i të cilit debitorit
gjyqhumbës mund t’i vijnë pasoja të rënda dhe të pariparueshme në kuptim të nenit 479 të
K.Pr.C.

5 Shiko Vendim datë 20.11.2018 i Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë, me kërkues Kostaq Xoxa etj; Vendim datë
13.02.2019 i Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë me kërkues Magda Suljoti etj.



5

PËR KËTO ARSYE:

Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë mbështetur në Nenin 479 të Kodit të Procedurës Civile,

VENDOSI:

Mospranimin e kërkesës së palës së paditur, Agjensia e Trajtimit të Pronave për pezullimin e
ekzekutimit të vendimit nr. 340, datë 30.04.2019 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

Tiranë, me datë 06.05.2020

ANËTAR ANËTAR KRYESUES

Sokol Sadushi Ilir Panda Ervin Pupe
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË

KOLEGJI CIVIL

Nr. 94/433 Regjistri.

VENDIM

NË EMËR TË REPUBLIKËS

Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë i përbërë nga:

Ervin Pupe Kryesues
Sokol Sadushi Anëtar
Ilir Panda Anëtar

Sot më datë 06.05.2020, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr. 433 akti, datë
27.09.2019, si më poshtë:

Kërkues: Avokatura e Shtetit, Zyra Vendore Korçë

Paditës: 1. Sotir Celnik;

2. Valbona Celnik.

I Paditur: 1. Xhafer Çakeri;
2. Adriana Çakeri;
3. Shkëlzen Çakeri;
4. Koci Tahiri;
5. Zenel Tahiri;
6. Gjyslyme Petriti;
7. Këshilli i Ministrave;
8. Bashkia Maliq.

Objekti: Kërkohet pezullimi i ekzekutimit të vendimit nr. 1370, datë
26.11.2018 i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Korçë, lënë në fuqi
me vendimin nr. 226, datë 22.05.2019 të Gjykatës së Apelit
Korçë.

Baza ligjore: Neni 479/a i K.Pr.Civile.

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Korçë, me Vendimin nr. 1370, datë 26.11.2018 ka
vendosur: “1. Pranimin pjesërisht të kërkesëpadisë. 2. Detyrimin e palëve të paditura Xhafer
Cakeri, Adriana Cakeri, Reni Cakeri, Shkëlzen Cakeri, Koci Tahiri, Zenel Tahiri, Gjyslyme
Petriti dhe Këshilli i Ministrave Tiranë, për të njohur pronar paditësit Sotir Celnik dhe
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Valbona Celnik mbi pasurinë nr. 212/5, vol. 4, faqe 112 ZK 3005 me sipërfaqe 760 m2,
pasurinë nr. 212/6, vol. 4, faqe 11, ZK 3005, me sipërfaqe 290 m2 dhe pjesërisht mbi
pasurinë me nr. 212/7, vol. 4, faqe 11, ZK 3005, me sipërfaqe 70.67 m2 dhe mbi këto prona
ndërtesë 115 m2 (mbi pasurinë me nr. 212/5) si pronë e fituar me titull origjinal, parashkrim
fitues me titull dhe për një pjesë pa titull. 3. Rrëzimin e kërkimeve të tjera në kërkesëpadi...”

Gjykata e Apelit Korçë, me Vendimin nr. 226, datë 22.05.2019 ka vendosur: “1.
Lënien në fuqi të vendimit nr. 1370, datë 26.11.2018 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Korçë.”

Kundër këtij vendimi, ka paraqitur rekurs Avokatura e Shtetit, Zyra Vendore Korçë,
dhe njëkohësisht me datë 29.07.2019 (bashkë me rekursin) ka paraqitur, pranë Gjykatës së
Lartë një kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të vendimit të Gjykatës së Apelit Korçë, duke
parashtruar se:
- Vendimet e gjykatave më të ulëta janë të pabazuara në prova dhe në ligj;
- Gjykata e Lartë duhet të vendosë pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës

së prerë deri në përfundim të gjykimit të kësaj çështjeje.

Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë

Pasi dëgjoi relatimin e gjyqtarit Ervin Pupe mbi kërkesën e pezullimit të ekzekutimit
të vendimit gjyqësor të formës së prerë,

VËREN:

I. Rrethanat e faktit

1. Para Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji), pala kërkuese,
Avokatura e Shtetit, Zyra Vendore Shkodër, ka paraqitur kërkesën nr. 433 akti, datë
27.09.2019 për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 1370, datë 26.11.2018 i Gjykatës së
Rrethit Gjyqësor Korçë, lënë në fuqi me vendimin nr. 226, datë 22.05.2019 të Gjykatës së
Apelit Korçë.

2. Referuar akteve të administruara në gjykatat e faktit rezulton se paditësit, z. Sotir
Çelnik dhe znj. Valbona  Çelnik i janë drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Korçë me padi
me objekt njohje pronar, kundrejt palëve të paditura Xhafer Çakeri etj.

3. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Korçë me vendimin nr. 1370, datë 26.11.2018 ka
vendosur pranimin e pjesshëm të padisë sikurse pasqyrohet në pjesën hyrëse. Ky vendim
është lënë në fuqi me vendimin nr. 226, datë 22.05.2019 të Gjykatës së Apelit Korçë.

4. Kundër këtij vendimi ka paraqitur rekurs Avokatura e Shtetit, Zyra Vendore Korçë,
e cila njëkohësisht me datë 25.09.2019 ka paraqitur pranë Gjykatës së Lartë një kërkesë për
pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë, duke parashtruar shkaqet e
pasqyruara në pjesën hyrëse të vendimit.

II. Vlerësimi i Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë

5. 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.

6.  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.
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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.

7. 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 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
Repuublikës 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.

8. 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
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 qënies ose jo të një
marrëdhënieje juridike të caktuar. Marrëdhënia juridiko-civile për të cilin vendimi gjyqësor
konfirmon ekziston pavarësisht nga ai dhe normalisht që para se të jetë dhënë vendimi i
gjykatës. E drejta për të kërkuar mbrojtje juridike deklarative, sikurse është mbrojtja që
garanton kjo padi, është thjeshtë e natyrës procedurale dhe autonome, sepse nuk mbështetet
në kurrëfarë autorizimi apo fakulteti të së drejtës materiale. Kështu, paditë e njohjes nuk
shoqërohen në kërkim edhe me detyrimin e të paditurit për kryerjen e një veprimi të caktuar.
Si rrjedhojë, vendimet e marra mbi bazën e këtyre padive, nuk mund të vihen drejtëpërdrejtë
në ekzekutim, por ato mund të shërbejnë vetëm si bazë për dhënien më vonë të një vendimi
detyrimi.

9. Në vijim të këtij arsyetimi, Kolegji vlerëson se neni 479 nuk gjen zbatim për
vendimet deklarative, për sa kohë ato nuk plotësojnë cilësitë e titullit ekzekutiv sipas nenit
510/a të K.Pr.C. Kjo do të thotë se, vetëm, tek vendimet e detyrimit, debitori gjyqhumbës, i
cili është ngarkuar me vendim gjyqësor të formës së prerë me përmbushjen e një detyrimi, ka
të drejtë të kërkojë sipas nenit 479 të K.Pr.C pezullimin e ekzekutimit të këtij vendimi nëse
nga ekzekutimi i menjëhershëm atij mund t’i vijnë pasoja të rënda dhe të pariparueshme.
Kolegji vlerëson se, qënia titull ekzekutiv e vendimit gjyqësor të formës së prerë, përbën
premisën bazë, të cilën Kolegji e vlerëson paraprakisht në çdo kërkesë pezullimi. Vetëm pasi
plotësohet ky kusht (conditio sine qua non), Kolegji vlerëson më pas, rast pas rasti, nëse
ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit sjell apo jo pasoja të rënda dhe të pariparueshme.

10.  Duke iu rikthyer rastit konkret, Kolegji rithekson se vendimi i Gjykatës së Rrethit
Gjyqësor Korçë, lënë në fuqi nga Gjykata e Apelit Korçë, me të cilin është pranuar padia me
objekt njohje pronar është një vendim gjyqësor deklarativ dhe nuk përbën titull ekzekutiv. Sa
më sipër, Kolegji rithekson se ky vendim gjyqësor nuk mund të pezullohet sepse nga natyra e
tij është i paekzekutueshëm, por është thjesht deklarativ, që mund të shërbejë si bazë për
dhënien e një vendimi detyrimi, të ekzekutueshëm, në të ardhmen. Kjo do të thotë se, Kolegji
në rastin konkret nuk ka çfarë të pezullojë, pasi mungon titulli ekzekutiv, (konkretisht
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përmbushja e detyrimit) nga ekzekutimi i të cilit debitorit gjyqhumbës mund t’i vijnë pasoja
të rënda dhe të pariparueshme në kuptim të nenit 479 të K.Pr.C.

PËR KËTO ARSYE :

Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë mbështetur në Nenin 479 të Kodit të Procedurës Civile,

VENDOSI:

Mospranimin e kërkesës së Avokaturës së Shtetit, Zyra Vendore Korçë, për pezullimin e
ekzekutimit të vendimit nr. 1370, datë 26.11.2018 i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Korçë, lënë
në fuqi me vendimin nr. 226, datë 22.05.2019 të Gjykatës së Apelit Korçë.

Tiranë, me 06.05.2020

ANËTAR ANËTAR KRYESUES

Sokol Sadushi Ilir Panda Ervin Pupe
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË

KOLEGJI CIVIL

Nr. 102/472 Regjistri.

VENDIM

NË EMËR TË REPUBLIKËS

Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë i përbërë nga:

Ervin Pupe Kryesues
Sokol Sadushi Anëtar
Ilir Panda Anëtar

Sot më datë 06.05.2020, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr. 472 akti, datë
23.10.2019, si më poshtë:

Kërkues: Ministria e Financave dhe e Ekonomisë

Paditës: Bujar Sina

I paditur: Ministria e Financave dhe e Ekonomisë

Objekti: Kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 872, datë
10.07.2017 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Elbasan dhe
vendimit nr. 373, datë 23.05.2019 të Gjykatës së Apelit Durrës.

Baza ligjore: Neni 479 i K.Pr.Civile.

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Elbasan, me Vendimin nr. 872, datë 10.07.2017 ka
vendosur: “1. Pranimin e padisë. 2. Detyrimin e të paditurit Ministria e Zhvillimit Ekonomik,
Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes që të njohë paditësin Bujar Sina pronar me parashkrim
fitues për pasurinë e paluajtshme me nr. 14/108 e llojit truall, me sipërfaqe 64.8 m2, vol. 17,
fq. 218, e ndodhur në ZK 8523, Lagje “Hekurudha”, sipas përcaktimeve të aktit të
ekspertimit. 3. Planvendosja e pasurisë objekt gjykimi është pjesë integrale e këtij vendimi. 4.
Shpenzimet gjyqësore në ngarkim të palës së paditur.”

Gjykata e Apelit Durrës me vendimin Nr. 10-2019-1047/373, datë 23.05.2019 ka
vendosur: “Lënien në fuqi të vendimit nr. 872, datë 10.07.2017 të Gjykatës së Rrethit
Gjyqësor Elbasan...” Gjatë gjykimit në apel është bërë zëvendësimi procedural i palës së
paditur me Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë.
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Kundër këtij vendimi, pala e paditur, Ministria e Financave dhe e Ekonomisë, ka
paraqitur rekurs pranë Gjykatës së Lartë dhe njëkohësisht me datë 18.10.2019 ka paraqitur,
pranë një kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të vendimit të Gjykatës së Apelit Durrës, duke
parashtruar se:
- Sipas ligjit Ministria e Ekonomisë dhe Financave është e ngarkuar me tagrin e

administrimit të pasurisë shtetërore dhe nuk ka tagër të njohë pronar shtetas që
pretendojnë pronësinë mbi këto pasuri me parashkrim fitues;

- Gjatë hetimit gjyqësor pala paditëse nuk provoi që pala e paditur kishte pronësinë mbi
token objekt gjykimi;

- Në rastin konkret nuk plotësohen kushtet ligjore për fitimin e pronësisë me parashkrim
fitues pa titull;

- Pronat shtetërore nuk mund të fitohen me këtë mënyrë fitimi pronësie dhe janë jashtë
qarkullimit civil, derisa shteti në bazë të procedurave të caktuara me ligje të posaçme të
vendosë që këto pasuri t’ua kalojë privatëve;

- Ekzekutimi i vendimit do të sillte pasoja të rënda pasi shuma është relativisht e
konsiderueshme për t’u ekzekutuar dhe e pamundur tër t’u ekzekutuar dhe e pamundur të
rikthehet në llogarinë e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë.

Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë

Pasi dëgjoi relatimin e gjyqtarit Ervin Pupe mbi kërkesën e pezullimit të
ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë,

VËREN:

I. Rrethanat e faktit

1. Para Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji), pala kërkuese, Ministria
e Financave dhe e Ekonomisë, ka paraqitur kërkesën nr. 472 akti, datë 18.10.2019 për
pezullimin e vendimit nr. 872, datë 10.07.2017 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Elbasan, lënë
në fuqi me vendimin nr. 10-2019-1047/373, datë 23.05.2019 të Gjykatës së Apelit Durrës.

2. Referuar akteve të administruara në gjykatat e faktit rezulton se paditësi, z. Bujar
Sina, i është drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Elbasan me padi kundër të paditurit
Ministria e Financave dhe Ekonomisë, me objekt njohje pronar.

3. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Elbasan, me vendimin nr. 872, datë 10.07.2017, ka
vendosur, pranimin e padisë, sikurse pasqyrohet në pjesën hyrëse. Ky vendim është lënë në
fuqi me vendimin nr. 10-2019-1047/373, datë 23.05.2019 të Gjykatës së Apelit Durrës.

4. Kundër këtij vendimi kanë paraqitur rekurs pala e paditur,  e cila njëkohësisht me
datë 18.10.2019 kanë paraqitur pranë Gjykatës së Lartë një kërkesë për pezullimin e
ekzekutimit të vendimit të Gjykatës së Apelit Durrës, duke parashtruar shkaqet e pasqyruara
në pjesën hyrëse të vendimit. Rezulton se kërkesa për pezullim i është njoftuar palës tjetër, z.
Bujar Sina në bazë të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile.

II. Vlerësimi i Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë

5. 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.
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6.  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.

7. 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 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
Repuublikës 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.

8. 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
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 qënies ose jo të një
marrëdhënieje juridike të caktuar. Marrëdhënia juridiko-civile për të cilin vendimi gjyqësor
konfirmon ekziston pavarësisht nga ai dhe normalisht që para se të jetë dhënë vendimi i
gjykatës. E drejta për të kërkuar mbrojtje juridike deklarative, sikurse është mbrojtja që
garanton kjo padi, është thjeshtë e natyrës procedurale dhe autonome, sepse nuk mbështetet
në kurrëfarë autorizimi apo fakulteti të së drejtës materiale. Kështu, paditë e njohjes nuk
shoqërohen në kërkim edhe me detyrimin e të paditurit për kryerjen e një veprimi të caktuar.
Si rrjedhojë, vendimet e marra mbi bazën e këtyre padive, nuk mund të vihen drejtëpërdrejtë
në ekzekutim, por ato mund të shërbejnë vetëm si bazë për dhënien më vonë të një vendimi
detyrimi.

9. Në vijim të këtij arsyetimi, Kolegji vlerëson se neni 479 nuk gjen zbatim për
vendimet deklarative, për sa kohë ato nuk plotësojnë cilësitë e titullit ekzekutiv sipas nenit
510/a të K.Pr.C. Kjo do të thotë se, vetëm, tek vendimet e detyrimit, debitori gjyqhumbës, i
cili është ngarkuar me vendim gjyqësor të formës së prerë me përmbushjen e një detyrimi, ka
të drejtë të kërkojë sipas nenit 479 të K.Pr.C pezullimin e ekzekutimit të këtij vendimi nëse
nga ekzekutimi i menjëhershëm atij mund t’i vijnë pasoja të rënda dhe të pariparueshme.
Kolegji vlerëson se, qënia titull ekzekutiv e vendimit gjyqësor të formës së prerë, përbën
premisën bazë, të cilën Kolegji e vlerëson paraprakisht në çdo kërkesë pezullimi. Vetëm pasi
plotësohet ky kusht (conditio sine qua non), Kolegji vlerëson më pas, rast pas rasti, nëse
ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit sjell apo jo pasoja të rënda dhe të pariparueshme.

10.  Duke iu rikthyer rastit konkret, Kolegji rithekson se vendimi i Gjykatës së Rrethit
Gjyqësor Elbasan, lënë në fuqi nga Gjykata e Apelit Durrës, me të cilin është pranuar padia
me objekt njohje pronar është një vendim gjyqësor deklarativ dhe nuk përbën titull ekzekutiv.
Vendimi gjyqësor në rastin konkret është titull ekzekutiv vetëm për shpenzimet gjyqësore,
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por në lidhje me to pala e paditur nuk ka kundërshtime, nuk janë shkak rekursi dhe si
rrjedhojë nuk janë objekt kontrolli nga Gjykata e Lartë.

11. Sa më sipër, Kolegji rithekson se ky vendim gjyqësor nuk mund të pezullohet
sepse nga natyra e tij është i paekzekutueshëm, por është thjesht deklarativ, që mund të
shërbejë si bazë për dhënien e një vendimi detyrimi, të ekzekutueshëm, në të ardhmen. Kjo
do të thotë se, Kolegji në rastin konkret nuk ka çfarë të pezullojë, pasi mungon titulli
ekzekutiv, (konkretisht përmbushja e detyrimit) nga ekzekutimi i të cilit debitorit gjyqhumbës
mund t’i vijnë pasoja të rënda dhe të pariparueshme në kuptim të nenit 479 të K.Pr.C.

PËR KËTO ARSYE :

Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë mbështetur në Nenin 479 të Kodit të Procedurës Civile,

VENDOSI:

Mospranimin e kërkesës së palës së paditur, Ministria Financave dhe Ekonomisë për
pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 872, datë 10.07.2017 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor
Elbasan, lënë në fuqi me vendimin nr. 10-2019-1047/373, datë 23.05.2019 të Gjykatës së
Apelit Durrës.

Tiranë, me 06.05.2020

ANËTAR ANËTAR KRYESUES

Sokol Sadushi                                Ilir Panda                                   Ervin Pupe
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË

KOLEGJI CIVIL

Nr. 91/429 Regjistri.

VENDIM

NË EMËR TË REPUBLIKËS

Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë i përbërë nga:

Ervin Pupe Kryesues
Sokol Sadushi Anëtar
Ilir Panda Anëtar

Sot më datë 06.05.2020, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr. 480 akti, datë
28.10.2019 dhe kërkesën me Nr. 429, datë 23.09.2019 si më poshtë:

Kërkues: Agjensia e Trajtimit të Pronave  dhe Avokatura e Shtetit

Paditës: Trashëgimtarët ligjorë të Ruzhdi Baja dhe konkretisht: Astenit
Baja etj...;

I paditur: Agjensia e Trajtimit të Pronës

Objekti: Pezullimi i ekzekutimit të vendimit nr. 173, datë 22.07.2019 të
Gjykatës së Apelit Shkodër.

Baza ligjore: Neni 479 i K.Pr.Civile.

Gjykata e Apelit Shkodër, me Vendimin nr. 173, datë 22.07.2019 ka vendosur: “1.
Pranimin e kërkesëpadisë të paditësave Astenit Baja, Arjet Baja, Eva Baja, Bora Baja,
Mirsada Baja etj. 2. Shfuqizimin e vendimit nr. 482, datë 18.05.2018 të Agjensisë së Trajtimit
të Pronës, Tiranë. 3. Njohjen e së drejtës së pronësisë së trashëgimtarëve të ish-pronarit
Rruzhdi Baja, paditës në këtë gjykim...mbi pasurinë e paluajtshme me sipërfaqen 144,534 m2,
e ndodhur në ZK 1465, Njësia Administrative Gruemirë, Bashkia Malësi e Madhe, sipas aktit
të ekspertimit të hartuar nga eksperti Vladimir Pëllumbi. 4. Kompensimin fizik (kthimin në
natyrë) të sipërfaqes së lirë të tokës prej 110 139 m2 sipas aktit të ekspertimit të hartuar nga
eksperti Vladimir Pëllumbi. 5. Njohjen e së drejtës së kompensimit për pjesën tjetër të tokës
të zënë (kompensim fizik në një vend tjetër ose kompensim financiar), për sipërfaqen prej 34
395 m2 (30528, 2048, 1819) tokë bujqësore, e nodhur në ZK 1465, Njësia Administrative
Gruemirë, Bashkia Malësi e Madhe, sipas aktit të ekspertimit të hartuar nga eksperti
Vladimir Pëllumbi. 6. Shpenzimet gjyqësore në ngarkim të palës së paditur ATP Tiranë.”
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Kundër këtij vendimi, ka paraqitur rekurs Avokatura e Shtetit, Zyra Vendore
Shkodër, dhe njëkohësisht me datë 23.09.2019 ka paraqitur, pranë Gjykatës së Lartë një
kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të vendimit të Gjykatës së Apelit Shkodër, duke
parashtruar se:
- Mospezullimi i ekzekutimit të vendimit të lartpërmendur i jep mundësi palës paditëse që të

kryejë veprime pranë Agjensisë Shtetërore të Kadastrës dhe të regjistrojë pronësinë mbi
një sipërfaqe të konsiderueshme toke;

- Ekzekutimi i këtij vendimi do të rëndojë rëndë interesat ekonomikë të shtetit dhe në
mënyrë të pariparueshme.

Po ashtu, kundër këtij vendimi, ka paraqitur rekurs edhe pala e paditur, Agjensia e
Trajtimit të Pronave, e cila njëkohësisht, me datë 28.10.2019 ka paraqitur pranë Gjykatës së
Lartë, kërkesë për pezullimin e vendimit duke parashtruar se:
- Vendimi i gjykatës është i pabazuar në ligjin material dhe procedural.

Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë

Pasi dëgjoi relatimin e gjyqtarit Ervin Pupe mbi kërkesën e pezullimit të ekzekutimit
të vendimit gjyqësor të individualizuar më sipër,

VËREN:

I. Rrethanat e çështjes dhe procedura

1. Para Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji), pala kërkuese,
Avokatura e Shtetit ka paraqitur kërkesën nr. 429 akti, datë 23.09.2019 për pezullimin e
ekzekutimit të vendimit nr. 173, datë 22.07.2019 të Gjykatës së Apelit Shkodër.
Njëkohësisht, kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të këtij vendimi ka paraqitur edhe
Agjensia e Trajtimit të Pronave, konkretisht kërkesën me nr. 480, datë 28.10.2019.

2. Fillimisht, Kolegji me vendim të ndërmjetëm, në bazë të neneve 448, 55 dhe 59 të
Kodit të Procedurës Civile, vendosi të bashkojë kërkesat e ushtruara njëkohësisht ndaj të
njëjtit vendim për pezullimin e ekzekutimit të tij. Kolegji vlerëson se për bashkimin e
kërkesave do të zbatohet me analogji kriteri parashikuar në nenin 57 të Kodit të Procedurës
Civile, sipas të cilit kërkesa më e vonshme në kohë i bashkohet asaj që është paraqitur më
herët. Sa më sipër, në rastin konkret, Kolegji vendosi bashkimin e shqyrtimit të kërkesës me
nr. 480 akti, datë 28.10.2019, të paraqitur nga Agjensia e Trajtimit të Pronës, me kërkesën me
nr. 429 akti, datë 23.09.2019, të paraqitur nga Avokatura e Shtetit.

3. Kolegji në respektim të dispozitave procedurale, nenit 479/2 të Kodit të Procedurës
Civile vendosi të njoftojë palët e tjera ndërgjyqëse.

4. Referuar akteve të administruara në gjykatat e faktit rezulton se paditësit, z. Astenit
Baja etj, (në cilësinë e trashëgimtarëve ligjorë të të ndjerit Ruzhdi Baja) i janë drejtuar
Gjykatës së Apelit Shkodër me padi me objekt shfuqizimin e një vendimi të Agjensisë së
Trajtimit të Pronave (në vijim ATP), njohjen e së drejtës së pronësisë dhe kompensimin fizik
mbi një pasuri të paluajtshme. Në cilësinë e palës së paditur është thirrur ATP.

5. Gjykata e Apelit Shkodër, me vendimin nr. 173, datë 22.07.2019 ka vendosur
pranimin e padisë, sikurse pasqyrohet në pjesën hyrëse.

6. Kundër këtij vendimi ka paraqitur rekurs dhe kërkesë për pezullimin e ekzekutimit
të vendimit, nga Avokatura e Shtetit, Zyra Vendore Shkodër dhe Agjensia e Trajtimit të
Pronës, sikurse u pasqyrua më sipër.
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6.1. Bashkëlidhur kërkesës, palët kërkuese kanë paraqitur vendimin e Gjykatës së
Apelit Shkodër dhe rekursin. Rezulton se kërkesa për pezullim i është njoftuar palës tjetër, në
bazë të nenit 479/6 të Kodit të Procedurës Civile.

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

8.  Në nenin 479/1 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 kësaj dispozite, 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 K.Pr.C 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 K.Pr.C 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 Agjensisë 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).

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
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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 qënë
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 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 K.Pr.Civile (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.

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 K.Pr.Civile 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 K.Pr.Civile, në
raste të tilla, në lidhje me çështjen nëse janë apo jo të formës së prerë vendimet e gjykatave të
apelit me juridiksion fillestar. 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). Si rrjedhojë Kolegji thekson se çdo kërkesë e palëve në
të ardhmen për pezullimin e ekzekutimit të vendimit sipas nenit 479 të K.Pr.Civile në raste të
tilla do të vlerësohet në kuptim të kërkesave të parashikuar në nenin 34 të K.Pr.Civile të
ndryshuar.
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PËR KËTO ARSYE :

Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë mbështetur në Nenin 479 të Kodit të Procedurës Civile,

VENDOSI:

Mospranimin e kërkesës së Agjensisë së Trajtimit të Pronës dhe Avokaturës së Shtetit, për
pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 173, datë 22.07.2019 të Gjykatës së Apelit Shkodër.

Tiranë, me 06.05.2020

ANËTAR ANËTAR KRYESUES

Sokol Sadushi Ilir Panda Ervin Pupe
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË

KOLEGJI CIVIL

Nr. 114/493 Regjistri.

VENDIM

NË EMËR TË REPUBLIKËS

Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë i përbërë nga:

Ervin  Pupe Kryesues
Sokol Sadushi Anëtar
Ilir Panda Anëtar

Sot më datë 06.05.2020, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr. 493 akti, datë
14.11.2019, si më poshtë:

Kërkues: Agjensia e Trajtimit të Pronave

Paditës: Qendro Vogli

I paditur: Agjensia e Trajtimit të Pronës

Objekti: Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 9598, datë 07.12.2015
të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.

Baza ligjore: Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile.

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë, me vendimin nr. 9598, datë 07.12.2015 ka
vendosur: “1. Pranimin e kërkesëpadisë. 2. Njohjen e së drejtës së kompensimit të paditësit
Qendro Vogli, sipas vendimit nr. 40, datë 09.02.1996 të Komisionit të Kthimit dhe
Kompensimit të Pronave të Rrethit Sarandë. 3. Detyrimin e palës së paditur të kompensojë
paditësin Qendro Vogli për sipërfaqen 200 m2, në vlerën 512.000 lekë në bazë të vendimit të
Këshillit të Ministrave nr. 514, datë 30.07.2014. Shpenzimet gjyqësore i ngarkohen palës së
paditur...”
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Gjykata e Apelit Tiranë, me vendimin nr. me vendimin nr. 1325, datë 03.06.2016 ka
vendosur: “Lënien në fuqi të vendimit nr. 9598, datë 07.12.2015, të Gjykatës së Rrethit
Gjyqësor Tiranë. Kundër këtij vendimi mund të bëhet rekurs në Gjykatën e Lartë.”

Në vijim, pala e paditur, Agjensia e Trajtimit të Pronave, ka paraqitur rekurs kundër
këtij vendimi dhe njëkohësisht me datë 14.11.2019 ka paraqitur, pranë Gjykatës së Lartë një
kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të vendimit të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, lënë
në fuqi me vendim të Gjykatës së Apelit Tiranë. Në të pasqyrohen vetëm shkaqet e rekursit
dhe me një fjali të vetme kërkohet pezullimi i ekzekutimit të vendimit sipas nenit 479 të
K.Pr.Civile duke u shprehur se ekzekutimi i vendimit gjyqësor të formës së prerë mund të
shkaktojë pasoja shumë të rënda për interesat financiare të shtetit.

Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë

Pasi dëgjoi relatimin e gjyqtarit Ervin Pupe mbi kërkesën e pezullimit të ekzekutimit
të vendimit gjyqësor të formës së prerë,

VËREN:

1. Para Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji), pala kërkuese, Agjensia
e Trajtimit të Pronave, me datë 14.11.2019 ka paraqitur një kërkesë për pezullimin e
ekzekutimit të vendimit nr. 9598, datë 07.12.2015 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë,
lënë në fuqi me vendimin nr. 1325, datë 03.06.2016 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

2. Kolegji në respektim të dispozitave procedurale, nenit 479/2 të Kodit të Procedurës
Civile vendosi të njoftojë palët e tjera ndërgjyqëse.

3. Nga aktet e fashikullit të gjykimit ka rezultuar se paditësi z. Qëndro Vogli i është
drejtuar me padi Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë me objekt detyrimin e palës së paditur
për të bërë kompensimin në vlerë për sipërfaqen e pronës së njohur me vendim të mëparshëm
të ish-K.K.K.Pronave Sarandë, në cilësinë e ish-pronarit. Me vendimin nr. 9598, datë
07.12.2015 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, është vendosur pranimi i padisë sikurse
pasyqrohet në pjesën hyrëse. Ky vendim është lënë në fuqi me vendimin nr. 1325, datë
03.06.2016 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

5. Kundër këtij vendimi, ka paraqitur rekurs pala e paditur, ATP, e cila ka paraqitur
edhe një kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të vendimit pranë Gjykatës së Lartë, sikurse
pasqyrohet në pjesën hyrëse.

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
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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 masa e përkohshme e pezullimit të ekzekutimit të vendimit
gjyqësor të formës së prerë sipas nenit 479 të K.Pr.C 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 K.Pr.C nënkupton pasojat e drejtëpërdrejta me karakter
material që mund të sjellë ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit gjyqësor të formës së prerë.

9. Nga shqyrtimi i shkaqeve konkrete për të cilat pala kërkuese, kërkon pezullimin e
ekzekutimit të vendimit gjyqësor, Kolegji Civil vlerëson se, kjo kërkesë, në tërësinë e saj,
motivohet me shkaqe që kanë të bëjnë me drejtësinë, bazueshmërinë në prova dhe në ligj, të
vendimit të dhënë nga gjykata e apelit në zgjidhjen e çështjes, të cilat Kolegji Civil i vlerëson
në kohën kur shqyrton në dhomë këshillimi shkaqet e rekursit ndaj vendimit të gjykatës së
apelit. Nga ana tjetër, 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, Agjensia e Trajtimit të Pronës, për pezullimin e
ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë.

PËR KËTO ARSYE:

Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë mbështetur në Nenin 479 të Kodit të Procedurës Civile,

VENDOSI:

Mospranimin e kërkesës së palës së paditur, Agjensia e Trajtimit të Pronave për
pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 9598, datë 07.12.2015 të Gjykatës së Rrethit
Gjyqësor Tiranë, lënë në fuqi me vendimin nr. 1325, datë 03.06.2016 të Gjykatës së Apelit
Tiranë.

Tiranë, me datë 06.05.2020

ANËTAR ANËTAR KRYESUES
Sokol Sadushi Ilir Panda Ervin Pupe
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË

KOLEGJI CIVIL

Nr. 122/518 Regjistri.

VENDIM

NË EMËR TË REPUBLIKËS

Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë i përbërë nga:

Ervin Pupe Kryesues
Sokol Sadushi Anëtar
Ilir Panda Anëtar

Sot më datë 06.05.2020, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr. 518 Prot., datë
17.12.2019, si më poshtë:

Kërkues: Avokatura e Shtetit, Zyra Vendore Korçë

Paditës: Haxhire Matraku, Gerion Matraku, Sokrat Nasufi etj.

I Paditur: Këshilli i Ministrave, Bashkia Maliq

Person i tretë: Zyra Vendore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme, Korçë

Objekti: Pezullimi i ekzekutimit të vendimit nr. 314, datë 17.10.2019 të
Gjykatës së Apelit Korçë.

Baza ligjore: Neni 479/a i Kodit të Procedurës Civile.

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Korçë, me vendimin nr. 472, datë 19.04.2019 ka
vendosur: “1. Pranimin e pjesshëm të padisë. 2. Detyrimin e të paditurit, Bashkia Maliq të
njohë paditësit Haxhire Matraku, Gerion Matraku, Sokrat Nasufi, nëpërmjet parashkrimit
fitues pa titull, për pasurinë e paluajtshme të llojit apartament banimi me sipërfaqe 66 m2 të
ndodhur në fshatin Vreshtas, Bashkia Maliq, të identifikuar në ZVRPP Korçë me kufij...
Pushimin e gjykimit të çështjes ndaj të paditurit Këshilli i Ministrave Tiranë ”

Gjykata e Apelit Korçë, me vendimin nr. 314, datë 17.10.2019 ka vendosur: “1.
Lënien në fuqi të vendimit nr. 472, datë 19.04.2019 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Korçë.”
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Kundër Vendimit nr. 314, datë 17.10.2019 të Gjykatës së Apelit Korçë me datë
17.12.2019 ka ushtruar rekurs, Avokatura e Shtetit Zyra Vendore Korçë dhe njëkohësisht me
kërkesë të integruar në rekurs ka kërkuar pezullimin e vendimit të sipërcituar, sipas nenit 479
të K.Pr.C. Në rekurs parashtrohen vetëm shkaqet pse vendimet e gjykatave më të ulëta janë
marrë në kundërshtim me ligjin, por nuk parashtrohet asnjë arsye dhe shkak pse vendimi
gjyqësor i formës së prerë duhet të pezullohet.

Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë

Pasi dëgjoi relatimin e gjyqtarit Ervin Pupe mbi kërkesën e pezullimit të ekzekutimit
të vendimit gjyqësor të formës së prerë,

VËREN:

1. Rrethanat e çështjes

1. Para Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji), kërkuesi, Avokatura e
Shtetit Zyra Vendore Korçë ka paraqitur kërkesën për pezullimin e ekzekutimit të vendimit
nr. 314, datë 17.10.2019 të Gjykatës së Apelit Korçë, sikurse pasqyrohet në pjesën hyrëse.

2.  Referuar akteve të administruara në gjykatat e faktit rezulton se paditësi, znj.
Haxhire Matraku, i është drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Korçë me padi me objekt
njohje pronar me parashkrim fitues pa titull mbi një send të paluajtshëm, kundrejt palës së
paditur Këshillit të Ministrave.

4. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Korçë, me vendimin nr. 472, datë 19.04.2019, ka
vendosur pranimin e padisë, sikurse pasqyrohet në pjesën hyrëse. Ky vendim është lënë në
fuqi me vendimin nr. 314, datë 17.10.2019 të Gjykatës së Apelit Korçë.

5. Kundër Vendimit të Gjykatës së Apelit Korçë ka ushtruar rekurs Avokatura e
Shtetit Zyra Vendore Korçë. Bashkë me rekursin, me datë 17.12.2019 Avokatura e Shtetit
Zyra Vendore Korçë, ka paraqitur në Gjykatën e Lartë një kërkesë për pezullimin e
ekzekutimit të vendimit të formës së prerë.

II. Vlerësimi i Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë

5. 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.

6.  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.

7. 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 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
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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.

8. 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
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 qënies ose jo të një
marrëdhënieje juridike të caktuar. Marrëdhënia juridiko-civile për të cilin vendimi gjyqësor
konfirmon ekziston pavarësisht nga ai dhe normalisht që para se të jetë dhënë vendimi i
gjykatës. E drejta për të kërkuar mbrojtje juridike deklarative, sikurse është mbrojtja që
garanton kjo padi, është thjeshtë e natyrës procedurale dhe autonome, sepse nuk mbështetet
në kurrëfarë autorizimi apo fakulteti të së drejtës materiale. Kështu, paditë e njohjes nuk
shoqërohen në kërkim edhe me detyrimin e të paditurit për kryerjen e një veprimi të caktuar.
Si rrjedhojë, vendimet e marra mbi bazën e këtyre padive, nuk mund të vihen drejtëpërdrejtë
në ekzekutim, por ato mund të shërbejnë vetëm si bazë për dhënien më vonë të një vendimi
detyrimi.

9. Në vijim të këtij arsyetimi, Kolegji vlerëson se neni 479 nuk gjen zbatim për
vendimet deklarative, për sa kohë ato nuk plotësojnë cilësitë e titullit ekzekutiv sipas nenit
510/a të K.Pr.C. Kjo do të thotë se, vetëm, tek vendimet e detyrimit, debitori gjyqhumbës, i
cili është ngarkuar me vendim gjyqësor të formës së prerë me përmbushjen e një detyrimi, ka
të drejtë të kërkojë sipas nenit 479 të K.Pr.C pezullimin e ekzekutimit të këtij vendimi nëse
nga ekzekutimi i menjëhershëm atij mund t’i vijnë pasoja të rënda dhe të pariparueshme.
Kolegji vlerëson se, qënia titull ekzekutiv e vendimit gjyqësor të formës së prerë, përbën
premisën bazë, të cilën Kolegji e vlerëson paraprakisht në çdo kërkesë pezullimi. Vetëm pasi
plotësohet ky kusht (conditio sine qua non), Kolegji vlerëson më pas, rast pas rasti, nëse
ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit sjell apo jo pasoja të rënda dhe të pariparueshme.

10.  Duke iu rikthyer rastit konkret, Kolegji rithekson se vendimi i Gjykatës së Rrethit
Gjyqësor Korçë, lënë në fuqi nga Gjykata e Apelit Korçë, me të cilin është pranuar padia me
objekt njohje pronar është një vendim gjyqësor deklarativ dhe nuk përbën titull ekzekutiv.

11. Sa më sipër, Kolegji rithekson se ky vendim gjyqësor nuk mund të pezullohet
sepse nga natyra e tij është i paekzekutueshëm, por është thjesht deklarativ, që mund të
shërbejë si bazë për dhënien e një vendimi detyrimi, të ekzekutueshëm, në të ardhmen. Kjo
do të thotë se, Kolegji në rastin konkret nuk ka çfarë të pezullojë, pasi mungon titulli
ekzekutiv, (konkretisht përmbushja e detyrimit) nga ekzekutimi i të cilit debitorit gjyqhumbës
mund t’i vijnë pasoja të rënda dhe të pariparueshme në kuptim të nenit 479 të K.Pr.C.

12. Përsa më sipër, Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë vlerëson se nuk ka vend për të
pranuar kërkesën e paraqitur nga kërkuesit, për pezullimin e ekzekutimit gjyqësor të formës
së prerë.



4

PËR KËTO ARSYE :

Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë mbështetur në Nenin 479 të Kodit të Procedurës Civile,

VENDOSI:

Mospranimin e kërkesës së kërkuesit, Avokatura e Shtetit Zyra Vendore Korçë për
pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 472, datë 19.04.2019 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor
Korçë, lënë në fuqi me vendimin nr. 314, datë 17.10.2019 të Gjykatës së Apelit Korçë.

Tiranë, me datë 06.05.2020

ANËTAR ANËTAR KRYESUES

Sokol Sadushi                                 Ilir Panda                                    Ervin Pupe


	128 akti (2).pdf
	129 akti +130+131.pdf
	150 akti.pdf
	159 akti.pdf
	160 akti.pdf
	166 akti.pdf
	275 akti.pdf
	373 akti.pdf
	433 akti.pdf
	472 akti.pdf
	480 akti +429.pdf
	493 akti.pdf
	518 akti.pdf

