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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË

KOLEGJI CIVIL

Nr. 137 Regjistri.
Nr. 137 Vendimi.

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 13.05.2020, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr. 137, datë
24.01.2020 dhe nr. 143, datë 05.02.2020 si më poshtë:

Kërkues: 1. Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë;
2. Zyra Vendore e Arsimit Parauniversitar, Fier (ish-Drejtoria
Rajonale e Arsimit Parauniversitar).

Objekti: Pezullimi i ekzekutimit të vendimit nr. 633, datë 22.10.2019 të
Gjykatës së Apelit Vlorë.

Baza ligjore: Nenet 449 dhe 479/a i Kodit të Procedurës Civile.

Në çështjen me palë :

Paditës: 1. Lulëzim Kuka;
2. Zamira Kuka;
3. Jorida Kuka;
4. Argiljan Kuka.

I Paditur: 1. Ministria e Arsimit dhe Sportit Tiranë;
2. Drejtoria Arsimore Rajonale Fier.
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KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË

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

VËREN:

I. Rrethanat e çështjes dhe procedura.

1. Referuar akteve të administruara në gjykatat e faktit rezulton se paditësit, Lulëzim
Kuka etj, i janë drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier me padi me objekt shpërblim dëmi
pasuror dhe jopasuror, kundrejt palës së paditur Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë dhe
Drejtorisë Arsimore Rajonale Fier.

2. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Fier, me vendimin nr. 1064, datë 23.07.2018, ka
vendosur: “1. Rrëzimin e padisë së paditësve Zamira Kuka, Lulzim Kuka, Jorida Kuka dhe
Argiljan Kuka si të pabazuar në ligj dhe në prova. 2. Shpenzimet gjyqësore në ngarkim të
palës paditëse.”

3. Gjykata e Apelit Vlorë me vendimin nr. 633, datë 22.10.2019 ka vendosur:
“1. Ndryshimin e vendimit nr. 1064, datë 23.07.2018 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor

Fier në këtë mënyrë:
1. Pranimin e padisë; 2. Detyrimin e të paditurve Ministria e Arsimit dhe Sporteve

Tiranë dhe Drejtoria Arsimore Rajonale Fier të dëmshpërblejë për dëmin pasuror dhe
jopasuror në të gjitha figurat e tij, paditësit Lulzim Kuka në shumën 10.669.716 lekë, Zamira
Kuka në shumën 10.669.716 lekë, Jorida Kuka në shumën 7.810.901 lekë dhe paditësin
Argiljan Kuka në shumën 7.810.901 lekë...”

4. Kundër Vendimit nr. 633, datë 22.10.2019 të Gjykatës së Apelit Vlorë ka ushtruar
rekurs, pala e paditur Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë dhe Zyra Vendore e Arsimit
Parauniversitar, Fier (ish-Drejtoria Rajonale e Arsimit Parauniversitar).

5. Pala e paditur, Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë, me datë 24.01.2020 ka
paraqitur pranë Gjykatës së Lartë një kërkesë për pezullimin e vendimit të sipërcituar, sipas
nenit 479 të K.Pr.C, duke parashtruar se:
- Me vendimin nr. 750, datë 27.11.2019 të Këshillit të Ministrave është shpallur gjendja e

fatkeqësisë natyrore në qarqet Durrës dhe Tiranë dhe sipas pikës 7 të këtij vendimi
institucionet publike, përfshi edhe kërkuesin duhet të marrin masa të jashtëzakonshme
dhe të përdorin burimet financiare të parashikuara në buxhetin vjetor si dhe të
rivlerësojnë buxhetin e tyre në përputhje me shpenzimet shtesë;

- Ekzekutimi i vendimit të Gjykatës së Apelit Vlorë do të sillte dëm të rëndë dhe të
pariparueshëm për buxhetin e këtij viti ushtrimor për shkak gjendje së fatkeqësisë
natyrore.

6. Po ashtu, pala e paditur, Zyra Vendore e Arsimit Parauniversitar, Fier (ish-Drejtoria
Rajonale e Arsimit Parauniversitar), me datë 05.02.2020 ka paraqitur pranë Gjykatës së Lartë
një kërkesë për pezullimin e vendimit të sipërcituar, sipas nenit 479 të K.Pr.C, duke
parashtruar se:
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- Ka vijuar procedura e ekzekutimit të detyrueshëm të këtij vendimi;
- ZVAP Fier është institucion në varësi të MARS dhe çelja e fondeve përcaktohet nga

po ky institucion;
- Kjo palë i është drejtuar me shkresë MARS në lidhje me ekzekutimin e këtij vendimi, si

detyrim i prapambetur, por ende nuk është çelur fond.
7. Kolegji me vendim të ndërmjetëm, në bazë të neneve 55, 57, 448 dhe 480/4 të

K.Pr.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. 143 akti, datë
05.02.2020, të paraqitur nga Zyra Vendore e Arsimit Parauniversitar, me kërkesën me nr. 137
akti, datë 24.01.2020, të paraqitur nga Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë.

II. Vlerësimi i Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë

8. Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji) vlerëson se shkaqet konkrete të
parashtruara nga pala kërkuese, në kërkesën për pezullimin  e ekzekutimit të vendimit
gjyqësor të sipërcituar janë të mbështetura në ligj.

9. Në  pikën 1 të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile, parashikohen kushtet dhe
motivet për të cilat, Gjykata e Lartë, mund të pezullojë ekzekutimin e vendimit gjyqësor: “1.
Gjykata e Lartë, pasi është paraqitur rekursi, me kërkesë të palës, mund të vendosë
pezullimin e ekzekutimit të vendimit kur: a) ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit do të sillte
pasoja të rënda e të pariparueshme; dhe/ose b) pala që ka bërë rekursin depoziton garanci
materiale që siguron ekzekutimin vendimit.”

10. Kolegji vlerëson se neni 479/1 i 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 Republikës së Shqipërisë dhe nenit 13 të Konventës
Evropiane të të Drejtave të Njeriut.

11. Nga shqyrtimi i shkaqeve konkrete për të cilat pala kërkuese, kërkon pezullimin e
ekzekutimit të vendimit gjyqësor, Kolegji vlerëson se, kjo kërkesë, në tërësinë e saj,
motivohet jo vetëm me shkaqe që kanë të bëjnë me ligjshmërinë e vendimeve të dhëna nga
gjykata e shkallës së parë dhe ajo e apelit në zgjidhjen e çështjes, të cilat ky Kolegj i vlerëson
në kohën kur shqyrton në dhomë këshillimi shkaqet e rekursit ndaj vendimit të gjykatës së
apelit, por dhe me shkakun që ekzekutimi i vendimit sjell pasoja të rënda dhe të
pariparueshme financiare për palën kërkuese, deri në momentin e shqyrtimit të rekursit nga
Gjykata e Lartë (neni 479 pika 1 shkronja “a” e Kodit të Procedurës Civile).

12. Kolegji sjell në vëmendje faktin se në rastin konkret kemi dy vendime gjyqësore
të kundërta. Gjykata e apelit ka arritur në konkluzione të ndryshme nga ato të gjykatës së
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shkallës së parë, në lidhje me interpretimin dhe zbatimin e ligjit mbi marrëdhënien juridike
objekt gjykimi. Kjo do të thotë se për këtë çështje dy trupa gjyqësore të ndryshme, kanë
mbajtur qëndrime të ndryshme. Sakaq, Kolegji thekson se para se të merret në shqyrtim
rekursi i palës së paditur dhe para se Kolegji të vlerësojë nëse rekursi duhet të shqyrtohet apo
jo në seancë gjyqësore1 apo se cili nga qëndrimet e gjykatave është i ligjshëm dhe i drejtë,
ekzekutimi i vendimit të formës së prerë palës kreditore gjyqfituese (procedurë e cila ka
filluar tashmë), do të mund të sillte pasoja të rënda dhe të pariparueshme për palën debitore
gjyqhumbëse. Konkretisht, Kolegji mban parasysh faktin se vlera e detyrimit që i është
ngarkuar palës së paditur me vendimin gjyqësor të formës së prerë në këtë rast, është e lartë
dhe e konsiderueshme, si rrjedhojë ekzekutimi i menjëhershëm i këtij detyrimi do të sillte në
vetvete pasoja të rënda ekonomike për Buxhetin e Shtetit dhe të vështira për t’u rikuperuar,
në eventualitetin që vendimmarrja e gjykatës më të ulët objekt rekursi do të ndryshojë pas
shqyrtimit të tij nga Gjykata e Lartë.

12. Kolegji vlerëson se çështja paraqet dhe ngre disa pikëpamje të ndryshme mbi
zbatimin e ligjit procedural dhe material, të cilat janë pretenduar nga palët deri në këtë
moment të zhvillimit të procesit dhe mbi të cilat kanë mbajtur qëndrimin gjykatat. Tashmë që
çështja shtrohet për zgjidhje përfundimtare, do të duhet të pritet gjykimi dhe vendimi
përfundimtar i Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë. Për rrjedhojë pretendimet e palës kërkuese
në kërkesën për pezullim gjenden të mbështetura në nenin 479 të Kodit të Procedurës Civile.

PËR KËTO ARSYE :

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

VENDOSI:

Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 633, datë 22.10.2019 të Gjykatës së Apelit Vlorë.

Tiranë, me datë 13.05.2020

ANËTAR ANËTAR KRYESUES

Sokol Sadushi Ilir Panda Ervin Pupe

1 Shiko Vendim nr. 4, datë 05.02.2014; Vendim nr. 42, datë 07.07.2014; Vendim nr. 30, datë 30.03.2017 të
Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë.
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË

KOLEGJI CIVIL

Nr. 112/489 i Regjistri.
Nr. 112/489 i Vendimi

VENDIM

NË EMËR TË REPUBLIKËS

Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë i përbërë nga:

Ervin Pupe Kryesues
Sokol Sadushi Anëtar
Ervin Pupe Anëtar

Sot më datë 13.05.2020, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr. 489 që i
përket  palëve :

Kërkues: Agjencia e Trajtimit të Pronave

Objekti: Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 1214/435, datë
25.06.2019 të Gjykatës së Apelit Durrës.

Baza ligjore: Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile.

Në çështjen me palë :

Paditës: Petraq Jorgoni;

I paditur: Agjencia e Trajtimit të Pronave

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
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1. Nga aktet e fashikullit të gjykimit ka rezultuar se paditësi z. Petraq Jorgo i është
drejtuar me padi Gjykatës së Apelit Durrës me objekt ndryshimin e vendimit Nr. 739, dt.
08/06/2018 të Agjencisë së Trajtimit të Pronës, njohjen e pronës së pretenduar dhe
kompensimin sipas ligjit dhe pjesëve takuese të bashkëpronarëve.

2. Gjykata e Apelit Durrës, me vendimin nr. 10-2019-1214/435, datë 25.06.2019 ka
vendosur: “1. Pranimin e padisë së paditësit Petraq Jorgoni; 2. Ndryshimin e Vendimit
nr.739, dt. 08/06/2018 të Agjencisë së Trajtimit të Pronave në emër të subjektit Vasil Vava
(Kasapi); Njohjen e së drejtës së pronësisë për sipërfaqen prej 355 dynym në emër të
subjektit Vasil Vava (Kasapi): 3. Të mos kompensojë pasurinë e paluajtshme të identifikuar
si sipërfaqja "S1", në Skicën Nr.1 të aktit të ekspertimit, me zërin kadastral "rrugë" dhe
sipërfaqe totale prej 17.135,52 m2; 4. Të mos kompensojë pasurinë e paluajtshme të
identifikuar si sipërfaqja "S2", në Skicën Nr. 2 të aktit të ekspertimit, me zërin kadastral
"rrugë", me sipërfaqe totale prej 17.856,16 m2; 5. Të mos kompensojë sipërfaqen prej 9000
m2 të përfituar nga trashëgimtarët e subjektit të shpronësuar nga ish-NB Frutore; 6.
Njohjen e të drejtës së parablerjes për objektet e Repartit Ushtarak, i identifikuar nga
Ministria e Mbrojtjes si "Reparti Nr. 219", me emërtimin "Ish Depo e Minave Detare" me
vendndodhje në zonën e Porto-Romanos, Spitallë, Durrës, që shtrihet brenda Zonës
Kadastrale nr. 1574, në numrat e pasurisë: 3/2. 2/1 dhe 2/2 me sipërfaqe totale prej 50 300
m2; 7. Njohjen e së drejtës së kompensimit të sipërfaqes prej 311.008,32 m2 në një nga
format e parashikuara nga ligji, në favor të trashëgimtareve të subjektit Vasil Vava
(Kasapi); 8. Për efekt të kompensimit ky vendim është i vlefshëm me aktin e ekspertimit të
bërë nga ekspert Edmond Bici, i datës 13.03.2019, në të cilin është përcaktuar vendndodhja
e pasurisë së njohur më sipër; 9. Shpenzimet gjyqësore në ngarkim të palës së paditur; 10.
Ky vendim është i ekzekutueshëm nga përmbaruesi gjyqësor; 11. Kundër këtij vendimi mund
të behet rekurs në Gjykatën e Lartë, brenda 30 ditëve nga e nesërmja e komunikimit të këtij
vendimi.”

3. Kundër këtij vendimi, me datë 22.10.2019 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 Durrës. Në kërkesën
për pezullimin e ekzekutimit të vendimit,  pasqyrohen vetëm shkaqet e rekursit dhe me një
fjali të vetme kërkohet pezullimi i ekzekutimit të vendimit sipas nenit 479 të K.Pr.Civile pa
paraqitur asnjë argument apo shkak pse kërkohet pezullimi bazuar në këtë dispozitë.

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

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
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
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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
mosekzekutimi i vendimit gjyqësor të formës së prerë, nga përjashtim do të shndërrohej në
rregull. Kjo do të vinte ndesh me të drejtën kushtetuese dhe konventore të kujtdo për të patur
një proces të rregullt ligjor, e drejtë që përfshin jo vetëm fazën njohëse të së drejtës por edhe
fazën ekzekutive. Kjo do të thotë se pala që e kërkon pezullimin ka barrën e paraqitjes së
fakteve dhe argumenteve 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
drejtpërdrejta 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 Durrës, e cila ka ushtruar juridiksion fillestar dhe ka disponuar
mbi një vendim të Agjencisë së Trajtimit të Pronës, bazuar në Ligjin nr. 133/2015 “Për
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.
Në mënyrë të posaçme, ky ligj i ka njohur juridiksion fillestar gjykatave të apelit dhe
Gjykatës Administrative të Apelit, sipas neneve 19 dhe 29, kur objekt kontrolli kanë qenë
vendime të ATP-së, vendime të ish-KKKP-ve, ish-ZRVKKP-ve apo ish-AKKP-së, që kanë
disponuar në lidhje me kërkesën e ish-pronarëve, për njohjen, kthimin apo kompensimin e
pronës (Vendim Njësues nr. 611, datë 07.02.2018 i Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë).

11. Në vijim të këtij arsyetimi, Kolegji sjell në vëmendje nenin 5/17 të Ligjit nr.
133/2015, nën titullin “Përkufizime”, ku është parashikuar se: “...Vendim “përfundimtar”
është çdo vendim administrativ ose gjyqësor, i cili nuk i nënshtrohet më një procedure
kontrolli dhe rishikimi nga një autoritet më i lartë administrativ ose gjyqësor, duke përfshirë
këtu vendimet e formës së prerë dhe kur këto i janë nënshtruar rekursit, si përfundimtar
konsiderohet vendimi i Gjykatës së Lartë…” Kjo dispozitë me natyrë procedurale përcakton
se kur vendimi gjyqësor merr formë të prerë dhe bëhet i ekzekutueshëm për qëllime të këtij
ligji, në rastin kur mosmarrëveshja midis ish-pronarit dhe shtetit i nënshtrohet juridiksionit
gjyqësor. Nga ana tjetër, Kolegji thekson se, kjo dispozitë, për situatën kur gjykata e apelit ka
ushtruar juridiksion fillestar,  është në harmoni edhe me parashikimin e përgjithshëm të nenit
451 të 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
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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 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.

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 në vijim 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 palës së paditur, Agjencia e Trajtimit të Pronave për pezullimin e
ekzekutimit të vendimit nr. 10-2019-1214/435, datë 25.06.2019 të Gjykatës së Apelit Durrës.

Tiranë, me datë 13.05.2020

ANËTAR ANËTAR KRYESUES

Sokol Sadushi Ilir Panda Ervin Pupe
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