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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË

KOLEGJI CIVIL

Nr. 154/155 Regjistri

V E N D I M

NË EMËR TË REPUBLIKËS

Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë i përbërë nga gjyqtarët:

Ervin PUPE - Kryesues
Sokol SADUSHI - Anëtar
Ilir PANDA - Anëtar

Sot më datë 13.05.2020, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr. 154 akti, datë
24.02.2020 dhe kërkesën me Nr. 155, datë 24.02.2020 si më poshtë:

KËRKUES: Agjencia Trajtimit të Pronave Tiranë
Avokatura e Shtetit Zyra Vendore Korçë

OBJEKTI: Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 295, datë 20.09.2019 të
Gjykatës së Apelit Korçë.

BAZA LIGJORE: Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile.

Për çështjen civile që iu përket palëve:

PADITËS: Shkelqim Venxha
Zana Kollçinaku (Venxha) etj

I PADITUR: Agjencia e Trajtimit të Pronave Tiranë
Sokol Dinellari

PERSON I TRETË: Nazmi Blloshmi

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Korçë me vendimin nr. 112, datë 28.01.2019 ka vendosur:

Pranimin e kërkesëpadisë.
Ndryshimin e vendimit nr. 1975, datë 17.09.1996 të K.K. Pronave Bashkia Korçë, përsa i përket
pikës 2 të këtij vendimi, duke u bërë ndryshimi si më poshtë:
Tu kthejë të lirë në natyrë paditësave sipërfaqen e llojit truall shënuar pjesa A me sipërfaqe 2727.19
m2 (nga kjo sipërfaqe 158 m2 pronar shtet truall nën ndërtesë) e ndodhur në ish fabrika e Qelqit
Korçë, në ZK 2631, me këto kufizime: V-Pasuria me nr. 279/24 Sheshi i fabrikës së qelqit, L- rrugë
+ pasuritë me nr. 279/6 dhe 279/25 shesh i lirë fabrika e qelqit, truall, J- rrugë, P-rrugë.
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Pjesën B truall i lirë me sip 260 m2 me kufij V- Vazhdimi i rrugës-pasuria me nr 279/6, J- Vazhdimi
i rrugës, L- Lumi dhe P- rrugë.
Pjesa C2 me sipërfaqe 51,29 m2 ndodhur jashtë avllisë së shtëpisë së ndërtuar pa leje nga personi i
tretë me kufij V-rrugë+ shesh, J- Shesh i lirë, L- muri rrethues i oborrit të banesës 1 kat, P- rruga
shesh i lirë. Gjithsej kthimin e sipërfaqes prej 3038.48 m2 sipas planvendosjes së hartuar nga
ekspertja.
Të njohë paditësave të drejtën e kompensimit për sipërfaqen prej 12,461.02 m2, në një prej mënyrave
të parashikuara në ligj.
Shpenzimet gjyqësore të evidentuara në ngarkim të palës paditëse.
Kundër vendimit lejohet të bëhet ankim në gjykatën e Apelit Korçë brenda 15 ditëve duke filluar nga
e nesërmja e shpalljes. Për të paditurit Sokol Dinellari në mungesë, ky afat fillon nga dita e njoftimit
të vendimit, për personin e tretë Nazmi Blloshmi në mungesë me shpallje nga moment i kalimit të
afatit 20 ditor të njoftimit me shpallje.

Gjykata e Apelit Korçë, me vendimin nr. 295, datë 20.09.2019 ka vendosur:

Lënien në fuqi të vendimit nr. 112, datë 28.01.2019 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Korçë.

Kundër këtij vendimi ka paraqitur rekurs kërkuesja Agjencia Trajtimit të Pronave Tiranë, e
cila ka kërkuar edhe pezullimin e ekzekutimit vendimit, duke parashtruar këto shkaqe:

 Vendimi i dhënë nga Gjykata e Apelit Korçë është marrë në shkelje të ligjit material dhe
procedural, konkretisht nenit 16 të KPr. Civile dhe qëndrimit të mbajtur nga Gjykata e Lartë
në vendimin unifikues nr. 3/2012, si dhe nenet 6 dhe 7 të ligjit nr. 133/2015 “Për Trajtimin e
pronës dhe përfundimin e procesit të kompensimit”.

 Gjykata e Rrethit Gjyqësor Korçë nuk ka juridiksion për gjykimin e kësaj çështje referuar
nenit 3 të ligjit 133/2015, gjykata nuk duhet të kishte marrë në shqyrtim këtë padi.

 Referuar vendimit të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Korçë rezulton se padia është regjistruar
në gjykatë pas hyrjes në fuqi të ligjit nr. 133/2015, kompetencën për shqyrtimin e kësaj
çëshje e ka gjykata e apelit sipas qendrimit të Gjykatës së Lartë në vendimin nr. 611, datë
07.02.2018.

 Në nenin 9 të ligjit nr. 133/2015 pika 2 përcaktohet se fondi i kompensimit është i
paprekshëm. Asnjë organ administrativ apo gjyqësor nuk mund të disponojë mbi këtë fond
përveç subjekteve të parashikuara në ligj për administrimin e tij. Dispozitë të cilën gjykata
nuk e ka mbajtur parasysh në dhënien e vendimit të saj.

 Në zbatim të nenit 451 të KPr. Civile, duke arsyetuar mutandis mutandis edhe vendimi i
AKKP i cili nuk është ankimuar brenda afateve është i formës së prerë, për rrjedhojë si në
rastin Brumarescu të cituar shprehimisht në çështjen Driza kundër Shqipërisë nga GJEDNJ,
ku sipas saj një palë e cila ka humbur në bazë të një vendimi të formës së prerë nuk mund të
pretendojë rishikimin e vendimit vetëm për arsye se është e pakënqur me përmbajtjen e tij.

Gjithashtu kundër këtij vendimi ka paraqitur rekurs kërkuesja Avokatura e Shtetit Zyra
Vendore Korçë, e cila ka kërkuar edhe pezullimin e ekzekutimit vendimit, duke parashtruar
këto shkaqe:

 Vendimet e gjykatave janë të padrejtë dhe të marrë në kundërshtim të hapur me ligjin dhe
dispozitat ligjore në fuqi.

 Këto vendime janë dhënë në zbatim të keq të ligjit dhe të pabazuara në prova dhe si të tillë
këto vendime duhet të prishen, mbështetur në nenin 485/c të K.Pr. Civile.
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 Gjithashtu Gjykata e Lartë, duhet te vendosë Pezullimin e ekzekutimit të vendimit deri në
përfundimin e gjykimit të kësaj çështjeje në Gjykatën e Lartë, bazuar në nenin 472 të K.Pr.
Civile. Rezulton se nga gjykata nuk është bërë një hetim i thelluar lidhur me këtë fakt, pasi
referuar nenit 7 te Ligjit 133/2015 subjekti konsiderohet i kompensuar.

 Gjykata ka gabuar në dhënien e vendimit lidhur me ligjin e zbatueshëm. Një tjetër akspekt
procedurial përsa i takon gjykimit në Gjykatën e Shkallë së Parë dhe në Gjykatën e Apelit
Korçë, fakt të cilin gjykata nuk e ka analizuar, është afati për ngritjen e një padie.

 Në rastin objekt gjykimi në zbatim të nenit 479 të KPr Civile janë provuar këto dy elementë:
1. Ekzistenca e një rreziku që nënkupton domosdoshmëri dhe urgjencë në marrjen e masës së
pezullimit në mënyre që ky rrezik të mos materializohet. 2. Dëmi në rast materializimi të
rrezikut të jetë i rëndë dhe i pazëvendësueshëm që nënkupton dëm në masë të
konsiderueshme si dhe faktin që nuk ekziston ndonjë mënyrë që ai të zëvëndësohet.

 Ekzekutimi i vendimit të Gjykatës së Apelit Korçë do të ngarkonte palën e paditur më një
detyrim financiar kundrejt palës paditëse në kundërshtim me ligjin nr. 133/2015. Për sa kohë
që në ligjin e posaçëm nr. 133/2015 është parashikuar në mënyrë taksative, që një vendim
bëhet përfundimtar vetëm kur të këtë përfunduar shqyrtimi në gjykatat e të gjitha niveleve,
duke përfshirë edhe Gjykatën e Larte, atëhere nuk mund te ngarkohet pala e paditur me një
detyrim në kundërshtim më këto parashikime ligjore.

 Kundërshtimi i vendime të Agjencisë së Trajtimit të Pronave bëhët në Gjykatën e Apelit ku
ndodhet sendi i paluajtshëm, e cila ka juridiksion fillestar në gjykimin e këtyre çështjeve
parashikuar në ligjin nr. 133/2015 si dhe nenit 45 te K.Pr.Civile.

 Kështu për shkak të specifikës së çështjes, është vendimi i Gjykatës së Apelit, ku kjo gjykatë
ka gjykuar si shkallë e pare, duke disponuar me ekzekutimin e vendimit, i cili i ngarkon palët
me detyrime dhe në kushtet kur ky vendim ankimohet në Gjykatën e Lartë nëpërmjet këtij
rekursi, vlerësojmë se pikërisht ekzekutimi i këtij vendimi duhet të pezullohet nga Gjykata e
Lartë, deri sa çështja të shqyrtohet nga kjo gjykate.

 Së fundmi: Vlerësojmë se Vendimi i Gjykatës se Apelit Korce është marrë në kundërshtim
me ligjin material, si rrjedhojë e analizës jo të drejtë të provave dhe zbatimit jo korrekt të
ligjit.

KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SE LARTË

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

V Ë R E N

I. Rrethanat e çështjes dhe procedura

1. Para Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji), pala kërkuese, Agjensia e Trajtimit të
Pronave ka paraqitur kërkesën me Nr. 154, datë 24.02.2020 për pezullimin e ekzekutimit të vendimit
nr. 295, datë 20.09.2019 të Gjykatës së Apelit Korçë. Njëkohësisht, kërkesë për pezullimin e
ekzekutimit të këtij vendimi ka paraqitur edhe Avokatura e Shtetit, konkretisht kërkesën me Nr. 155
akti, datë 24.02.2020.

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
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vendosi bashkimin e shqyrtimit të kërkesës me Nr. 154 akti, datë 24.02.2020, të paraqitur nga
Agjensia e Trajtimit të Pronës, me kërkesën me Nr. 155 akti, datë 24.02.2020, 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. Shkelqim Venxha,
Zana Kollçinaku (Venxha) etj, i janë drejtuar Gjykatës së Apelit Korçë me padi me objekt:
ndryshimin e vendimit nr. 1975, datë 17.09.1996 të K.K. Pronave Bashkia Korçë, , njohjen e së
drejtës së pronësisë dhe kompensimin fizik mbi një pasuri të paluajtshme. Në cilësinë e palës së
paditur është thirrur Agjensia e Trajtimit të Pronës (në vijim ATP) dhe Sokol Dinellari.

5. Gjykata e Apelit Korçë, me vendimin nr. 295, datë 20.09.2019 ka vendosur pranimin e padisë,
sikurse pasqyrohet në pjesën hyrëse.

6. Kundër këtij vendimi kanë paraqitur rekurs dhe kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të vendimit,
nga Avokatura e Shtetit, Zyra Vendore Korçë dhe Agjensia e Trajtimit të Pronës, sikurse u pasqyrua
më sipër.

6.1. Në zbatim të pikës 1 të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile, bashkëlidhur kërkesës për
pezullim të palës kërkuese Agjencia Trajtimit të Pronave Tiranë, gjendet edhe kopja e rekursit të
ushtruar nga kjo palë kundër vendimit gjyqësor që kërkohet të pezullohet ekzekutimit. Gjithashtu,
konstatohet se palët e tjera pjesëmarrëse në gjykimin e çështjes ku është dhënë vendimi gjyqësor që
kërkohet të pezullohet, janë njoftuar rregullisht për kërkesën e paraqitur nga pala kërkuese Agjencia
Trajtimit të Pronave Tiranë. Pas marrjes së njoftimit për kërkesën për pezullim pala paditëse në
vendimin që kërkohet të pezullohet, ka parashtruar argumente lidhur me bazueshmërinë në ligj të
kërkesës për pezullim dhe për qëndrimin e saj duke kërkuar mospranimin e kërkesës për pezullim me
argumentin që: Vendimi i gjykatës është vendim i drejtë në përputhje me dispozitat e ligjit
procedural dhe material dhe kërkesa për pezullim nuk përmbush kriteret e përcaktuara në ligj.

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



5

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 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
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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.

P Ë R K Ë T O A R S Y E

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

V E N D O S I

Mospranimin e kërkesës së paraqitur nga kërkuesi Agjencia Trajtimit të Pronave Tiranë, për
pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 295, datë 20.09.2019 të Gjykatës së Apelit Korçë.

U shpall sot në Tiranë, më 13.05.2020

ANËTAR ANËTAR KRYESUES

Sokol SADUSHI Ilir PANDA Ervin PUPE
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË

KOLEGJI CIVIL
Nr. 39/324 i Vendimit

V E N D I M

NË EMËR TË REPUBLIKËS

Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë i përbërë nga gjyqtarët:

Ervin PUPE - Kryesues
Sokol SADUSHI - Anëtar
Ilir PANDA - Anëtar

Sot më datë 13.05.2020, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr. 324 akti, datë
07.06.2019, si më poshtë:

KËRKUES: Agim Çuka dhe Rrape Çuka

OBJEKTI: Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. (11-2018-6410) 1955, datë
13.12.2018 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës dhe vendimit nr. 88
(10-2019-621), datë 04.04.2019 të Gjykatës së Apelit Durrës.

BAZA LIGJORE: Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile.

Për çështjen civile që iu përket palëve:

PADITËS: Agim Çuka
Rrape Çuka

I PADITUR: Shoqëria Përmbarimore “Prestige Bailiff Service” shpk
Emin Barbullushi
Marin Barbullushi
Shoqëria Tregtare “Pelivani” shpk

KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SE LARTË

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

V Ë R E N

I. Rrethanat e çështjes

1. Para Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji), pala kërkuese, Agim Çuka dhe Rrape
Çuka, me datë 07.06.2019 ka paraqitur një kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. (11-
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2018-6410) 1955, datë 13.12.2018 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës, lënë në fuqi me vendimin
nr. 88 (10-2019-621), datë 04.04.2019 të Gjykatës së Apelit Durrës.

2. Referuar akteve të administruara në gjykatat e faktit rezulton se paditësit Agim Çuka dhe Rrape
Çuka, i janë drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës kundrejt palës së paditur, Shoqëria
Përmbarimore “Prestige Bailiff Service” shpk etj, me padi me objekt : Pezullimi i ekzekutimit të
urdhërit për vendosjen e sekuestros konservative... etj.

3. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Durrës me vendimin nr. (11-2018-6410) 1955, datë 13.12.2018 ka
vendosur:
Rrëzimin e kërkesëpadise të paditësave Agim Çuka dhe Rrape Çuka.
Heqjen e masës së pezullimit të veprimeve përmbarimore, marrë me vendimin e ndërmjetëm nr. 185,
datë 18.07.2018, të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës.
Shpenzimet gjyqësore në vlerën 69.000 lekë, ngarkohen paditësve solidarisht.

4. Ky vendim është lënë në fuqi nga Gjykata e Apelit Durrës me vendimin nr. 88 (10-2019-621), datë
04.04.2019.

5. Kundër këtij vendimi, ka paraqitur rekurs pala paditëse Agim Çuka dhe Rrape Çuka, të cilët po
ashtu, me datë 07.06.2019 kanë paraqitur pranë Gjykatës së Lartë një kërkesë për pezullimin e
ekzekutimit të vendimit të Gjykatës së Apelit Durrës, duke parashtruar këto shkaqe:

 Gjatë gjykimit të çështjes pala kreditore Emin Barbullushi, në seancën gjyqësore të datës
27.11.2018, ka deklaruar se pala debitore “Pelivani” Shpk ka kthyer shumën 40.000 Euro
(dyzetëmijë) Euro dhe ka mbetur pa iu kthyer një vlerë në shumën 20.000 Euro (njëzetëmije)
Euro. E vëmë në dukje këtë fakt se para gjykatës u provua se detyrimi për ekzekutimin e
shumës së mbetur 20.000 Euro në favor të palës kreditore, nuk riskohej pasi në sekuestro
konservative ishin dhe dy apartamente të tjerë Apartamenti pasuria 25/131 + 1-3 Snd.71.38
m2 vlerësuar 53,107 Euro dhe Apartamenti pasuria 25/131+1-26 me Snd. 96,99 m2,
vlerësuar 72,161 Euro, ku dhe vetëm vlera e realizuar nga shitja në ankand e njërit prej këtyre
apartamenteve garantonte përmbushjen e detyrimit të mbetur në favor të palës kreditore në
shumën 20.000 Euro.

 Nisur nga rrethanat e mësipërme, të cënohen në mënyrë të shpërpjesëtuar në dëm të palës
paditëse, të drejtat reale të saj, pasi gjatë hetimit gjyqësor u provua se detyrimi akoma i pa
ekzekutuar nga pala debitore “Pelivani” shpk ndaj kreditoreve Emin Barbullushi dhe Marin
Barbullushi,është vetëm në shumën 20.000 Euro.

 Vënia në ekzekutim e vendimit gjyqësor dhe e veprimeve përmbarimore sikurse janë kërkesa
“Për lirim dhe dorëzim e sendit të sekuestruar” me shkresën Nr.859-1040 Prot, datë
02.05.2019 dhe Shkresa Nr.843-1040 Prot, datë 30.04.2019 “Për shitjen e sendit të
paluajteshëm në ankandin e parë” që i janë dërguar palës debitore dhe personit të tretë nga
shoqëria Përmbarimore “Prestige Bailiff Services” Shpk Tiranë, krijojnë një rrezik real, për
shkak se shkaktojne një dëm të rëndë dhe të pariparueshëm, për shkak të ardhjes së pasojave
të shpërpjesëtuara të interesave dhe në një kohe kur në pronesi të palës debitore Pelivani”
Shpk ekzistojnë të regjistruara në Kadastër, ish ZVRPP Durrës dhe pasuri të tjera të
paluajteshme, apartamente banimi të sekuestruara që garantojnë përmbushjen e detyrimit ndaj
palës kreditore.

 Gjithashtu vëmë në dukje se apartamentin e banimit e kemi marr në posedim, mbi bazën e një
titulli, kontratës së sipërmarrjes që në vitin 2007, duke përballuar cdo shpenzim për energji
elektrike, ujë dhe mirëmbajtje, gjë e cila ka qenë dhe një përballim financiaro ekonomik i
shtuar për familjen për një periudhe kohe mbi 11 vjet dhe se nxjerrja forcërisht nga
apartamenti do të shkaktonte një traumatizëm psikologjik të familjes tonë, në përbërjen e të
cilës janë dhe tre vajzat në moshë të mitur 17, 12 dhe 6 vjeç. Në një kohe kur të ardhurat për
familjen janë nga vetpunësimi vetëm i kryefamiljarit.
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 Për këto arsye meqenëse ekzekutimi i vendimit të formës prerë do të sillte pasoja të rënda dhe
të pariparueshme dhe meqenëse në fondin e aseteve të pasurive të paluajtshme në pronësi të
palës debitore “Pelivani” Shpk janë të regjistruar dhe dy apartamentet e tjera të nominuara në
këtë kërkesë, vlera e të cilëve jo vetëm përmbush por tejkalon shumë here vlerën e detyrimit
të kësaj pale debitore ndaj kreditoreve Emin Barbullushi dhe Marin Barbullushi, bazuar në të
drejtën që parashikon neni 479/l/a,2 të K.Pr.Civile kërkojmë që nga Gjykata e Larte, të
vendoset pezullimi i ekzekutimit të formës prerë nr. nr. 1955 (11-018-6410), datë 13.12.2018
Gjykata rrethit Gjyqësor Durrës, që ka marr formën e prerë pasi është lënë në fuqi me
Vendimin nr. 88 (10-2019-621), datë 04.04.2019 të Gjykatës së Apelit Durrës si dhe të
veprimeve përmbarimore të filluara me datën 30.04.2019.

6. Në zbatim të pikës 1 të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile, bashkëlidhur kërkesës për
pezullim të palës kërkuese Agim Çuka dhe Rrape Çuka, gjendet edhe kopja e rekursit të ushtruar nga
kjo palë kundër vendimit gjyqësor që kërkohet të pezullohet ekzekutimit. Gjithashtu, konstatohet se
palët e tjera pjesëmarrëse në gjykimin e çështjes ku është dhënë vendimi gjyqësor që kërkohet të
pezullohet, janë njoftuar rregullisht për kërkesën e paraqitur nga pala kërkuese Agim Çuka dhe
Rrape Çuka, të cilët nuk kanë parashtruar argumente lidhur me bazueshmërinë në ligj të kërkesës për
pezullim dhe për qëndrimin e tyre.

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

9. Kolegji vlerëson se neni 479/1 i 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 Europiane të të Drejtave të Njeriut. Por duhet theksuar se kjo është një masë e
përkohshme me karakter përjashtimor dhe të jashtëzakonshëm. Kjo do të thotë se pala ndërgjyqëse
gjyqhumbëse që bën kërkesën për pezullimin e vendimit gjyqësor të formës së prerë ka barrën t’i
paraqesë Gjykatës rrethanat konkrete, të bazuara në prova në cilat nga ekzekutimi i menjëhershëm i
vendimit gjyqësor të formës së prerë, kësaj pale mund t’i vijë një dëm i rëndë në mënyrë të
parikthyeshme.

10. Nga 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 479 të K.Pr.C pezullimin e ekzekutimit të këtij vendimi nëse nga
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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 përsa kohë që nga gjykata e rrethit është
vendosur rrëzimi i padisë, vendim i cili është lënë në fuqi nga gjykata e apelit, për të cilin është
paraqitur kërkesë për pezullim nga pala paditëse nuk përmban detyrime për palët për rrjedhojë
objekti i kërkesës nuk gjen mbështetje në nenin 479 të K.Pr.Civile.

12. Kolegji Civil, sjellë në vëmendje se si rregull i përgjithshëm vendimet e rrëzimit të padisë nuk
mund të përbëjnë tituj ekzekutiv sipas nenit 510 shkronja “a” të Kodit të Procedurës Civile dhe se
për rrjedhojë përjashtohet apriori mundësia që ato të ekzekutohen dhe të sjellin rrezik apo pasoja të
parikuperueshme në të drejtat subjektive dhe interesat e ligjshëm të palës rekursuese dhe
njëkohësisht kërkuese.

P Ë R K Ë T O A R S Y E

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

V E N D O S I

Mospranimin e kërkesës së paraqitur nga kërkuesi Agim Çuka dhe Rrape Çuka, për pezullimin e
ekzekutimit të vendimit nr. 88 (10-2019-621), datë 04.04.2019 të Gjykatës së Apelit Durrës.

Tiranë, më 13.05.2020

ANËTAR ANËTAR KRYESUES

Sokol SADUSHI Ilir PANDA Ervin PUPE
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË

KOLEGJI CIVIL

Nr. 121/516 i Vendimit.

V E N D I M

NË EMËR TË REPUBLIKËS

Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë i përbërë nga gjyqtarët:

Ervin PUPE - Kryesues
Sokol SADUSHI - Anëtar
Ilir PANDA - Anëtar

Sot më datë 13.05.2020, mori në shqyrtim në dhomën e këshillimit kërkesën nr. 516 akti, datë
13.12.2019, si më poshtë:

KËRKUES: Agron Dogani

OBJEKTI: Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 657, datë 03.07.2019 të
Gjykatës së Apelit Tiranë.

BAZA LIGJORE: Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile.

Për çështjen civile që iu përket palëve:

PADITËS: Agron Dogani

I PADITUR: “Baillif Service Albania” shpk
“Banka Alpha Albania” Sha
Iliaz Fisheku

PERSON I TRETË: “Nord Konstruksion” shpk
Agjencia Shtetërore e Kadastrës, Drejtoria Vendore Tirana -Veri

KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SE LARTË

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

V Ë R E N

I. Rrethanat e çështjes
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1. Para Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji), pala kërkuese, Agron Dogani, me
13.12.2019 ka paraqitur një kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 657, datë
03.07.2019 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

2. Referuar akteve të administruara në gjykatat e faktit rezulton se paditësi Agron Dogani, i është
drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë kundrejt palës së paditur, “Baillif Service Albania” shpk
etj, me padi me objekt sigurimi i padisë. Pezullimi i vendimit për shitjen në ankand të pasurisë së
paluajtshme.....

3. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë me vendimin nr. 8283, datë 12.10.2018 ka vendosur:
Rrëzimin e kërkesë-padisë si të pabazuar në ligj dhe prova.
Shpenzimet gjyqësore në ngarkim të palës paditëse.
Ky vendim përbën urdhër ekzekutimi mbasi vendimi të marr formë të prerë vetëm për shpenzimet
gjyqësore.
Kundër këtij vendimi mund të bëhet ankim në Gjykatën e Apelit Tiranë, brenda 15 ditëve, duke
filluar ky afat, nga e nesërmja e njoftimit të vendimit, për palët.

4. Ky vendim është lënë në fuqi nga Gjykata e Apelit Tiranë me vendimin nr. 657, datë 03.07.2019.

5. Kundër këtij vendimi, ka paraqitur rekurs pala paditëse, Agron Dogani, i cili po ashtu, me datë
13.12.2019 ka paraqitur pranë Gjykatës së Lartë një kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të vendimit
të Gjykatës së Apelit Tiranë, duke parashtruar këto shkaqe:

 Me datë 16.03.2018 kam marrë takim me shoqërinë përmbarimore “Shoqëria Përmbarimore
Bailiff Services Albania” sh.p.k dhe konkretisht me përmbaruesin e kësaj shoqërie z.Enton
Muhametaj. Në takimin e zhvilluar në Zyrën e Përmbaruesit Gjyqësor të iniciuar nga unë
paditësi, pasi asnjëherë më parë nuk kisha marrë ndonjë njoftim zyrtar, jam njohur me faktin
e Vendosjes së Masës së Sekuestros Konservative Nr.3110 prot, Nr.1278 Regj. datë
23.12.2013 duke bërë bllokimin e pronës apartament banimi me Nr.6/494+2-37, Zona
Kadastrale Nr.8310,Vol.27,Faqe 84. ndodhur në Rrugën “Don Bosko” Tiranë, nga ZVRPP
Tiranë për llogari të Shoqërisë “Alfa Banka” sh.a. Gjendur në këto rrethana në Zyrën e
Përmbaruesit është mbajtur Procesverbali i datës 16.03.2018 ndërmjet Përmbaruesit Gjyqësor
E. M. dhe prej meje paditësit, ku nga ana ime i janë paraqitur dokumentacionin e plotë ku
vërtetohet se unë jam pronar i pasurisë apartament duke i kërkuar atij që apartamenti im të
mos shpallet në ankandin e rradhës si dhe të hiqet sekuestro konservative e vendosur nga ana
e tij mbi këtë pasuri dhe njëkohësisht duke i dorëzuar atij krahas dokumentacionit tim ligjor
për këtë pasuri dhe Udhëzimin Nr.7642, datë 17.11.2016 të Ministrit të Drejtësisë dhe duke i
kërkuar njëherësh dhe respektimin nga ana e kësaj shoqërie përmbarimore detyrimin e vënë
në këtë Udhëzim.

 Pavarësisht përpjekjeve të mia, nga ana e kësaj shoqërie përmbarimore, u vijuan procedurat
për ankandin e parë dhe të dytë, por kjo pasuri nuk është shitur pasi nuk u paraqitën ofertues.

 Shqyrtimi gjyqësor si në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë ashtu dhe në Gjykatën e Apelit
Tiranë është bërë në mungesë të Shoqërisë Përmbarimore “Bailiff Services Albania” sh.p.k
ku në këtë proces ishte palë e paditur, megjithëse ajo kishte marrë dijeni rregullisht.
Gjithashtu kjo shoqëri përmbarimore, që me fillimin e shqyrtimit gjyqësor në Gjykatën e
Rrethit Gjyqësor Tiranë, në mënyrë të heshtur pezulloi veprimet përmbarimore për shitjen në
ankand të pasurisë objekt gjykimi. E themi të heshtur, pasi as ne si paditës dhe as gjykatës
nuk i ka vënë në dispozicion ndonjë vendim që kjo shoqëri përmbarimore të ketë pezulluar
ekzekutimin e pasurisë objekt gjykimi.
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 Të ndodhur para faktit se, Gjykata e Apelit Tiranë me vendimin e saj nr. 657, datë 03.07.2019
ka lënë në fuqi vendimi i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë nr. 8283, datë 12.10.2018 ku
me anë të cilit është vendosur: “Rrëzimin e kërkesë padisë si të pabazuar në ligj dhe prova”,
ky vendim në bazë të Kodit të Procedures Civile ka marrë formën e prerë dhe kështu është i
ekzekutueshëm.

 Duke qënë përballë këtij fakti, kreditori mund t’i kërkojë kësaj shoqërie përmbarimore
ekzekutimin e këtij vendimi duke shitur në ankand pasurinë time Apartament me Nr.
6/494+2-37, Zona Kadastrale Nr. 8310, Vol. 27, Faqe 84, ndodhur në Rrugën “Don Bosko”.

 Ekzekutimit të këtij vendimi mund të sjellë pasoja të rënda dhe të pariparueshme ndaj
pasurisë të personit të tretë, Agron Dogani objekt rekursi.

 Pasojat që vijnë nga ekzekutimi i këtij vendimi janë të tilla nga ato që parashikon pika 1/a e
nenit 479 i K.Pr.C.

 Ekzekutimi i menjëhershëm i këtij vendimi do të sillte dëme serioze dhe të pariparueshme
pasi unë paditësi/rekursuesi Agron Dogani e kam blerë këtë pasuri dhe e posedoj dhe gëzoj
(jetoj në të) prej 8 vitesh. Është e vetmja pasuri që kemi si familje, është gjithçka që kemi.
Është mundi im dhe i familjes time për gjatë gjithë jetës tonë të përbashkët me familjen time.
Nëse ky apartament do të shitej, atëherë unë dhe familja ime të dalim në mes të katër rrugëve
duke sjellë kështu pasoja të rënda jo vetëm ekonomike, por dhe psikologjike mbi mua dhe
familjen time. Në këtë rast interesat e paditësit/rekursuesit janë të cënuara dhe mund të
përkeqësohen akoma më shumë dhe ekzekutimi i detyrimeve që i burojnë të paditurit, do të
bëhej i pamundur më vonë me shitjen e pasurisë në ankand dhe më pas ndonjë kalim të
mundshëm në pronësi të të tretëve. Në këtë logjikë, kërkesa për pezullim ekzekutimi të
vendimit nr. 657, datë 03.07.2019 të Gjykatës Apelit, duhet të pranohet nga gjykata deri në
marrjen e vendimit nga kjo gjykatë, me qëllim garantimin e të drejtave dhe interesit të
ligjshëm të palës paditëse/rekursuese. Kjo kërkesë është e domosdoshme dhe nuk paragjykon
zgjidhjen në themel të çështjes, pasi mosmarrja e këtij vendimi sjell tjetërsimin e padrejtë të
kësaj pasurie tek persona të tretë.

6. Në zbatim të pikës 1 të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile, bashkëlidhur kërkesës për
pezullim të kërkuesit Agron Dogani, gjendet edhe kopja e rekursit të ushtruar nga kjo palë kundër
vendimit gjyqësor që kërkohet të pezullohet ekzekutimit. Gjithashtu, konstatohet se palët e tjera
pjesëmarrëse në gjykimin e çështjes ku është dhënë vendimi gjyqësor që kërkohet të pezullohet, janë
njoftuar rregullisht për kërkesën e paraqitur nga kërkuesi Agron Dogani, të cilët nuk kanë parashtruar
argumente lidhur me bazueshmërinë në ligj të kërkesës për pezullim dhe për qëndrimin e tyre.

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

9. Kolegji vlerëson se neni 479/1 i 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
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pariparueshëm që mund të sjellë ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit gjyqësor të formës së prerë.
Kjo e drejtë e palës ndërgjyqëse gjyqhumbëse është paraparë nga ligji procedural civil si mjet që
garanton ankimin efektiv në kuptim të nenit 43 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë dhe nenit
13 të Konventës Europiane të të Drejtave të Njeriut. Por duhet theksuar se kjo është një masë e
përkohshme me karakter përjashtimor dhe të jashtëzakonshëm. Kjo do të thotë se pala ndërgjyqëse
gjyqhumbëse që bën kërkesën për pezullimin e vendimit gjyqësor të formës së prerë ka barrën t’i
paraqesë Gjykatës rrethanat konkrete, të bazuara në prova në cilat nga ekzekutimi i menjëhershëm i
vendimit gjyqësor të formës së prerë, kësaj pale mund t’i vijë një dëm i rëndë në mënyrë të
parikthyeshme.

10. Nga 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 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 përsa kohë që nga gjykata e rrethit është
vendosur rrëzimi i padisë, vendim i cili është lënë në fuqi nga gjykata e apelit, për të cilin është
paraqitur kërkesë për pezullim nga pala paditëse nuk përmban detyrime për palët për rrjedhojë
objekti i kërkesës nuk gjen mbështetje në nenin 479 të K.Pr.Civile (dhe se kërkesa objekt gjykimi
është haptazi abuzive).

12. Kolegji Civil, sjellë në vëmendje se si rregull i përgjithshëm vendimet e rrëzimit të padisë nuk
mund të përbëjnë tituj ekzekutiv sipas nenit 510 shkronja “a” të Kodit të Procedurës Civile dhe se
për rrjedhojë përjashtohet apriori mundësia që ato të ekzekutohen dhe të sjellin rrezik apo pasoja të
parikuperueshme në të drejtat subjektive dhe interesat e ligjshëm të palës rekursuese dhe
njëkohësisht kërkuese.

13. Duke u bazuar në arsyetimin e mësipërm, në kushtet ku pala paditëse ka paraqitur në mënyrë të
paligjshme një kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të vendimit në Gjykatën e Lartë, sipas nenit 479
të K.Pr.Civile, 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 i cili nuk përcakton detyrime për palën, përsa kohë është
vendosur rrëzimi i padisë. Sa më sipër Kolegji vlerëson se në rastin konkret gjen zbatim neni 34/1 i
ndryshuar i K.Pr.Civile ndaj përfaqësuesve të palës paditëse, Agron Dogani, për caktimin e një
sanksioni procedural gjobor, në masën 50.000 lekë.

14. 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
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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.”

14.1. 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.

14.2. Gjykimi në Gjykatën e Lartë në këtë drejtim paraqet dy veçanti. Fillimisht duhet të mbahet
parasysh se neni 474 i Kodit të Procedurës Civile parashikon se rekursi i paraqitur në Gjykatën e
Lartë duhet të nënshkruhet nga avokati që e përfaqëson palën dhe nëse pala e kërkon, edhe nga kjo e
fundit. Nga ana tjetër neni 477 i Kodit të Procedurës Civile parashikon se edhe kundërrekursi duhet
të plotësojë kushtet formale që paraqet rekursi. Kjo do të thotë se qoftë mjetet e ankimit dhe qoftë
mjetet e prejardhura të ankimit do të duhet të realizohen nga avokati në Gjykatën e Lartë, si një
gjykatë ekskluzivisht me juridiksion të posaçëm ligjor. Nga këto parashikime konkludohet se aktet
që i drejtohen Gjykatës së Lartë dhe që përbëjnë disponim të të drejtave procedurale të palëve
aktivizojnë detyrimisht edhe përgjegjësinë e përfaqësuesit të palës. Ndaj këto të fundit janë
personalisht përgjegjës sipas nenit 34 të Kodit të Procedurës Civile.

14.3. 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 nuk mund të ankimohet gjyqësisht duke qenë se pushteti gjyqësor shteron
pas ezaurimit të kësaj shkalle gjykimi.

14.4 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 mund edhe vetëm të pakësojë
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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.”

14.5. 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.

14.6. 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.

14. Në rastin konkret kërkesa për pezullim është ushtruar dhe hartuar nga avokatët e palës paditëse,
z.Pjetër Miloti dhe Z. Ndrec Gjini. Për rrjedhojë Kolegji Administrativ vendos që të dënojë avokatët
Pjetër Miloti dhe Ndrec Gjini, në bazë dhe për zbatim të nenit 34 të Kodit të Procedurës Civile, me
gjobë në vlerën 50.000 Lekë.

P Ë R   K Ë T O   A R S Y E

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

V E N D O S I

1. Mospranimin e kërkesës së paraqitur nga kërkuesi Agron Dogani, për pezullimin e ekzekutimit të
vendimit nr. 657, datë 03.07.2019 të Gjykatës së Apelit Tiranë.
2. Dënimin e përfaqësuesit të palës kërkuese, avokatët Pjetër Miloti dhe Ndrec Gjini, me gjobë në
vlerën 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. Kundër pjesës së vendimit
të dënimit me gjobë mund të ushtrohet ankim, brenda 3 ditëve nga dita e nesërme e marrjes dijeni të
këtij vendimi, në Gjykatën e Lartë.

Tiranë, më 13.05.2020

ANËTAR ANËTAR KRYESUES

Sokol SADUSHI Ilir PANDA Ervin PUPE
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË

KOLEGJI CIVIL

Nr. 141 Regjistri

V E N D I M

NË EMËR TË REPUBLIKËS

Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë i përbërë nga gjyqtarët:

Ervin PUPE - Kryesues
Sokol SADUSHI - Anëtar
Ilir PANDA - Anëtar

Sot më datë 13.05.2020, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr. 141 akti, datë
31.01.2020, si më poshtë:

KËRKUES: Shoqëria Tregtare “Albpetrol” sh.a.

OBJEKTI: Pezullimin e ekzekutimit të vendimit të Gjykatës së Shkallës së Parë
Fier nr. 62-2018-3415 (908), datë 25.06.2018, të ndryshuar me
vendimin nr. 810, datë 17.12.2019, Gjykatës së Apelit Vlorë

BAZA LIGJORE: Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile.

Për çështjen civile që iu përket palëve:

PADITËS: Shoqëria “Eklips 13”, shp.k

I PADITUR: Shoqëria Tregtare “Albpetrol” sh.a.
Me pjesëmarrjen e Avokaturës së Shtetit Zyra Vendore Vlorë

KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SE LARTË

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

V Ë R E N

I. Rrethanat e çështjes

1. Para Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji), pala kërkuese, Shoqëria Tregtare
“Albpetrol” sh.a., me datë 31.01.2020 ka paraqitur një kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të
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vendimit nr. 62-2018-3415 (908), datë 25.06.2018 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier, i ndryshuar
me vendimin nr. 810, datë 17.12.2019 të Gjykatës së Apelit Vlorë.

2. Referuar akteve të administruara në gjykatat e faktit rezulton se paditësi Shoqëria “Eklips 13”,
shp.k, i është drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier kundrejt palës së paditur, Shoqëria Tregtare
“Albpetrol” sh.a, me padi me objekt Detyrimin e palës së paditur, Shoqëria tregtare “Albpetrol” sh.a,
Patos, ti kthejë palës paditëse “Eklips 13”, shp.k, Fier, çmimin e shitjes së parapaguar në vlerën
3,156,930 (tre milion njëqind e pesëdhjetë e gjashtë mijë e nëntëqind e tridhjetë lekë), ti paguajë
fitimin e munguar.

3. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Fier me vendimin nr. 62-2018-3415 (908), datë 25.06.2018 ka
vendosur:
Pranimin e padisë.
Detyrimin e palës së paditur, Shoqëria tregtare “Albpetrol” sh.a, Patos, t’i kthejë palës paditëse
“Eklips 13”, shp.k, Fier, çmimin e shitjes së parapaguar në vlerën 3,156,930 (tre milion njëqind e
pesëdhjetë e gjashtë mijë e nëntëqind e tridhjetë lekë).
Detyrimin e palës së paditur,Shoqëria tregtare “Albpetrol”, sh.a, Patos, ti paguajë palës paditëse
“Eklips 13”, shp.k, Fier, fitimin e munguar në shumën 60,718 (gjashtëdhjetë mijë e shtatëqind e
tetëmbëdhjetë) lekë.
Detyrimin e palës së paditur Shoqëria tregtare “Albpetrol” sh:a Patos ti shpërblejë palës paditëse
“Eklips 13”, shp.k, Fier e fitimin e munguar si rrjedhojë e mospërmbushjes së detyrimit për
mosdorëzimin në natyrë të mallrave pa të meta në shumën 54,931,626 (pesëdhjetë e katër milion e
nëntëqind e tridhjetë e një mijë e gjashtëqind e njëzet e gjashtë) lekë.
Detyrimin e palës së paditur, Shoqëria tregtare “Albpetrol” sh.a, Patos, ti paguajë palës paditëse
“Eklips 13” shp.k, Fier, kamatëvonesat ditore në vlerën 3,776 (tremijë e shtatëqind e shtatëdhjetë e
gjashtë) lekë nga dita e ngritjes së padisë 07.11.2017 deri në ditën e ekzekutimit të këtij vendimi.
Shpenzimet gjyqësore dhe shpërblimi për avokat i ngarkohen të paditurit.
Kundër këtij vendimi mund të bëhet ankim në Gjykatën e Apelit Vlorë,brenda 15 ditëve duke filluar
ky ankim nga dita e nesërme e njoftimit në mënyrë të arsyetuar të këtij vendimi.

4. Ky vendim është lënë në fuqi nga Gjykata e Apelit Vlorë me vendimin nr. 810, datë 17.12.2019,
ka vendosur :
Lënien në fuqi të vendimit nr.62-2018-3415-3415 (908), datë 25.06.2018 të Gjykatës Rrethit
Gjyqësor Fier me këtë ndryshim:
Rrëzimin e padisë lidhur me kërkimin e fitimit të munguar në masën 60.6718 lekë.
Ky vendim përbën titull ekzekutiv dhe ngarkohet Zyra e Përmbarimit për ekzekutimin e tij.

5. Kundër këtij vendimi, ka paraqitur rekurs pala e paditur, Shoqëria Tregtare “Albpetrol” sh.a., e
cila po ashtu, me datë 31.01.2020 ka paraqitur pranë Gjykatës së Lartë një kërkesë për pezullimin e
ekzekutimit të vendimit të Gjykatës së Apelit Vlorë, duke parashtruar këto shkaqe:

 Pezullimi i ekzekutimit të vendimit të Gjykatës së Shkallës së Parë Fier të ndryshuar me
vendimin e Gjykatës së Apelit Vlorë, deri në përfundim e shqyrtimit të kësaj çështje, nga
Gjykata e Lartë, pasi ekzekutimi i menjëhershëm i këtij vendimi, do të sillte pasoja të rënda
dhe të pariparueshme, për të paditurin Shoqëria “Albpetrol” sh.a.

 Ka rezultuar se, Shoqëria “Eklips” sh.p.k. ka nisur procesin e ekzekutimit të vendimit
gjyqësor nëpërmjet Përmbaruesit Gjyqësor Privat.

 Ka rezultuar se, në Shoqërinë “Albpetrol” me datë 26.12.2019, është regjistruar shkresa me
Nr. 11625 Prot, Përmbaruesit Gjyqësor Privat Neritan Çuko, “Lajmërim për Ekzekutim
Vullnetar” Nr.637 Regj, datë 24.12.2019, duke kërkuar nga Shoqëria “Albpetrol sh.a. të
paguaj në total shumën Duke qenë kundër këtij vendimi, Shoqëria “Albpetrol” nuk ka vijuar



3

me ekzekutimin vullnetar të vendimit Nr. 62-2018-3415 (908), datë 25.06.2018, Gjykatës së
Rrethit Gjyqësor Fier, i ndryshuar me vendimin Nr. 810, datë 17.12.2019, Gjykatës së Apelit
Vlorë.

 Ndërkohë, me datë 08.01.2020, është regjistruar shkresa me Nr.120 Prot., Vendimi Nr.l “Për
kalimin menjëherë në ekzekutim të detyrueshëm” Nr.637 Prot, datë 06.01.2020, Përmbarues
Gjyqësor Privat Neritan Çuko, me anë të cilit ka urdhëruar fillimin e ekzekutimit të titullit
ekzekutiv të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier Nr. 62-2018-3415 (908), datë 25.06.2018, i
ndryshuar pjesërisht me vendimin Nr. 810, datë 17.12.2019, Gjykatës së Apelit Vlorë.

 Në vijim të Vendimit Nr. 1, Përmbaruesi Gjyqësor ka nxjerrë Urdhrin “Për vënien e
Sekuestros Konservative në llogarinë e palës debitore- drejtuar të gjitha bankave të nivelit të
dytë për llogaritë bankare të Shoqërisë Albpetrol.

 Rezulton se, ekzekutimi i vendimit të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier, i ndryshuar me
vendimin e Gjykatës së Apelit Vlorë, në favor të paditësit do të krijonte vështirësi të shumta
financiare si dhe do të sillte pasoja të rënda dhe të pariparueshme për shoqërinë Albpetrol
sh.a.

 Në rastin e ekzekutimit të këtij vendimi, Shoqërisë “Albpetrol” do i sillte dëm ekonomik në
pakësimin e buxhetit të saj të miratuar në Dhjetor të vitit 2019, pakësim i cili ndikon në
paaftësinë likujduese të Shoqërisë, konkretisht në pagesën e pagave të punonjësve të
shoqërisë, likujdimin e detyrimeve ndaj kontraktuesve apo palëve të treta, gjë e cila do të
ndikonte në zhvillimin normal të aktivitetit të shoqërise “Albpetrol”. Gjithashtu, vlen të
theksohet se, shoqëria “Albpetrol” është shoqëri tregtare me aksionar 100% shtet, Ministria e
Infrastrukturës dhe Energjisë dhe në këtë kuptim do të dëmtonte në mënyrë të drejtpërdrejtë
interesat e shtetit Shqiptar. Gjithashtu ne rast se shuma prej 60.911.619 (gjashtëdhjetë milion
e nëntëqind e njëmbëdhjetë mijë e gjashtëqind e nëntëmbëdhjetë) lekë do të ekzekutohej pa u
shqyrtuar rekursi në Gjykatën e Lartë, do e bënte praktikisht të pamundur kthimin e shumës
në rast të një vendimi pozitiv të Gjykatës së Lartë në favor të shoqërisë Albpetrol sh.a.

6. Në zbatim të pikës 1 të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile, bashkëlidhur kërkesës për
pezullim të palës kërkuese Shoqëria Tregtare “Albpetrol” sh.a., gjendet edhe kopja e rekursit të
ushtruar nga kjo palë kundër vendimit gjyqësor që kërkohet të pezullohet ekzekutimit. Gjithashtu,
konstatohet se palët e tjera pjesëmarrëse në gjykimin e çështjes ku është dhënë vendimi gjyqësor që
kërkohet të pezullohet, janë njoftuar rregullisht për kërkesën e paraqitur nga pala kërkuese Shoqëria
Tregtare “Albpetrol” sh.a., të cilët nuk kanë parashtruar argumente lidhur me bazueshmërinë në ligj
të kërkesës për pezullim dhe për qëndrimin e tyre.

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

9. Kolegji vlerëson se neni 479/1 i 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
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pariparueshëm që mund të sjellë ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit gjyqësor të formës së prerë.
Kjo e drejtë e palës ndërgjyqëse gjyqhumbëse është paraparë nga ligji procedural civil si mjet që
garanton ankimin efektiv në kuptim të nenit 43 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë dhe nenit
13 të Konventës Europiane të të Drejtave të Njeriut. Por duhet theksuar se kjo është një masë e
përkohshme me karakter përjashtimor dhe të jashtëzakonshëm. Kjo do të thotë se pala ndërgjyqëse
gjyqhumbëse që bën kërkesën për pezullimin e vendimit gjyqësor të formës së prerë ka barrën t’i
paraqesë Gjykatës rrethanat konkrete, të bazuara në prova në cilat nga ekzekutimi i menjëhershëm i
vendimit gjyqësor të formës së prerë, kësaj pale mund t’i vijë një dëm i rëndë në mënyrë të
parikthyeshme.

10. Nga shqyrtimi i shkaqeve konkrete për të cilat pala kërkuese, kërkon pezullimin e ekzekutimit të
vendimit gjyqësor, Kolegji Civil vlerëson se, kërkuesi nuk ka paraqitur asnjë shkak apo argument
konkret të bazuar në prova se pse ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit do të sillte për palën e
paditur pasoja të rënda dhe të pariparueshme.

11. Përsa më sipër, Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë vlerëson se nuk ka vend për të pranuar kërkesën
e paraqitur nga kërkuesi Shoqëria Tregtare “Albpetrol” sh.a. për pezullimin e ekzekutimit të
vendimit gjyqësor të formës së prerë.

P Ë R   K Ë T O   A R S Y E

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

V E N D O S I

Mospranimin e kërkesës së paraqitur nga kërkuesi Shoqëria Tregtare “Albpetrol” sh.a., për
pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 810, datë 17.12.2019 të Gjykatës së Apelit Vlorë.

Tiranë, më 13.05.2020

ANËTAR ANËTAR KRYESUES

Sokol SADUSHI Ilir PANDA Ervin PUPE
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË

KOLEGJI CIVIL

Nr. 168 Regjistri

V E N D I M

NË EMËR TË REPUBLIKËS

Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë i përbërë nga gjyqtarët:

Ervin PUPE - Kryesues
Sokol SADUSHI - Anëtar
Ilir PANDA - Anëtar

Sot më datë 13.05.2020, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr. 168 akti, datë
06.03.2020, si më poshtë:

KËRKUES: Avokatura e Shtetit, Zyra Vendore Korçë

OBJEKTI: Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 347, datë 05.12.2019 të
Gjykatës së Apelit Korçë.

BAZA LIGJORE: Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile.

Për çështjen civile që iu përket palëve:

PADITËS: Arian Zguri etj,

I PADITUR: OSHEE sha

KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SE LARTË

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

V Ë R E N

I. Rrethanat e çështjes

1. Para Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji), pala kërkuese, Avokatura e
Shtetit, Zyra Vendore Korçë, me datë 06.03.2020 ka paraqitur një kërkesë për pezullimin e
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ekzekutimit të vendimit nr. 741, datë 24.06.2019 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Korçë, lënë
në fuqi me vendimin nr. 347, datë 05.12.2019 të Gjykatës së Apelit Korçë.

2. Referuar akteve të administruara në gjykatat e faktit rezulton se paditësi Arian Zguri etj, , i
janë drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Korçë kundrejt palës së paditur, OSHEE sha, me
padi me objekt: “Lirim dhe dorëzim trualli ndodhur brenda pasurisë së paluajtëshme  . . . mbi
të cilën ngrihet pjesa jo funksionale e kabinës elektrike . .

3. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Korçë me vendimin nr. 741, datë 24.06.2019 ka vendosur:
Rrëzimin e kërkesëpadisë së paditësve Arian Zguri dhe Athinela Zguri, i paditur OSHEE sha,
me objekt të sipërcituar, si të pabazuar në ligj dhe në prova.

4. Ky vendim është ndryshuar nga Gjykata e Apelit Korçë, e cila me vendimin nr. 347, datë
05.12.2019, ka vendosur :
Pranimin e padisë.
Detyrimin e palës së paditur, OSHEE sh.a.Tiranë të prishë dhe t’u dorëzojë paditësave Arjan
dhe Athinela Zguri, sipërfaqen prej 15.9 m2, pjesë e kabinës elektrike e shënuar me nr.2,
sipas aktit të ekspertimit të ekspertit Ylli Nako.
Detyrimin e palës së paditur OSHEE sh.a. të shpërblejë paditësat në Vlerën 318 lekë në ditë
për përdorimin e ambientit nr.2 të sendit (kabinë elektrike), me sipërfaqe 15.9 m2, nga data
19.03.2018 deri në prishjen e kësaj pjesë dhe lirimin dhe dorëzimin e truallit (ekzekutimin e
vendimit).
Detyrimin e palës së paditur OSHEE sh.a. të shpërblejë paditësat në vlerën 322 lekë në ditë
për përdorimin e ambientit nr. 1 të sendit (kabinë elektrike), me sipërfaqe 18.1 m2 nga data
19.03.2018 deri në lirimin dhe dorëzimin e truallit.
Akti i ekspertimit të ekspertëve Jani Stratoberdha dhe Ylli Nako, datë 17.12.2018 dhe akti i
ekspertimit të ekspertes Vilma Pepo i datës 29.03.2019, janë pjesë e këtij vendimi.
Shpenzimet gjyqësore në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Korçë si dhe ato në Gjykatën e Apelit
Korçë në masën 45.000 lekë, të paguara nga paditësat për avokat Artur Brahimllari, i
ngarkohen palës së paditur OSHEE sh.a. Tiranë. Ky vendim përbën titull ekzekutiv.

5. Kundër këtij vendimi, ka paraqitur rekurs pala e paditur, Avokatura e Shtetit, Zyra
Vendore Korçë, e cila po ashtu, me datë 06.03.2020 ka paraqitur pranë Gjykatës së Lartë një
kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të vendimit të Gjykatës së Apelit Korçë, duke
parashtruar si shkak:

 Vendimi i Gjykatës së Apelit Korçë është marrë në kundërshtim flagrant me ligjin dhe
në interpretim të gabuar të provave dhe rrethanave të faktit. Nuk është marrë në
konsideratë interesi publik për të cilin shërben kabina elektrike. Për këtë arsye
kërkojmë pezullimin e ekzekutimit të këtij vendimi për shkak se cënon rëndë parimin
e interesit publik.

6. Në zbatim të pikës 1 të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile, bashkëlidhur kërkesës për
pezullim të palës kërkuese Avokatura e Shtetit, Zyra Vendore Korçë, gjendet edhe kopja e
rekursit të ushtruar nga kjo palë kundër vendimit gjyqësor që kërkohet të pezullohet
ekzekutimit. Gjithashtu, konstatohet se palët e tjera pjesëmarrëse në gjykimin e çështjes ku
është dhënë vendimi gjyqësor që kërkohet të pezullohet, janë njoftuar rregullisht për kërkesën
e paraqitur nga pala kërkuese Avokatura e Shtetit, Zyra Vendore Korçë, të cilët nuk kanë
parashtruar argumente lidhur me bazueshmërinë në ligj të kërkesës për pezullim dhe për
qëndrimin e tyre.
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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 bazuar në ligj.

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

9. Kolegji vlerëson se neni 479/1 i 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
Europiane të të Drejtave të Njeriut. Por duhet theksuar se kjo është një masë e përkohshme
me karakter përjashtimor dhe të jashtëzakonshëm. Kjo do të thotë se pala ndërgjyqëse
gjyqhumbëse që bën kërkesën për pezullimin e vendimit gjyqësor të formës së prerë ka
barrën t’i paraqesë Gjykatës rrethanat konkrete, të bazuara në prova në cilat nga ekzekutimi i
menjëhershëm i vendimit gjyqësor të formës së prerë, kësaj pale mund t’i vijë një dëm i rëndë
në mënyrë të parikthyeshme.

10. Nga shqyrtimi i shkaqeve konkrete për të cilat pala kërkuese, 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 për palën kërkuese.
(neni 479 pika 1 shkronja “a” e Kodit të Procedurës Civile), pasi nga ana e gjykatës së Apelit
është vendosur: Detyrimin e palës së paditur, OSHEE sh.a.Tiranë të prishë dhe t’u dorëzojë
paditësave Arjan dhe Athinela Zguri, sipërfaqen prej 15.9 m2, pjesë e kabinës elektrike e
shënuar me nr.2, ekzekutimi i të cilës do të sillte në rastin konkret situatën e
parikuperueshme.

11. Po ashtu, Kolegji sjell në vëmendje faktin se në rastin konkret kemi dy vendime
gjyqësore të kundërta. Gjykata e apelit ka arritur në konkluzione të ndryshme nga ato të
gjykatës së shkallës së parë, në lidhje me marrëdhënien juridike objekt gjykimi. Kjo do të
thotë se për këtë çështje dy trupa gjyqësore të ndryshme, kanë mbajtur qëndrime të ndryshme.
Kolegji mban parasysh qëndrimin e mbajtur nga Gjykatës Kushtetuese në vendimin nr.86
datë 26.12.2017 të  i cili për këto raste (kur ka dy vendime të ndryshme) çmon si të
arsyeshëm kalimin në seancë gjyqësore të çështjes e konkretisht në këtë vendim ndër të tjera
thuhet se:“Po ashtu, në jurisprudencën kushtetuese çështja e pranisë së dy vendimeve
diametralisht të kundërta është vlerësuar nga Gjykata nën dritën e së drejtës së aksesit dhe
asaj të ankimit në kuptimin substancial, si edhe të standardit të arsyetimit të vendimit
gjyqësor (shih vendimin nr.73, datë 16.12.2016 të Gjykatës Kushtetuese). Në kuptim të



4

parimit të subsidiaritetit, Gjykata ka theksuar se roli i Gjykatës së Lartë, si gjykatë e ligjit,
është i një natyre të pazëvendësueshme. Ajo i ka të gjitha mjetet dhe kompetencat për ta bërë
vetë këtë rol aktiv, që shkon përtej ligjit dhe synon të drejtën, duke ndikuar efektivisht edhe në
vendimmarrjen e gjykatave të shkallëve më të ulëta, veçanërisht në rastet kur dy gjykata i
kanë dhënë përgjigje diametralisht të kundërta pretendimeve të ngritura (shih vendimet nr.4,
datë 05.02.2014; nr.42,  datë 07.07.2014 të Gjykatës Kushtetuese).

12. Kolegji thekson se para se të merret në shqyrtim rekursi i palës së paditur dhe para se
Kolegji të vlerësojë nëse rekursi duhet të shqyrtohet apo jo në seancë gjyqësore apo se cili
nga qëndrimet e gjykatave është i ligjshëm dhe i drejtë, ekzekutimi i vendimit të formës së
prerë palës kreditore gjyqfituese, do të mund të sillte pasoja të rënda dhe të pariparueshme
për palën debitore gjyqhumbëse.

13. Përsa më sipër, Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë vlerëson se ka vend për të pranuar
kërkesën e paraqitur nga kërkuesi Avokatura e Shtetit, Zyra Vendore Korçë për pezullimin e
ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë.

P Ë R   K Ë T O   A R S Y E

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

V E N D O S I

Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 347, datë 05.12.2019 të Gjykatës së Apelit Korçë.

Tiranë, më 13.05.2020

ANËTAR ANËTAR KRYESUES

Sokol SADUSHI Ilir PANDA Ervin PUPE
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË

KOLEGJI CIVIL
Nr. 32/306 i Vendimit.

V E N D I M

NË EMËR TË REPUBLIKËS

Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë i përbërë nga gjyqtarët:

Ervin PUPE - Kryesues
Sokol SADUSHI - Anëtar
Ilir PANDA - Anëtar

Sot më datë 13.05.2020, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr. 306 akti, datë
24.05.2019, si më poshtë:

KËRKUES: Agjencia Shtetërore e Kadastrës

OBJEKTI: Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 190, datë 25.04.2019 të
Gjykatës së Apelit Korçë.

BAZA LIGJORE: Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile.

Për çështjen civile që iu përket palëve:

PADITËS: Bardhyl Kastrioti

I PADITUR: Zyra Qendrore e Pasurive të Paluajtshme Tiranë
Zyra Vendore e Pasurive të Paluajtshme Pogradec

PERSON I TRETË: Avokatura e Shtetit, Zyra Vendore Korçë

KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SE LARTË

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

V Ë R E N
I. Rrethanat e çështjes

1. Para Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji), pala kërkuese, Agjencia Shtetërore e
Kadastrës, me datë 24.05.2019 ka paraqitur një kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr.
190, datë 25.04.2019 të Gjykatës së Apelit Korçë.
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2. Referuar akteve të administruara në gjykatat e faktit rezulton se paditësi Bardhyl Kastrioti, i është
drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Pogradec kundrejt palës së paditur, sot Agjencia Shtetërore e
Kadastrës (Zyra Qendrore e Pasurive të Paluajtshme Tiranë dhe Zyra Vendore e Pasurive të
Paluajtshme Pogradec), me padinë objekt shpërblim dëmi për zgjidhje të paligjshme të kontratës së
punës.

3. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Pogradec me vendimin 5, datë 14.01.2019 ka vendosur : Pranimin e
pjësshëm të padisë. Detyrimin e palës së paditur ZQRPP Tiranë, të dëmshpërblejë paditësin Bardhyl
Kastrioti me 6 muaj pagë për shkak të zgjidhjes të kontratës së punës në mënyrë të menjëhershme pa
shkaqe të justifikuara.  Detyrimin e palës së paditur të dëmshpërblejë paditësin me 19 ditë paga për
mosrespektim të njoftimit. Detyrimin e të paditurit të dëmshpërblejë paditësin me 2.5 paga mujore
për lejen vjetore. Detyrimin e të paditurit të shpërblejë paditësin me 2 paga mujore për vjetërsinë në
punë. Dëmshpërblimet të llogariten me pagën bruto që ka përfituar paditësi në momentin e
ndërprerjes së marrëdhënies së punës 71000 lekë. Rrëzimin për pjesën tjetër.

4. Ky vendim është lënë në fuqi nga Gjykata e Apelit Korçë me vendimin 190, datë 25.04.2019.

5. Kundër këtij vendimi, ka paraqitur rekurs pala e paditur, ASHK, e cila po ashtu, me datë
24.05.2019 ka paraqitur pranë Gjykatës së Lartë një kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të vendimit
të Gjykatës së Apelit Korçë, duke parashtruar këto shkaqe:

 ZQRPP Tiranë, sot ASHK, ka ushtruar të drejtën e rekursit në përputhje me afatin ligjor të
parashikuar në Kodin e Procedurës Civile, duke kërkuar prishjen e vendimit nr. 190, datë
25.04.2019 të Gjykatës së Apelit Korçë dhe rrëzimin e kërkesëpadisë.

 Nisur nga fakti, se çështja është duke u shqyrtuar në Gjykatën e Lartë, ekzekutimi i vendimit
nr. 190, datë 25.04.2019 të Gjykatës së Apelit Korçë do të sillte pasoja të rënda financiare për
institucionin tonë. Sipas përcaktimeve të nenit 479, pika a) të Kodit të Procedurës Civile,
kërkojmë: Pezullimin e ekzekutimit të Vendimit nr. 190, datë 25.04.2019 të Gjykatës së
Apelit Korçë deri në shqyrtimin e rekursit të paraqitur nga ZQRPP Tiranë, sot ASHK.

6. Në zbatim të pikës 1 të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile, bashkëlidhur kërkesës për
pezullim të palës kërkuese Agjencia Shtetërore e Kadastrës, gjendet edhe kopja e rekursit të ushtruar
nga kjo palë kundër vendimit gjyqësor që kërkohet të pezullohet ekzekutimit. Gjithashtu, konstatohet
se palët e tjera pjesëmarrëse në gjykimin e çështjes ku është dhënë vendimi gjyqësor që kërkohet të
pezullohet, janë njoftuar rregullisht për kërkesën e paraqitur nga pala kërkuese Agjencia Shtetërore e
Kadastrës, të cilët nuk kanë parashtruar argumente lidhur me bazueshmërinë në ligj të kërkesës për
pezullim dhe për qëndrimin e tyre.

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 pikën 1 të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile, parashikohen kushtet dhe motivet për të
cilat, Gjykata e Lartë, mund të pezullojë ekzekutimin e vendimit gjyqësor: “1. Gjykata e Lartë, pasi
është paraqitur rekursi, me kërkesë të palës, mund të vendosë pezullimin e ekzekutimit të vendimit
kur: a) ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit do të sillte pasoja të rënda e të pariparueshme; dhe/ose
b) pala që ka bërë rekursin depoziton garanci materiale që siguron ekzekutimin vendimit.
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9. 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 Europiane të të Drejtave të Njeriut. Por duhet theksuar se kjo është një masë e
përkohshme me karakter përjashtimor dhe të jashtëzakonshëm. Kjo do të thotë se pala ndërgjyqëse
gjyqhumbëse që bën kërkesën për pezullimin e vendimit gjyqësor të formës së prerë ka barrën t’i
paraqesë Gjykatës rrethanat konkrete, të bazuara në prova në cilat nga ekzekutimi i menjëhershëm i
vendimit gjyqësor të formës së prerë, kësaj pale mund t’i vijë një dëm i rëndë në mënyrë të
parikthyeshme.

10. Nga shqyrtimi i shkaqeve konkrete për të cilat pala kërkuese, kërkon pezullimin e ekzekutimit të
vendimit gjyqësor, Kolegji Civil vlerëson se, kërkuesi nuk ka paraqitur asnjë shkak apo argument
konkret të bazuar në prova se pse ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit do të sillte për palën e
paditur pasoja të rënda dhe të pariparueshme.

11. Përsa më sipër, Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë vlerëson se nuk ka vend për të pranuar kërkesën
e paraqitur nga kërkuesi Agjencia Shtetërore e Kadastrës për pezullimin e ekzekutimit të vendimit
gjyqësor të formës së prerë.

P Ë R K Ë T O A R S Y E

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

V E N D O S I

Mospranimin e kërkesës së paraqitur nga kërkuesi Agjencia Shtetërore e Kadastrës, për pezullimin e
ekzekutimit të vendimit nr. 190, datë 25.04.2019 të Gjykatës së Apelit Korçë.

Tiranë, më 13.05.2020

ANËTAR ANËTAR KRYESUES

Sokol SADUSHI Ilir PANDA Ervin PUPE
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË

KOLEGJI CIVIL
Nr. 63/369 i Vendimit.

V E N D I M

NË EMËR TË REPUBLIKËS

Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë i përbërë nga gjyqtarët:

Ervin PUPE - Kryesues
Sokol SADUSHI - Anëtar
Ilir PANDA - Anëtar

Sot më datë 13.05.2020, mori në shqyrtim në dhomën e këshillimit kërkesën nr. 369 akti, datë
19.07.2019, si më poshtë:

KËRKUES: Avokatura e Shtetit, Zyra Vendore Korçë

OBJEKTI: Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 126, datë 27.03.2019 të
Gjykatës së Apelit Korçë.

BAZA LIGJORE: Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile.

Për çështjen civile që iu përket palëve:

PADITËS: Besnik Nurcelli

I PADITUR: Këshilli i Ministrave Tiranë
Avokatura e Shtetit Zyra Vendore Korçë
Bashkia Korçë

PERSON I TRETË: ZVRPP Korçë

KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SE LARTË

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

V Ë R E N

I. Rrethanat e çështjes

1. Para Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji), pala kërkuese, Avokatura e Shtetit,
Zyra Vendore Korçë, me datë 19.07.2019 ka paraqitur një kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të
vendimit nr. 126, datë 27.03.2019 të Gjykatës së Apelit Korçë.
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2. Referuar akteve të administruara në gjykatat e faktit rezulton se paditësi Besnik Nurcelli, i është
drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Korçë kundrejt palës së paditur, Këshilli i Ministrave Tiranë
etj, me padi me objekt: Detyrimin e palëve të paditura për të njohur pronar Besnik Nurcelli, mbi
pasurinë e paluajtshme me nr. 2/855, vol. 17, faqe 65, Zona Kadastrale 8562, ndodhur në qytetin e
Korçës, me siperfaqe totale 73.28 m2, e llojit truall me kufij: veri-pasuria me nr. 5/566, lindje-
pasuria me nr. 2/526, jug- pasuria me nr. 2/524 dhe perëndim-pasuria me nr. 2/912, si pronë e fituar
me titull origjinal, parashkrim fitues pa titull.

3. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Korçë me vendimin nr. 1301, datë 06.11.2018 ka vendosur pranimin e
padisë.Detyrimin e palëve të paditura për të njohur pronar Besnik Nurcelli, mbi pasurinë e
paluajtshme me nr. 2/855, vol. 17, faqe 65, Zona Kadastrale 8562, ndodhur në qytetin e Korçës, me
siperfaqe totale 73.28 m2, e llojit truall me kufij: veri-pasuria me nr. 5/566, lindje-pasuria me nr.
2/526, jug- pasuria me nr. 2/524 dhe perëndim-pasuria me nr. 2/912, si pronë e fituar me titull
origjinal, parashkrim fitues pa titull. Akti i ekspertimit i ekspertit Vasil Xhoga bëhet pjesë e këtij
vendimi gjyqësor dhe është pjesë integrale e tij. Ky vendim është lënë në fuqi nga Gjykata e Apelit
Korçë me vendimin nr. 126, datë 27.03.2019.

4. Kundër këtij vendimi, ka paraqitur rekurs pala kërkuese Avokatura e Shtetit, Zyra Vendore Korçë,
e cila po ashtu, me datë 27.03.2019 ka paraqitur pranë Gjykatës së Lartë një kërkesë për pezullimin e
ekzekutimit të vendimit të Gjykatës së Apelit Korçë, duke parashtruar këto shkaqe:

 Vendimi i Gjykatës së Apelit Korçë si një vendim i padrejtë dhe i marrë në kundërshtim të
hapur me ligjin dhe dispozitat ligjore në fuqi.

 Nga analiza e rrethanave dhe fakteve të mësipërme rezulton se Gjykata e Rrethit Gjyqësor
dhe gjykata e Apelit Korçë ka gabuar me vendimmarrjen e saj dhe për këtë arsye ky vendim
duhet ndryshuar.

 Në rastin konkret gjykata ka gabuar pasi ka marrë atributet e ALUIZNIT dhe duke njohur
pronësinë e truallin.

 Në përfundim të gykimit në referim të pretendimeve tona referuar mungesës së legjitimitetit
pasiv të palës së paditur Këshilli i Ministrave edhe shmangies se aplikimit te paditësit pranë
ALUIZNIT për regjistrimin e shtëpisë së banimit bashku me truallin funksional pasi kemi te
bëjmë me ndërtime të ndërtuara para vitit 1991 dhe që është  subjekt i VKM nr.442, datë
18.07.2018 si dhe shkeljes së ligjit material dhe procedurial nga ana e të dy gjykatave
përfundimisht kërkojmë nga Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë: Pezullimin e ekzekutimit te
vendimit të formës së prerë deri në përfundimin e gjykimit nga Gjykata e Lartë.

5. Në zbatim të pikës 1 të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile, bashkëlidhur kërkesës për
pezullim të palës kërkuese Avokatura e Shtetit, Zyra Vendore Korçë, gjendet edhe kopja e rekursit të
ushtruar nga kjo palë kundër vendimit gjyqësor që kërkohet të pezullohet ekzekutimit. Gjithashtu,
konstatohet se palët e tjera pjesëmarrëse në gjykimin e çështjes ku është dhënë vendimi gjyqësor që
kërkohet të pezullohet, janë njoftuar rregullisht për kërkesën e paraqitur nga pala kërkuese Avokatura
e Shtetit, Zyra Vendore Korçë, të cilët nuk kanë parashtruar argumente lidhur me bazueshmërinë në
ligj të kërkesës për pezullim dhe për qëndrimin e tyre.

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.
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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). 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.

10. 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.

11. 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 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.
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12. Përsa më sipër, Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë vlerëson se nuk ka vend për të pranuar kërkesën
e paraqitur nga kërkuesja Avokatura e Shtetit, Zyra Vendore Korçë për pezullimin e ekzekutimit të
vendimit gjyqësor të formës së prerë.

P Ë R K Ë T O A R S Y E

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

V E N D O S I

Mospranimin e kërkesës së paraqitur nga kërkuesi Avokatura e Shtetit, Zyra Vendore Korçë, për
pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 126, datë 27.03.2019 të Gjykatës së Apelit Korçë.

Tiranë, më 13.05.2020

ANËTAR ANËTAR KRYESUES

Sokol SADUSHI Ilir PANDA Ervin PUPE



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË

KOLEGJI CIVIL

Nr. 430 Regjistri

V E N D I M

NË EMËR TË REPUBLIKËS

Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë i përbërë nga gjyqtarët:

Ervin PUPE - Kryesues
Sokol SADUSHI - Anëtar
Ilir PANDA - Anëtar

Sot më datë 13.05.2020, mori në shqyrtim në dhomën e këshillimit kërkesën nr. 430 akti, datë
24.09.2019, si më poshtë:

KËRKUES: Biblioteka Kombëtare

OBJEKTI: Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 9787, datë 21.11.2017 të
Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë dhe vendimit nr. 675, datë
08.07.2019 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

BAZA LIGJORE: Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile.

Për çështjen civile që iu përket palëve:

PADITËS: Enkeleda Gashi

I PADITUR: Biblioteka Kombëtare Tiranë

KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SE LARTË

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

V Ë R E N

I. Rrethanat e çështjes

1. Para Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji), pala kërkuese, Biblioteka Kombëtare,
me datë 24.09.2019 ka paraqitur një kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 9787, datë



21.11.2017 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, lënë në fuqi me vendimin nr. 675, datë
08.07.2019 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

2. Referuar akteve të administruara në gjykatat e faktit rezulton se paditësja Enkeleda Gashi, i është
drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë kundrejt palës së paditur, Biblioteka Kombëtare, me
padi me objekt shpërblim dëmi për zgjidhje të paligjshme të kontratës së punës.

3. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë me vendimin nr. 9787, datë 21.11.2017 ka vendosur : Pranimin e
pjesshëm të padisë së paditëses Enkeleda Gashi.Detyrimin e të paditurit Biblioteka Kombëtare Tiranë të
dëmshpërblejë paditësen Enkeleda Gashi me 3 paga mujore për zgjidhje të kontratës së punës pa respektuar
afatin e njoftimit.Detyrimin e të paditurit Biblioteka Kombëtare Tiranë të dëmshpërblejë paditësen Enkeleda
Gashi me 2 paga mujore për zgjidhje të kontratës së punës pa respektuar procedurën e zgjidhjes së kontratës
së punës.Detyrimin e të paditurit Biblioteka Kombëtare Tiranë të dëmshpërblejë paditësen Enkeleda Gashi me
8 paga mujore për zgjidhje të kontratës së punës pa shkaqe të justifikuara.Detyrimin e të paditurit Biblioteka
Kombëtare Tiranë të dëmshpërblejë paditësen Enkeleda Gashi me 8 paga mujore për vjetërsinë në punë pranë
palës së paditur.Rrëzimin e padisë për pjesën tjetër të saj.

4.Ky vendim është lënë në fuqi nga Gjykata e Apelit Tiranë me vendimin nr. 675, datë 08.07.2019.

5. Kundër këtij vendimi, ka paraqitur rekurs pala e paditur, Biblioteka Kombëtare, e cila po ashtu,
me datë 24.09.2019 ka paraqitur pranë Gjykatës së Lartë një kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të
vendimit të Gjykatës së Apelit Tiranë, duke parashtruar këto shkaqe:

 Vendimi nr. 675, datë 08.07.2019 i Gjykatës së Apelit Tiranë është pasojë e zbatimit të
gabuar të ligjit material dhe procedural për arsyet si më poshtë: Biblioteka Kombëtare
vlerëson se Gjykata e Apelit Tiranë nëpërmjet vendimit nr.675, datë 08.07.2019 ka bërë një
zgjidhje të gabuar të çështjes, nëpërmjet interpretimit të gabuar të.

 Gjykata nuk ka zgjidhur mosmarrëveshjen objekt gjykimi në përputhje me dispozitat e
legjislacionit në fuqi që rregullon marrëdhëniet e punës si dhe nuk ka përcaktuar qartë
natyrën e vërtetë të mosmarrëveshjes duke mos marrë parasysh provat dhe faktet e paraqitura
në këtë gjykim nga pala e paditur Biblioteka Kombëtare.

 Gjykata nuk ka bërë një cilësim të saktë të marrëdhënies së punës ndërmjet palëve
ndërgjyqëse, ku mossaktësimi i marrëdhënies së punës ndërmjet palëve ndërgjyqëse ka çuar
në marrjen e një vendimi jo të arsyetuar drejt dhe kontradiktor.

 Biblioteka Kombëtare ka argumentuar para gjykatës se ky institucion jo vetëm që është në
marrëdhënie pune me paditësen por dhe nuk ka zgjidhur kontratën individuale të punës. Nëse
do të kishte zgjidhur këtë kontratë në mënyrë të njëanshme siç pretendon gjykata, Biblioteka
Kombëtare në cilësinë e punëdhënësit nuk do të kishte kryer pagesat përkatëse kundrejt
paditëses, pagesa, të cilat nuk janë ndërprerë në asnjë moment. Urdhri nr.132 i prot., datë
15.02.2017 “Për emërim në detyrë” i Drejtorit të Bibliotekës Kombëtare nëpërmjet të cilit
paditësja Znj. Gashi lirohet nga detyra e “specialistes” në Agjensisë Kombëtare të ISBN-së
dhe emërohet specialiste në pozicionin “klasifikatore” pranë Sektorit të Katalogimit
Retrospektiv Elektronik, nuk ka ndërprerë marrëdhënien e punës me paditësen. Paditësja ka
pranuar kryerjen e funksionit të pozicionit të ri të punës, si dhe ka përfituar nga të gjitha të
drejtat kontraktuale dhe financiare që i lindin nga kjo marrëdhënie pune.

 Biblioteka Kombëtare vlerëson se gjykata nuk ka marrë parasysh provat shkresore të
paraqitura nga pala e paditur Biblioteka Kombëtare, nëpërmjet të cilave vërtetohet se
Biblioteka Kombëtare dhe pala paditëse janë në marrëdhënie pune, si pasojë gjykata nuk ka
zhvilluar një hetim të plotë dhe të gjithanshëm, duke vepruar në këtë mënyrë në kundërshtim
me nenin 14 të K.Pr.Civile.



 Gjykata ka marrë një vendim në shkelje të neni 6 të K.Pr.Civile pasi nuk mund të shprehej
përtej asaj që kanë kërkuar palët. Biblioteka Kombëtare, nisur nga vendimet kontradiktore të
Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë dhe Gjykatës së Apelit, të cilat vijnë si pasojë e zbatimit
të gabuar të ligjit material e procedural, gjë që i bën të dyja këto vendime të cënueshme
ligjërisht dhe duke marrë në konsideratë pasojat e rënda financiare që do t’i shkaktohen
institucionit të Bibliotekës Kombëtare nga ekzekutimi i vendimit nr. 675, datë 08.07.2019 të
Gjykatës së Apelit Tiranë, duke qenë se institucioni respektuar çdo detyrim financiar ndaj
palës paditëse në përputhje të plotë me Kodin e Punës dhe gjithë legjislacionin në fuqi,
bazuar në nenet 479 dhe 615/a të Kodit të Procedurës Civile, vlerësojmë se jemi para
shkaqeve konkrete për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 675, datë 08.07.2019 të
gjykatës së Apelit Tiranë.

5. Në zbatim të pikës 1 të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile, bashkëlidhur kërkesës për
pezullim të palës kërkuese Biblioteka Kombëtare, gjendet edhe kopja e rekursit të ushtruar nga kjo
palë kundër vendimit gjyqësor që kërkohet të pezullohet ekzekutimit. Gjithashtu, konstatohet se palët
e tjera pjesëmarrëse në gjykimin e çështjes ku është dhënë vendimi gjyqësor që kërkohet të
pezullohet, janë njoftuar rregullisht për kërkesën e paraqitur nga pala kërkuese Biblioteka
Kombëtare, të cilët nuk kanë parashtruar argumente lidhur me bazueshmërinë në ligj të kërkesës për
pezullim dhe për qëndrimin e tyre.

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

9. Kolegji vlerëson se neni 479/1 i 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.

10. 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.



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

P Ë R K Ë T O A R S Y E

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

V E N D O S I

Mospranimin e kërkesës së paraqitur nga kërkuesi Biblioteka Kombëtare, për pezullimin e
ekzekutimit të vendimit nr. 675, datë 08.07.2019 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

U shpall sot në Tiranë, më 13.05.2020

ANËTAR ANËTAR KRYESUES

Sokol SADUSHI Ilir PANDA Ervin PUPE
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË

KOLEGJI CIVIL
Nr. 16/1 273 Regjistri

V E N D I M

NË EMËR TË REPUBLIKËS

Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë i përbërë nga gjyqtarët:

Ervin PUPE - Kryesues
Sokol SADUSHI - Anëtar
Ilir PANDA - Anëtar

Sot më datë 13.05.2020, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr. 273 akti, datë
07.05.2019, si më poshtë:

KËRKUES: Donika Muzina

OBJEKTI: Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 3439, datë 24.04.2017
të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë dhe vendimit nr. 1229,
datë 18.09.2018 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

BAZA LIGJORE: Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile.

Për çështjen civile që iu përket palëve:

PADITËS: Donika Muzina
Flamur Dema
Destan Dema

I PADITUR: Orhan Kodhima
Kamber Alikaj
Vojsava Alikaj
Bashkia Tiranë

PERSON I TRETË: Zyra Vendore e Pasurive të Paluajtshme Tiranë

KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SE LARTË

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

V Ë R E N

I. Rrethanat e çështjes
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1. Referuar akteve të administruara në gjykatat e faktit rezulton se paditësit Donika Muzina
etj, i janë drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë kundrejt palës së paditur, Orhan
Kodhima etj, me objekt: Deklarimin absolutisht të pavlefshëm të vendimit nr. 24, datë
24.02.1994 të Bashkisë Tiranë (Këshilli i Kujdestarisë). Deklarimin absolutisht të pavlefshëm
të kontratës së shitblerjes nr. 256 rep, 77 kol, datë 28.10.1996 mes shitësit Veledin Kodhima
dhe blerësit Kamber Alikaj, ...etj.

2. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë me vendimin nr. 3439, datë 24.04.2017 ka vendosur
rrëzimin e padisë. Ky vendim është lënë në fuqi nga Gjykata e Apelit Tiranë me vendimin nr.
1229, datë 18.09.2018.

3. Kundër këtij vendimi, ka paraqitur rekurs pala paditëse Donika Muzina, e cila po më datë
07.05.2019, me shkresën nr. 1361/1, datë 07.05.2019, ka paraqitur një kërkesë për pezullimin
e ekzekutimit të vendimit nr. 3439, datë 24.04.2017 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë,
lënë në fuqi me vendimin nr. 1229, datë 18.09.2018 të Gjykatës së Apelit Tiranë, duke
parashtruar këto shkaqe:

 Në vendimet e gjykatave, janë përfshirë edhe detyrimi i paditësve, për të paguar
shpenzimet avokatëve të palës së paditur që kapin vlerën e lartë të 180,000 lekë.

 Tashme që vendimi ka marrë formë të prerë organet përmbarimore kanë filluar
procedurën e përmbarimit dhe kërkojnë paditësve këtë shumë të lartë parash.

 Jemi të përfaqesuar me prokure nga Zj. Flutura Dema si dhe me Av. Shtetëror
Av.Florjan Trojoni. Nga pamundësia ekonomike, duke dorezuar dokumente
Mininistria e Drejtësisë na është dhënë avokati falas.

 Kemi ushtruar rekurs në Gjykatën e Lartë, pasi vendimet janë marrë në kundërshtim
me ligjin duke na mohuar të drejtën dhe mos lexuar 60 dokumenta që kemi dorëzuar
për fakte e prova që flasin mbi të vërtetën që ne kërkojmë. Vet rekursi i paraqitur
tregon qartë që ne nuk jemi dakord me vendimet e marra.

4. Në zbatim të pikës 1 të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile, bashkëlidhur kërkesës për
pezullim të palës kërkuese Donika Muzina, gjendet edhe kopja e rekursit të ushtruar nga kjo
palë kundër vendimit gjyqësor që kërkohet të pezullohet ekzekutimit. Gjithashtu, konstatohet
se palët e tjera pjesëmarrëse në gjykimin e çështjes ku është dhënë vendimi gjyqësor që
kërkohet të pezullohet, janë njoftuar rregullisht për kërkesën e paraqitur nga pala kërkuese
Donika Muzina, dhe nuk kanë parashtruar qëndrimin e tyre lidhur me bazueshmërinë apo jo
në ligj të kërkesës për pezullim.

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.
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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 kuptimin
material) në funksion të zgjidhjes së rekursit, që është ushtruar ndaj vetë vendimit të formës
së prerë, sigurisht duke patur parasysh arsyet justifikuese të zbatimit të kësaj mase, sikur
mundet të jetë dëmi i rëndë dhe i pariparueshëm që mund të sjellë ekzekutimi i
menjëhershëm i vendimit gjyqësor të formës së prerë. Kjo e drejtë e palës ndërgjyqëse
gjyqhumbëse është paraparë nga ligji procedural civil si mjet që garanton ankimin efektiv në
kuptim të nenit 43 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë dhe nenit 13 të Konventës
Europiane të të Drejtave të Njeriut. Por njëkohësisht, duhet theksuar se kjo është një masë e
përkohshme me karakter përjashtimor dhe të jashtëzakonshëm, ku pala ndërgjyqëse
gjyqhumbëse që bën kërkesën për pezullimin e vendimit gjyqësor të formës së prerë, ka edhe
barrën t’i paraqesë Gjykatës rrethanat konkrete, të bazuara në prova sipas të cilave 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 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.

9. Kolegji konstaton gjithashtu se me vendimin nr. 263, datë 09.05.2019 është trajtuar me
vendim kërkesa për pezullim e paraqitur nga paditësit Destan Dema dhe Flamur Dema, në të
cilin është vendosur: Mospranimin e kërkesës së paraqitur nga kërkuesit Destan Dema dhe
Flamur Dema, për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 1229, datë 18.09.2018 të Gjykatës
së Apelit Tiranë.

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

P Ë R K Ë T O A R S Y E

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

V E N D O S I

Mospranimin e kërkesës së paraqitur nga kërkuesja Donika Muzina, për pezullimin e
ekzekutimit të vendimit nr. 3439, datë 24.04.2017 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë,
lënë në fuqi me vendimin nr. 1229, datë 18.09.2018 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

Tiranë, më 13.05.2020

ANËTAR ANËTAR KRYESUES

Sokol SADUSHI Ilir PANDA Ervin PUPE



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË

KOLEGJI CIVIL

Nr. 136 Regjistri

V E N D I M

NË EMËR TË REPUBLIKËS

Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë i përbërë nga gjyqtarët:

Ervin PUPE - Kryesues
Sokol SADUSHI - Anëtar
Ilir PANDA - Anëtar

Sot më datë 13.05.2020, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr. 136 akti, datë
17.01.2020, si më poshtë:

KËRKUES: Edmond Zaja, Loreta Zaja dhe Ilir Zaja

OBJEKTI: Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 5062, datë 06.06.2017 të
Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë dhe vendimit nr. 889, datë
06.11.2019 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

BAZA LIGJORE: Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile.

Për çështjen civile që iu përket palëve:

PADITËS i kunderpaditur : Muhamet Zaja dhe Flutura Zaja

I PADITUR kundërpaditës: Edmond Zaja, Ilir Zaja, Loreta Zaja dhe Lefteri Zaja

PERSON I TRETË: Banka Alpha Albania Sha

KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SE LARTË

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

V Ë R E N

I. Rrethanat e çështjes



1. Para Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji), pala kërkuese, Edmond Zaja, Ilir Zaja,
Loreta Zaja dhe Lefteri Zaja, me datë 17.01.2020 ka paraqitur një kërkesë për pezullimin e
ekzekutimit të vendimit nr. 5062, datë 06.06.2017 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, lënë në
fuqi me vendimin nr. 889, datë 06.11.2019 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

2. Referuar akteve të administruara në gjykatat e faktit rezulton se paditësit e kunderpaditur
Muhamet Zaja dhe Flutura Zaja, i janë drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë kundrejt palës së
paditur kundërpaditëse, Edmond Zaja, Ilir Zaja, Loreta Zaja dhe Lefteri Zaja, me padi me objekt :
“Zgjidhjen e marrëdhenies kontraktore . . . “, ndërsa pala e paditur kundrapaditëse ka paraqitur
kundërpadi me objekt : “Detyrimi i paditësave të përmbushin detyrimet kontraktore . . . “

3. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë me vendimin nr. 5062, datë 06.06.2017 ka vendosur :
Pranimin e pjesshëm të kërkesëpadisë.
Detyrimin e të paditurve kundërpaditës Edmond Zaja, Ilir Zaja, Loreta Zaja dhe Lefteri Zaja t’i
paguajnë paditësve të kundërpaditur Muhamet Zaja dhe Flutura Zaja 43 000 (dyzet e tre mije) euro
dhe 13 927 500( trembedhjete milion e nenteqind e njezet e shtate mije e peseqind) lekë.
Detyrimin e të paditurve kundërpaditës Edmond Zaja, Ilir Zaja, Loreta Zaja dhe Lefteri Zaja t’i
paguajnë paditësve të kundërpaditur Muhamet Zaja dhe Flutura Zaja kamatvonesat sipas normës së
Bankës së Shqipërisë për depozitat me afat një vjeçar për detyrimet e papaguara si më poshtë:
-Për shumën 6 962 500 lekë, të llogaritura nga data 31.07.2014 deri në ditën e ekzekutimit të
vendimit.
-Për shumën 6 965 000 lekë, të llogaritura nga data 01.08.2014 deri në ditën e ekzekutimit të
vendimit.
-Për shumën 5 000 euro, të llogaritura nga data 27.11.2014 deri në ditën e ekzekutimit të vendimit.
-Për shumën 5 000 euro, të llogaritura nga data 12.12.2014 deri në ditën e ekzekutimit të vendimit.
-Për shumën 5 000 euro,te llogaritura nga data 19.12.2014 deri në ditën e ekzekutimit të vendimit.
-Për shumën 1 500 euro, të llogaritura nga data 24.12.2014 deri në ditën e ekzekutimit të vendimit.
-Për shumën 3 500 euro, të llogaritura nga data 31.12.2014 deri në ditën e ekzekutimit të vendimit.
-Për shumën 3 000 euro,te llogaritura nga data 28.01.2015 deri në ditën e ekzekutimit të vendimit.
-Për shumën 20 000 euro, të llogaritura nga data 17.02.2015 deri në ditën e ekzekutimit të vendimit.
Detyrimin e të paditurve kundërpaditës Edmond Zaja, Ilir Zaja, Loreta Zaja dhe Lefteri Zaja t’i
paguajnë paditësve të kundërpaditur Muhamet Zaja dhe Flutura Zaja vlerën e shpenzimeve të kryera
në objektin e ndodhur në rrugen “Dritan Hoxha” me nr. pasurie 2/327 , vol 23, fq 126 , zone
kadastrale 8210, shpenzimet e kryera në masën 2 162 580
(dy milionë e njëqind e gjashtëdhjetë e dy mijë e pesëqind e tetëdhjetë) lekë.
-Rrëzimin e kërkesëpadisë për pjesën tjetër të saj.
-Rrëzimin e kundërpadisë.

4. Ky vendim është lënë në fuqi nga Gjykata e Apelit Tiranë me vendimin nr. 889, datë 06.11.2019.

5. Kundër këtij vendimi, ka paraqitur rekurs pala e paditur kundërpaditëse Edmond Zaja, Ilir Zaja,
Loreta Zaja dhe Lefteri Zaja, e cila po ashtu, me datë 17.01.2020 ka paraqitur pranë Gjykatës së
Lartë një kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të vendimit të Gjykatës së Apelit Tiranë, duke
parashtruar këto shkaqe:

 Në interpretim të nenit 451/ç te Kodit te Procedures Civile, rezulton se vendimi nr.889, date
06.11.2019 i Gjykatës së Apelit Tiranë, tashmë ka marrë formën e prerë dhe si i tillë është
bërë i ekzekutueshëm.

 Rezulton se, kërkuesit, me datë 06.12.2019, janë njoftuar per shkresen me nr.972 prot., datë
04.12.2019  Njoftim për ekzekutimin vullnetar” dalë nga Zyra Përmbarimor DAR.



 Në përmbajtje të kësaj shkrese, del se kreditori Muhamet Zaja ka paraqitur pranë Zyrës
Përmbarimor DAR kërkesën për ekzekutimin e titullit ekzekutiv, Vendimit nr. 5062 datë
06.06.2017 i lënë në fuqi me Vendimin nr.889, datë 06.11.2019 të Gjykatës së Apelit Tiranë
së bashku me Urdhërin e Ekzekutimit, Vendimi nr.5062/U, datë 06.06.2017 të Gjykatës së
Rrethit Gjyqësor Tiranë. Sipas kësaj shkrese kërkuesit Edmond Zaja, Loreta Zaja, Ilir Zaja
dhe Lefteri Zaja duhet të përmbushim vullnetarisht detyrimin, shumën prej 19.288.272
(nëntëmbëdhjetë milion e dyqind e tetëdhjetë e tetë mijë e dyqind e shtatëdhjetë e dy) lekë +
shumën prep 43.000 (dyzet e tre mijë) euro në favor të kreditorit Muhamet Zaja, brenda 10
(dhjetë) ditësh nga marrja dijeni.

 Me datë 20.12.2019, kërkuesit kanë marrë dijeni për shkresën nr.1009 prot., datë 20.12.2019
“Komunikim Akteve” nëpërmjet së cilës Zyra Përmbarimore DAR iu kanë komunikuar aktet
procedurale të fillimit të ekzekutimit në mënyrë të detyrueshme për titullin ekzekutiv, akte të
cilat janë: 1. Vendim për kalimin në ekzekutim të detyruar nr.1004 Prot., datë 20.12.2019; 2.
Urdhër Sekuestro Bankave të Nivelit të Dytë nr.1005 Prot., datë 20.12.2019; 3. Urdhër
Sekuestro ASHK Tiranë nr.1006 Prot., datë 20.12.2019; 4. Urdhër Sekuestro ASHK Tiranë
nr.1007 Prot., datë 20.12.2019; 5. Urdhër Sekuestro Q.K.B nr.1008 Prot., datë 20.12.2019.

 Duke qenë se, ekzekutimi i menjëhershëm i këtij vendimi, do të sillte pasoja të rënda e të
pariparueshme për kërkuesit, këto të fundit, bazuar në nenin 479 pika 1 gërma “a” të Kodit të
Procedurës Civile, në të cilin përcaktohet se: “Gjykata e Lartë, pezullon ekzekutimin e
vendimit kur: a) Ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit do të sillte pasoja të rënda të
pariparueshme”, paraqesin këtë kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor nr.
5062, datë 06.06.2017 i lënë në fuqi me vendimin nr. 889, datë 06.11.2019 të Gjykatës së
Apelit Tiranë, deri në përfundim e shqyrtimit të kësaj çështje nga Gjykata e Lartë.

 Vendimi nr.889 datës 06.11.2019 i Gjykatës së Apelit është vendim i ndryshëm nga praktika
e njësuar e Kolegjeve të Bashkuara të Gjykatës së Lartë, konkretisht në kundërshtim me
vendimin nr.9 datë 09.03.2006 i Kolegjeve të Bashkuara të Gjykatës së Lartë.

 Gjykata rezulton të ketë marrë një vendim në kundërshtim të hapur me ligjin procedural dhe
material, të ketë shkelur procesin e rregullt ligjor në dëm të palës së paditur kundërpaditëse.

 Gjykata e Rrethit Gjyqesor Tirane dhe Gjykata e Apelit Tirane kanë dhënë vendim në
kundërshtim me Vendimin nr.5, datë 30.10.2012 të Kolegjeve e Bashkuara të Gjykatës së
Lartë.

 Në rast se Gjykata e Lartë, në përfundim të shqyrtimit të rekursit të paraqitur nga kërkuesit,
vendos prishjen e vendimit nr.889, datës 06.11.2019 te Gjykatës së Apelit Tiranë dhe
pushimin e gjykimit të çështjes, kthimi i palëve në gjendjen e mëparshme do ishte i pamundur
dhe pasojat e ardhura nga ekzekutimi i vendimit do të ishin shumë të rënda.

 Kërkuesit nuk do mund të merrnin në pronësi pasuritë e tyre si dhe kreditorët, Muhamet Zaja
dhe Flutura Zaja, mund të rezultojnë në pamundësi për të kthyer shumën e përfituar nga
ekzekutimi i vendimit duke qenë se kjo shumë është shumë e lartë, konkretisht shuma është
prej 19.288.272 (nëntëmbëdhjetë milion e dyqind e tetëdhjetë e tetë mijë e dyqind e
shtatëdhjetë e dy) lekë + shumën prej 43.000 (dyzet e tre mijë) euro.

 Nga sa arsyetuam më sipër, rezulton se, ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit të Gjykatës së
Rrethit Gjyqësor Tiranë i lënë në fuqi me vendimin e Gjykatës së Apelit Tiranë, sjell pasoja
të rënda dhe të pariparueshme për kërkuesit. Të ndodhur përpara një vendimi të marrë në
shkelje flagrante të ligjit procedural dhe material, bëhet e domosdoshme pezullimi i
ekzekutimit të vendimit deri në shqyrtimin e rekursit të paraqitur nga kërkuesit dhe marrjes së
vendimit nga Gjykata e Lartë.

6. Në zbatim të pikës 1 të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile, bashkëlidhur kërkesës për
pezullim të palës kërkuese Edmond Zaja, Loreta Zaja dhe Ilir Zaja, gjendet edhe kopja e rekursit të
ushtruar nga kjo palë kundër vendimit gjyqësor që kërkohet të pezullohet ekzekutimit. Gjithashtu,



konstatohet se palët e tjera pjesëmarrëse në gjykimin e çështjes ku është dhënë vendimi gjyqësor që
kërkohet të pezullohet, janë njoftuar rregullisht për kërkesën e paraqitur nga pala kërkuese Edmond
Zaja, Loreta Zaja dhe Ilir Zaja. Pas marrjes së njoftimit për kërkesën për pezullim pala paditësve e
kundërpaditur Muhamet Zaja dhe Flutura Zaja në vendimin që kërkohet të pezullohet, ka parashtruar
argumente lidhur me bazueshmërinë në ligj të kërkesës për pezullim dhe për qëndrimin e saj duke
kërkuar mospranimin e kërkesës për pezullim me argumentin që: Vendimet e gjykatave janë
vendime të drejta në përputhje me dispozitat e ligjit procedural dhe material dhe kërkesa për
pezullim nuk përmbush kriteret e përcaktuara në ligj.

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

9. Kolegji vlerëson se neni 479/1 i 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.

10. 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.

11. Përsa më sipër, Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë vlerëson se nuk ka vend për të pranuar kërkesën
e paraqitur nga kërkuesit Edmond Zaja, Ilir Zaja, Loreta Zaja dhe Lefteri Zaja për pezullimin e
ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë.

P Ë R K Ë T O A R S Y E

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

V E N D O S I



Mospranimin e kërkesës së paraqitur nga kërkuesi Edmond Zaja, Loreta Zaja dhe Ilir Zaja, për
pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 889, datë 06.11.2019 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

U shpall sot në Tiranë, më 13.05.2020

ANËTAR ANËTAR KRYESUES

Sokol SADUSHI Ilir PANDA Ervin PUPE



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË

KOLEGJI CIVIL

Nr. 396 Regjistri

V E N D I M

NË EMËR TË REPUBLIKËS

Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë i përbërë nga gjyqtarët:

Ervin PUPE - Kryesues
Sokol SADUSHI - Anëtar
Ilir PANDA - Anëtar

Sot më datë 13.05.2020, mori në shqyrtim në dhomën e këshillimit kërkesën nr. 396 akti, datë
15.08.2019, si më poshtë:

KËRKUES: Avokatura e Shtetit, Zyra Vendore Shkodër

OBJEKTI: Pezullim i ekzekutimit të vendimit nr. 157, datë 03.07.2019 të Gjykatës
së Apelit Shkodër.

BAZA LIGJORE: Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile.

Për çështjen civile që iu përket palëve:

PADITËS: Fatmir Shpellzaj

I PADITUR: Agjencia e Trajtimit të Pronave
Avokatura e Shtetit Zyra Vendore Shkodër

PERSON I TRETË: Agjencia Shtetërore e Kadastrës Drejtoria Vendore Shkodër

KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SE 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:

I. 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. 157, datë 03.07.2019 të Gjykatës së
Apelit Shkodër, sikurse pasqyrohet në pjesën hyrëse.



2. Referuar akteve të administruara në gjykatat e faktit rezulton se paditësi, Fatmir Shpellzaj, 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. 157, datë 03.07.2019, ka vendosur : Pranimin e
kërkesë padisë së paditësit Fatmir Shpellzaj. Ndryshimin e vendimit nr. 1075, datë 25.07.2018 të
ATP-Tiranë në këtë mënyrë:
Njohjen e së drejtës së pronësisë së subjektit të shpronësuar Cole Zenelja (Memaj) shpronësuar dhe
Cuf Meti (Shpellzaj) për pasurinë S1 me sipërfaqe kullotë e pyll 577.185 m2 dhe tokë, pyll, mal S2
me sipërfaqe 894.761 m2 të ndodhura në Baks-Rrjoll, Velipojë Shkodër, zona kadastrale 1076.
Kompensimin fizik (kthimin) e pasurisë S1 e llojit kullotë e pyll me sipërfaqe 577.185 m2 dhe S2 e
llojit pyll, mal me sipërfaqe 894.761 m2 të ndodhura në Baks-Rrjoll, Velipojë Shkodër, sipas
planvendosjes bashkëlidhur shtesës së Aktit të ekspertimit datë 12.06.2019 hartuar nga Hodo Doce
dhe Syrri Dizdari.
Detyrimin e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës, Drejtoria Vendore Shkodër të bëjë regjistrimin e
pasurisë sipas planvendosjes të aktit të ekspertimit dhe shtesave të akteve të realizuara nga grupi i
ekspertëve Hodo Doce dhe Syrri Dizdari, pjesë përbërëse e këtij vendimi.
Akti i ekspertimit teknik si dhe shtesa e Aktit të Ekspertimit datë 12.06.2019 bëhen pjesë përbërëse e
këtij vendimi.

4. Kundër Vendimit të Gjykatës së Apelit Shkodër ka ushtruar rekurs Avokatura e Shtetit. Bashkë
me rekursin, me datë 15.08.2019, Avokatura e Shtetit, ka paraqitur në Gjykatën e Lartë një kërkesë
për pezullimin e ekzekutimit të vendimit të Gjykatës së Apelit Shkodër, duke parashtruar këto
shkaqe:

 Duke qene se siperfaqja, objekt material e këtij gjykimi është e konsiderueshme prej 1500 dy
në një zone bregdetare, me përparësi që me VKM Nr. 707 datë 21.11.2018 është vendosur
kalimi në përgjegjësi administrimi ministrisë përgjegjëse për turizmin, por të mos sjellë një
dëm interesave pasurore të shtetit nga ekzekutimi i vendimit gjyqësor të formës së prerë po u
drejtohemi me kërkesë për pezullim ekzekutim vendimi.

 Sipas VKM-se ministrisë përgjegjëse të turizmit i kalon në administrim zonat kadastrale që i
përkasin vijës bregdetare Shkodër-Fier, rregjistrimi i të cilave bëhet në emër të Republikës,
VKM-ë e cila është depozituar në gjykatë nga perfaqesuesi i ish ZVRPP Shkodër.

 Mospezullimi i ekzekutimit të vendimit nr. 157, datë 03.07.2019, që ndryshon vendimin nr.
1075, datë 25.07.2018 të ATP Tiranë për mosnjohjen e të drejtës së pronësisë në emër të
subjektit të pretenduar si i shpronësuar, i jep mundësi palës paditëse që të veprojnë në ASHK
Drejtoria Vendore Shkodër, për regjistrim eventual të pronësisë mbi një sipërfaqe të
konsiderueshme toke, me vendodhje në fshat bregdetar (Rrjoll), sipas disponimeve të
mësipërme të Gjykatës së Apelit Shkodër, pronësi të cilën, Avokatura e Shtetit pretendon dhe
fakton se është tërësisht shtetërore.

 Mospezullimi i ekzekutimit të vendimit të mësipërm, do të dëmtonte rëndë interesat pasurore
të shtetit, bazuar në parashikimet e nenit 479/a të K.Pr.Civile, dispozitë ligjore që na
legjitimon për sa kohë, ekziston mundësia e ardhjes së pasojave të pariparueshme interesit
pasuror të shtetit, me ekzekutimin e menjëhershëm të vendimit të mësipërm.

5. Në zbatim të pikës 1 të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile, bashkëlidhur kërkesës për
pezullim të palës kërkuese Avokatura e Shtetit, Zyra Vendore Shkodër, gjendet edhe kopja e rekursit
të ushtruar nga kjo palë kundër vendimit gjyqësor që kërkohet të pezullohet ekzekutimit. Gjithashtu,
konstatohet se palët e tjera pjesëmarrëse në gjykimin e çështjes ku është dhënë vendimi gjyqësor që
kërkohet të pezullohet, janë njoftuar rregullisht për kërkesën e paraqitur nga pala kërkuese Avokatura
e Shtetit, Zyra Vendore Shkodër, të cilët nuk kanë parashtruar argumente lidhur me bazueshmërinë
në ligj të kërkesës për pezullim dhe për qëndrimin e tyre.



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 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 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).

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 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).

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
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.

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.

P Ë R K Ë T O A R S Y E

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

V E N D O S I

Mospranimin e kërkesës së paraqitur nga kërkuesi Avokatura e Shtetit, Zyra Vendore Shkodër, për
pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 157, datë 03.07.2019 të Gjykatës së Apelit Shkodër.

U shpall sot në Tiranë, më 13.05.2020

ANËTAR ANËTAR KRYESUES
Sokol SADUSHI Ilir PANDA Ervin PUPE
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË

KOLEGJI CIVIL

Nr. 149 Regjistri

V E N D I M

NË EMËR TË REPUBLIKËS

Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë i përbërë nga gjyqtarët:

Ervin PUPE - Kryesues
Sokol SADUSHI - Anëtar
Ilir PANDA - Anëtar

Sot më datë 13.05.2020, mori në shqyrtim në dhomën e këshillimit kërkesën nr. 149 akti, datë
14.02.2020, si më poshtë:

KËRKUES: Agjencia e Trajtimit të Pronave Tiranë

OBJEKTI: Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 10-2019-1513 (524), datë
29.07.2019 të Gjykatës së Apelit Durrës.

BAZA LIGJORE: Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile.

Për çështjen civile që iu përket palëve:

PADITËS: Fiqiri Kllari etj

I PADITUR: Agjencia e Trajtimit të Pronave Tiranë

PERSON I TRETË: Avokatura e Shtetit Zyra Vendore Durrës

KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SE 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:

I. Rrethanat e çështjes

1. Para Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji), kërkuesi, Agjencia e Trajtimit të
Pronave Tiranë më datë 14.02.2020 ka paraqitur kërkesën për pezullimin e ekzekutimit të vendimit
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nr. 10-2019-1513 (524), datë 29.07.2019 të Gjykatës së Apelit Durrës, sikurse pasqyrohet në pjesën
hyrëse.

2. Referuar akteve të administruara në gjykatat e faktit rezulton se paditësit Fiqiri Kllari etj, i janë
drejtuar Gjykatës së Apelit Durrës me padi me objekt, ndryshim vendimi të ATP, njohjen pronar dhe
kompensimin fizik, kundrejt palës së paditur Agjencisë së Trajtimit të Pronave etj.

3. Gjykata e Apelit Durrës, me vendimin nr. 10-2019-1513 (524), datë 29.07.2019, ka vendosur:
Pranimin e kërkesëpadisë.
Ndryshimin e vendimit Nr. 530 datë 19.02.2019 të Agjencisë Trajtimit Pronave Tiranë.
Njohjen e të drejtës së pronësisë në favor të trashëgimtarëve ligjore të subjektit të shpronësuar
Ramazan Kllari mbi pasurinë e paluajtshme prej 58.230 m2 tokë arë e livadh të ndodhur në fshatin
Borakaj, Bashkia Shijak, zona Kadastrale 3542, sipas planvendosjes së aktit të ekspertimit pjesë
integrale e vendimit.
Kompesimin fizik të trashëgimtarëve ligjor e subjektit të shpronësura Ramazan Kllari brenda pronës
së njohur të mësipërme për sipërfaqen prej 11.973 m2, sipas planvendosjes së aktit të ekspertimit
pjesë integrale e vendimit, konkretisht:
Pasuria me numër 159/16 vol 2, faqe 79 me sipërfaqe 2321 m2 e llojit tokë “Arë” me pronësi shtet e
ndodhur në ZK 3542.
Pasuria numër 159/29 vol 2, faqe 91 me sipërfaqe totale 2992 m2, e llojit tokë “Arë” me pronësi
shtet e ndodhur në ZK 3542.
Pasuria numër 159/74 vol 15, faqe 16 me sipërfaqe totale 2604 m2, e llojit tokë “Arë” me pronësi
shtet e ndodhur në ZK 3542.
Pasuria numër 159/76 vol 15, faqe 20 me sipërfaqe totale 637 m2, e llojit tokë “Arë” me pronësi
shtet e ndodhur në ZK 3542.
Pasuria numër 159/78 vol 15, faqe 170 me sipërfaqe totale 3419 m2, e llojit tokë “Arë” me pronësi
shtet e ndodhur në ZK 3542.
Detyrimin e palës paditur Agjencisë Trajtimit pronave të kompesojë në një nga mënyrat e
parashikuara nga ligji Nr.133/2015 për diferencën e mbetur ndërmjet pronës së njohur dhe asaj të
kompesuar fizikisht duke zbritur dhe sipërfaqen prej 10.500 m2 të përfituar nga trashëgimtarët ligjor
të subjektit të shpronësuar Ramazan Kllari me ligjin nr. 7501, datë 19.07.1991 “për tokën”.
Shpenzimet gjyqësore siç janë bërë.
Për këtë vendim lëshohet urdhër ekzekutimi.
Një kopje e këtij vendimit ti dërgohet Agjencisë Shtetërore Kadastrës Drejtoria Vendore Durrës.
Kundër këtij vendimi lejohet rekurs, në Gjykatën e Lartë brenda afatit ligjor.

4. Kundër Vendimit të Gjykatës së Apelit Durrës ka ushtruar rekurs pala e paditur Agjencia e
Trajtimit të Pronave Tiranë. Bashkë me rekursin, me datë 14.02.2020, Agjencia e Trajtimit të
Pronave Tiranë, ka paraqitur në Gjykatën e Lartë një kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të
vendimit të Gjykatës së Apelit Durrës, duke parashtruar këto shkaqe:

 Nga hetimi i dokumentacionit bashkëlidhur kërkesës së paraqitur nga ana e subjektit të
interesuar, vërehet se pretendimi për njohjen apo kompensimin e pronës me sipërfaqe të
përgjithshme 58230 m2, nuk është i mbështetur në prova dhe ne ligj.

 Nga analiza krahasuese e dokumentacionit hartografik dhe ligjor është konkluduar se
pozicionimi i pronës objekt trajtimi, pjesërisht nuk është i saktë, për aq kohë sa nga subjekti
është pozicionuar sipërfaqja sipas kufizimeve të shprehur nga vetë subjekti pretendimin në e
tij.

 Në këtë gjykim është kërkuar nga gjykata marrja e provës me anë të një ekspert fushës. Për
këtë arsye gjykata referuar nenit 224/a të K.Pr.Civile ka thirrur në gjykim nje ekspert teknik, i
cili sipas detyrave të lëna nga gjykata, ka përgatitur aktin e ekspertimit, të cilin gjykata e ka
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pasur si të vetmen provë teknike në arsyetimin e vendimit. Ky akt ekspertimi duke qene në
cilësinë e provës, nuk na është komunikuar nga ana e gjykatës në mënyrë që ATP të shprehë
qëndrimin e saj në lidhje me këtë provë të re kërkuar nga pala paditëse, duke shkelur kështu
nenet 11, 12, 14, 18, 19, 20, 130, 141, 183 dhe 253 të K.Pr.Civile.

 Vlerësojmë se Vendimi i Gjykatës së Apelit Durrës, është marrë në kundërshtim me ligjin
material, si rrjedhojë e analizës jo të drejtë të provave dhe zbatimit jo korrekt të ligjit.

5. Në zbatim të pikës 1 të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile, bashkëlidhur kërkesës për
pezullim të palës kërkuese Agjencia e Trajtimit të Pronave Tiranë, gjendet edhe kopja e rekursit të
ushtruar nga kjo palë kundër vendimit gjyqësor që kërkohet të pezullohet ekzekutimit. Gjithashtu,
konstatohet se palët e tjera pjesëmarrëse në gjykimin e çështjes ku është dhënë vendimi gjyqësor që
kërkohet të pezullohet, janë njoftuar rregullisht për kërkesën e paraqitur nga pala kërkuese Agjencia
e Trajtimit të Pronave Tiranë, të cilët nuk kanë parashtruar argumente lidhur me bazueshmërinë në
ligj të kërkesës për pezullim dhe për qëndrimin e tyre.

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 mosekzekutimi i vendimit
gjyqësor të formës së prerë, nga përjashtim do të shndërrohej në rregull. Kjo do të vinte ndesh me të
drejtën kushtetuese dhe konventore të kujtdo për të patur një proces të rregullt ligjor, e drejtë që
përfshin jo vetëm fazën njohëse të së drejtës por edhe fazën ekzekutive. Kjo do të thotë se pala që e
kërkon pezullimin ka barrën e paraqitjes së fakteve dhe argumentave konkretë se cili është dëmi i
rëndë që asaj mund t’i vijë nga ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit gjyqësor të formës së prerë
dhe pse apo në çfarë mënyre ky dëm është me natyrë të parikthyeshme. Nga ana tjetër, Kolegji
vlerëson se koncepti “pasoja të rënda” në kuptim të nenit 479 të K.Pr.C nënkupton pasojat e
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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 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).

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 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).

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 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.

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
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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.

P Ë R K Ë T O A R S Y E

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

V E N D O S I

Mospranimin e kërkesës së paraqitur nga kërkuesi Agjencia e Trajtimit të Pronave Tiranë, për
pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 10-2019-1513 (524), datë 29.07.2019 të Gjykatës së Apelit
Durrës.

Tiranë, më 13.05.2020

ANËTAR ANËTAR KRYESUES

Sokol SADUSHI Ilir PANDA Ervin PUPE



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË

KOLEGJI CIVIL

Nr. 528 Regjistri

V E N D I M

NË EMËR TË REPUBLIKËS

Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë i përbërë nga gjyqtarët:

Ervin PUPE - Kryesues
Sokol SADUSHI - Anëtar
Ilir PANDA - Anëtar

Sot më datë 13.05.2020, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr. 528 akti, datë
26.12.2019, si më poshtë:

KËRKUES: Agjencia Shtetërore e Kadastrës

OBJEKTI: Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 274, datë 18.04.2019 të
Gjykatës së Apelit Vlorë.

BAZA LIGJORE: Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile.

Për çështjen civile që iu përket palëve:

PADITËS: Ledion Silaj

I PADITUR: Zyra Qendrore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme
Tiranë
Zyra Vendore të Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme
Vlorë

KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SE LARTË

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

V Ë R E N

I. Rrethanat e çështjes

1. Para Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji), pala kërkuese, Agjencia
Shtetërore e Kadastrës, me datë 26.12.2019 ka paraqitur një kërkesë për pezullimin e
ekzekutimit të vendimit nr. 274, datë 18.04.2019 të Gjykatës së Apelit Vlorë.



2. Referuar akteve të administruara në gjykatat e faktit rezulton se paditësi Ledion Silaj, i
wshtë drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë kundrejt palës së paditur, sot Agjencia
Shtetërore e Kadastrës (Zyra Qendrore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme Tiranë dhe
Zyra Vendore të Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme Vlorë), me padi me objekt shpërblim
dëmi për zgjidhje të paligjshme të kontratës së punës.

3. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Vlorë me vendimin nr. 473, datë 15.03.2018 ka vendosur :
Pranimin e padisë.
Detyrimin e palës së paditur Zyra Qendrore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme Tiranë e
Zyrës Vendore të Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme Vlorë, të  dëmshpërblejë paditësin
Ledion Silaj:
Për zgjidhje të pajustifikuar të kontratës së punës 10 paga mujore bruto.
Për mosrespektim të afateve të njoftimit në zgjidhjen e kontratës së punës 2 paga mujore.
Për shkelje të procedurave ligjore në zgjidhjen e kontratës 2 paga mujore.
Për  shpërblim për vjetërsi në punë 2 paga mujore.
Detyrimin e palës së paditur ti paguaj lejen vjetore 2017 me 1(një) page mujore.

4. Ky vendim është lënë në fuqi nga Gjykata e Apelit Vlorë me vendimin nr. 274, datë
18.04.2019.

5. Kundër këtij vendimi, ka paraqitur rekurs pala e paditur, ASHK, e cila po ashtu, me datë
26.12.2019 ka paraqitur pranë Gjykatës së Lartë një kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të
vendimit të Gjykatës së Apelit Vlorë, duke parashtruar këto shkaqe:

 Agjencia Shtetërore e Kadastrës, ka ushtruar të drejtën e rekursit në përputhje me
afatin ligjor të parashikuar në Kodin e Procedurës Civile, duke kërkuar prishjen e
vendimit nr. 274, datë 18.04.2019, të Gjykatës së Apelit Vlorë.

 Nisur nga fakti, se çështja është duke u shqyrtuar në Gjykatën e Lartë dhe ekzekutimi
i vendimit nr. 274, datë 18.04.2019 të Gjykatës së Apelit Vlorë do të sillte pasoja të
rënda financiare për institucionin tonë,referuar përcaktimeve të nenit 479, pika 1
gërma “a” e Kodit të Procedurës Civile, kërkojmë: Pezullimin e ekzekutimit të
vendimit nr. 473, datë 15.03.2018 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë, lënë në fuqi
me vendimin nr. 274, datë 18.04.2019, të Gjykatës së Apelit Vlorë, deri në shqyrtimin
e rekursit të paraqitur nga Agjencia Shtetërore e Kadastrës.

6. Në zbatim të pikës 1 të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile, bashkëlidhur kërkesës për
pezullim të palës kërkuese Agjencia Shtetërore e Kadastrës, gjendet edhe kopja e rekursit të
ushtruar nga kjo palë kundër vendimit gjyqësor që kërkohet të pezullohet ekzekutimit.
Gjithashtu, konstatohet se palët e tjera pjesëmarrëse në gjykimin e çështjes ku është dhënë
vendimi gjyqësor që kërkohet të pezullohet, janë njoftuar rregullisht për kërkesën e paraqitur
nga pala kërkuese Agjencia Shtetërore e Kadastrës, të cilët nuk kanë parashtruar argumente
lidhur me bazueshmërinë në ligj të kërkesës për pezullim dhe për qëndrimin e tyre.

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



9. Kolegji vlerëson se neni 479/1 i 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.

10. 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.

11. 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.

P Ë R K Ë T O A R S Y E

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

V E N D O S I

Mospranimin e kërkesës së paraqitur nga kërkuesi Agjencia Shtetërore e Kadastrës, për
pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 274, datë 18.04.2019 të Gjykatës së Apelit Vlorë.

U shpall sot në Tiranë, më 13.05.2020

ANËTAR ANËTAR KRYESUES

Sokol SADUSHI Ilir PANDA Ervin PUPE



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË

KOLEGJI CIVIL

Nr. 133 Regjistri

V E N D I M

NË EMËR TË REPUBLIKËS

Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë i përbërë nga gjyqtarët:

Ervin PUPE - Kryesues
Sokol SADUSHI - Anëtar
Ilir PANDA - Anëtar

Sot më datë 13.05.2020, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr. 133 akti, datë
16.01.2020, si më poshtë:

KËRKUES: Bashkia Tiranë

OBJEKTI: Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 1194, datë 09.05.2017
të Gjykatës së Apelit Tiranë.

BAZA LIGJORE: Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile.

Për çështjen civile që iu përket palëve:

PADITËS: Liri Lenja

I PADITUR: Bashkia Tiranë
Inspektoriati i Mbrojtjes së Territorit Bashkia Tiranë
MSA Konstruksion
Credins Bank

KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SE LARTË

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

V Ë R E N

I. Rrethanat e çështjes

1. Para Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji), pala kërkuese, Bashkia Tiranë,
me datë 16.01.2020 ka paraqitur një kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr.



8997, datë 09.11.2016 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, lënë në fuqi me vendimin nr.
1194, datë 09.05.2017 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

2. Referuar akteve të administruara në gjykatat e faktit rezulton se paditësja Liri Lenja, i është
drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë kundrejt palës së paditur, Bashkia Tiranë, me
padi me objekt Detyrimin e palës së paditur, Bashkia Tiranë që të dëmshpërblejnë palën
paditëse Liri Lenja në vlerën 2 677 552 lekë për prishjen e objektit në pronësi të saj.

3. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë me vendimin nr. 8997, datë 09.11.2016 ka vendosur :
Pranimin pjesërisht të kërkesë – padisë.
Detyrimin e palës së paditur, Bashkia Tiranë që të dëmshpërblejnë palën paditëse Liri Lenja
në vlerën 2 677 552 lekë.
Rrëzimin e padisë për palën e paditur Inspektoriati i Mbrojtjes së Territorit Bashkia Tiranë
(Inspektoriatit Ndërtimor Urbanistik Bashkia Tiranë).
Rrëzimin e padisë për pjesën tjetër të kërkimit.

4. Ky vendim është lënë në fuqi nga Gjykata e Apelit Tiranë me vendimin nr. 1194, datë
09.05.2017.

5. Kundër këtij vendimi, ka paraqitur rekurs pala e paditur Bashkia Tiranë, e cila po ashtu, me
datë 16.01.2020 ka paraqitur pranë Gjykatës së Lartë një kërkesë për pezullimin e
ekzekutimit të vendimit të Gjykatës së Apelit Tiranë, duke parashtruar këto shkaqe:

 Bashkia e Tiranës ka ushtruar të drejtën e rekursit, në përputhje me afatin ligjor të
parashikuar në Kodin e Procedurës Civile, duke kërkuar ndryshimin e vendimit nr.
8997, datë 09.11.2016 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë dhe të vendimit nr.
1194, datë 09.05.2017 të Gjykatës së Apelit Tiranë. (Rekurs nr. prot. 20475, datë
23.05.2017).

 Bashkia e Tiranës e gjen të pabazuar arsyetimin e Gjvkatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë
dhe të Gjykatës së Apelit Tiranë, për pjesën për të cilën ka pranuar kërkesë padinë,
për këto arsye:

 Së pari: Paditësi nuk legjitimohej në ngritjen e kësaj padie, pasi nuk rezultoi pronar i
truallit dhe ka patur një ndërtim, për të cilin nuk zotëronte leje ndërtinti dhe nuk
mundi të provonte pronësinë e ligjshme mbi sendin (legjitimitetin aktiv).

 Referuar informacionit të Zyrës Vendore të Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme
Tiranë, pasuria nr. 3/25, ZK 8210, me pronar Liri Lenja në seksionin “D” ka
shënimin: “Kjo pasuri është ndërtuar mbi pasurinë nr. 3/25 dhe në seksionin “E”
citohet: “Kufizohen veprimet mbi këtë pasuri deri në krijimin e marrëdhënieve ligjore
me truallin mbi të cilin është ndërtuar ky objekt. Pasuria me nr. 3/25 është e llojit
“truall” dhe pronari është shtet. Shkaqet e kufizimit janë mungesa e marrëdhënieve
ligjore me truallin mbi të cilin është ngritur ndërtimi dhe leja e ndërtimit është dhënë
me mangësi dhe nuk është origjinale.

 Së dyti: Aktualisht ntbi pasurinë 3/313 është ndërtuar një rrugë për infrastrukturë
publike, në funksion të godinës polifunksionale të shoqërisë “MSA Construksion”, që
i shërben kalimit nga rruga kryesore në parkingun nëntokësor. Projekti i sistemimeve
të jashtme, është realizuar me porosi të Bankës Credins sha dhe ka qenë pjesë
përbërëse e lejes së ndërtimit nr. 91, datë 07.06.2008, të miratuar nga Bashkia Tiranë.
Shoqëria Investuese “Credins” sha. Në cilësinë e investitorit për objektin për të cilin
është miratuar leja e ndërtimit, me shkresën me nr. prot. 471, datë 16.05.2013,
drejtuar Inspektoratit Ndërtimor e Urbanistik, ka kërkuar mbështetjen e tij për të
mundësuar lirimin e sheshit të ndërtimit, për realizimin e lejes së ndërtimit, duke
respektuar planin e sistemimeve të jashtme si pjesë përbërëse e projektit të miratuar.



 Përmbaruesi Gjyqësor me shkresën nr. prot. 1803, datë 24.12.2019 (protokolluar në
Bashkinë e Tiranës me nr. prot. 49017, datë 26.12.2019) lajmëron për fillimin e
ekzekutimit vullnetar në zbatim të vendimit nr. 8997, datë 09.11.2016 të Gjykatës së
Rrethit Gjyqësor Tiranë, lënë në fuqi me vendimin nr. 1194, datë 09.05.2017 të
Gjykatës së Apelit Tiranë.

 Për shkak se ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit nr. 8997, datë 09.11.2016 i
Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, lënë në fuqi me vendimin nr. 1194, datë
09.05.2017 të Gjykatës së Apelit Tiranë, do të ketë efekte financiare të
konsiderueshme për Bashkinë e Tiranës, në mbështetje të neneve 449 dhe 479/a të
Kodit të Procedurës Civile kërkojmë: Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 8997,
datë 09.11.2016 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, lënë në fuqi me vendimin nr.
1194, datë 09.05.2017 të Gjykatës së Apelit Tiranë, deri në shqyrtimin e rekursit të
depozituar nga Bashkia e Tiranës.

6. Në zbatim të pikës 1 të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile, bashkëlidhur kërkesës për
pezullim të palës kërkuese Bashkia Tiranë, gjendet edhe kopja e rekursit të ushtruar nga kjo
palë kundër vendimit gjyqësor që kërkohet të pezullohet ekzekutimit. Gjithashtu, konstatohet
se palët e tjera pjesëmarrëse në gjykimin e çështjes ku është dhënë vendimi gjyqësor që
kërkohet të pezullohet, janë njoftuar rregullisht për kërkesën e paraqitur nga pala kërkuese
Bashkia Tiranë, të cilët nuk kanë parashtruar argumente lidhur me bazueshmërinë në ligj të
kërkesës për pezullim dhe për qëndrimin e tyre.

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

9. Kolegji vlerëson se neni 479/1 i 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.

10. 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.

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

P Ë R K Ë T O A R S Y E

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

V E N D O S I

Mospranimin e kërkesës së paraqitur nga kërkuesi Bashkia Tiranë, për pezullimin e
ekzekutimit të vendimit nr. 1194, datë 09.05.2017 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

U shpall sot në Tiranë, më 13.05.2020

ANËTAR ANËTAR KRYESUES

Sokol SADUSHI Ilir PANDA Ervin PUPE



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË

KOLEGJI CIVIL

Nr. 172 Regjistri

V E N D I M

NË EMËR TË REPUBLIKËS

Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë i përbërë nga gjyqtarët:

Ervin PUPE - Kryesues
Sokol SADUSHI - Anëtar
Ilir PANDA - Anëtar

Sot më datë 13.05.2020, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr. 172 akti, datë
11.03.2020, si më poshtë:

KËRKUES: Mirel Berdaj

OBJEKTI: Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 779, datë 12.12.2019 të
Gjykatës së Apelit Vlorë.

BAZA LIGJORE: Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile.

Për çështjen civile që iu përket palëve:

PADITËS i kundërpaditur: Mirel Berdaj,

I PADITUR kundërpaditës: Qanie Hamitaj

KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SE LARTË

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

V Ë R E N

I. Rrethanat e çështjes

1. Para Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji), pala kërkuese, Mirel Berdaj, me
datë 11.03.2020 ka paraqitur një kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 1251,



datë 17.07.2017 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë, lënë në fuqi me vendimin nr. 779,
datë 12.12.2019 të Gjykatës së Apelit Vlorë.

2. Referuar akteve të administruara në gjykatat e faktit rezulton se paditësi i kundërpaditur
Mirel Berdaj, i është drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë kundrejt palës së paditur
kundërpaditëse, Qanie Hamitaj, me padi me objekt pjestim pasurie bashkëshortore...

3. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Vlorë me vendimin nr. 1251, datë 17.07.2017 ka vendosur:
Pranimin e padisë dhe të kundërpadisë.
Pjesëtimin e pasurisë së paluajtshme me nr. 26/97-N87, e llojit Njësi me Sipërfaqe totale 35
m2, e ndodhur në zona kadastrale 8603, vol. 54, faqe 149, lagja “Lef Sallata”, duke ia lënë të
paditurës kundërpaditëse Qanije Hamitaj.
Pjesëtimin e pasurisë së paluajtshme me nr.. 25/401, të llojit Truall, me sipërfaqe totale 194,7
m2  nga të cilat 101 m2 ndërtesë, e ndodhur në zona kadastrale 8601, vol. 31, fq. 91, duke ia
lënë atë paditësit të kundërpaditur Mirel Berdaj.
Detyrimin e paditësit të kundërpaditur Mirel Berdaj t’i paguajë të paditurës kundërpaditëse
Qanie Hamitaj shumën 2, 684, 046.5 lekë si rezultat i kompensimit të detyrimeve të
ndërsjellta si rrjedhojë e pranimit të padisë dhe kundërpadisë.
Pagesa të kryhet në një llogari bankare të të paditurë kundërpaditëse Qanie Hamitaj, në një
nga Bankat e Nivelit të Dytë me veprimtari në qytein e Vlorës, brenda një afati prej 6 muajsh
nga data që ky vendim do të marrë formë të prerë.
Shpenzimet gjyqësore siç janë kryer.
Bashkë me kë të vendim lëshohet edhe urdhri i ekzekutimit.

4. Ky vendim është lënë në fuqi nga Gjykata e Apelit Vlorë me vendimin nr. 779, datë
12.12.2019.

5. Kundër këtij vendimi, ka paraqitur rekurs pala e paditur, Mirel Berdaj, e cila po ashtu, me
datë 11.03.2020 ka paraqitur pranë Gjykatës së Lartë një kërkesë për pezullimin e
ekzekutimit të vendimit të Gjykatës së Apelit Vlorë, duke parashtruar këto shkaqe:

 Kërkoj pezullimin e ekzekutimit të këtij vendimi për shkak se ka rrezik të tjetërsimit
të pasurisë dyqan, shitja apo marrja e ndonjë kredie duke e lënë në kolateral nga
Qanie Hamitaj.

 Kompensimi në vlerë për të cilin është caktuar në një vlerë shumë të madhe dhe është
i pamundur për të ardhurat e familjes time.

 Jam dakord për çdo garanci materiale që mund të caktojë gjykata, sipas deklaratës
noteriale bashkëlidhur kërkesës për pezullim, me anë të së cilës siguroj të paditurën
kundërpaditëse që mund të banojë në banesën ku ajo banon dhe që do i paguhet
interesi bankar deri sa çështja të gjykohet në Gjykatën e Lartë.

6. Në zbatim të pikës 1 të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile, bashkëlidhur kërkesës për
pezullim të palës kërkuese Mirel Berdaj, gjendet edhe kopja e rekursit të ushtruar nga kjo
palë kundër vendimit gjyqësor që kërkohet të pezullohet ekzekutimit. Gjithashtu, konstatohet
se palët e tjera pjesëmarrëse në gjykimin e çështjes ku është dhënë vendimi gjyqësor që
kërkohet të pezullohet, janë njoftuar rregullisht për kërkesën e paraqitur nga pala kërkuese
Mirel Berdaj, të cilët nuk kanë parashtruar argumente lidhur me bazueshmërinë në ligj të
kërkesës për pezullim dhe për qëndrimin e tyre.



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

9. Kolegji vlerëson se neni 479/1 i 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.

10. 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.

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

P Ë R   K Ë T O   A R S Y E

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

V E N D O S I

Mospranimin e kërkesës së paraqitur nga kërkuesi Mirel Berdaj, për pezullimin e ekzekutimit
të vendimit nr. 779, datë 12.12.2019 të Gjykatës së Apelit Vlorë.

U shpall sot në Tiranë, më 13.05.2020

ANËTAR ANËTAR KRYESUES



Sokol SADUSHI Ilir PANDA Ervin PUPE



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË

KOLEGJI CIVIL

Nr. 479 Regjistri

V E N D I M

NË EMËR TË REPUBLIKËS

Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë i përbërë nga gjyqtarët:

Ervin PUPE - Kryesues
Sokol SADUSHI - Anëtar
Ilir PANDA - Anëtar

Sot më datë 13.05.2020, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr. 479 akti, datë
25.10.2019, si më poshtë:

KËRKUES: Operatori i Sistemit të Transmetimit sha

OBJEKTI: Pezullimi i ekzekutimit të Urdhërit të Ekzekutimit nr.29 datë
19.9.2018 të Gjykatës se Rrethit Gjyqësor Shkodër, për
zbatimin e Vendimit nr. 1467 datë 26.12.2018 të po kësaj
Gjykatë, në lidhje me Lajmërimin për Ekzekutim Vullnetar nr.
697 Regj., datë 4.10.2019.

BAZA LIGJORE: Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile.

Për çështjen civile që iu përket palëve:

PADITËS: Amela Zalefi

I PADITUR: Operatori i Sistemit të Transmetimit sha

KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SE LARTË

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

V Ë R E N

I. Rrethanat e çështjes

1. Para Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji), pala kërkuese, Operatori i
Sistemit të Transmetimit sha, me datë 25.10.2019 ka paraqitur një kërkesë për pezullimin e



ekzekutimit të vendimit nr. 1467 (6128), datë 26.12.2018 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor
Shkodër, lënë në fuqi me vendimin nr. 470, datë 08.07.2019 të Gjykatës së Apelit Shkodër.

2. Referuar akteve të administruara në gjykatat e faktit rezulton se paditësja Amela Zalefi, i
janë drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Shkodër kundrejt palës së paditur, Operatori i
Sistemit të Transmetimit sha, me padi me objekt shpërblim dëmi për zgjidhje të paligjshme të
kontratës së punës.

3. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Shkodër me vendimin nr. 1467 (6128), datë 26.12.2018 ka
vendosur : Pranimin e padisë. Konstatimin e zgjidhjes së marrëdhënieve të punës të lidhur
mes paditëses Amela Zalefi dhe palës së paditur OST sha në kundërshtim me ndalimet ligjore
të nenit 146/1 të Kodit të Punës dhe detyrimin e palës së paditur të dëmshpërblejë paditësen
me 12(dymbëdhjetë) paga bruto mujore.

4. Ky vendim është lënë në fuqi nga Gjykata e Apelit Shkodër me vendimin nr. 470, datë
08.07.2019.

5. Kundër këtij vendimi, ka paraqitur rekurs pala e paditur, Operatori i Sistemit të
Transmetimit sha, e cila po ashtu, me datë 25.10.2019 ka paraqitur pranë Gjykatës së Lartë
një kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të vendimit të Gjykatës së Apelit Shkodër, duke
parashtruar këto shkaqe:

 OST sh.a. kundër vendimeve të mësipërme ka ushtruar Rekurs pranë Gjykatës së
Lartë duke qene se vendimet e mësipërme janë marrë në zbatim të keq të ligjit dhe për
rrjedhoje, ka vend që në bazë të nenit 485/c të Kodit të Procedurës Civile ato të
prishen, duke vendosur dërgimin e çështjes për rishqyrtim në Gjykatën e apelit me
tjeter trup gjykues.

 Pranë OST sh.a është përcjellë nga përmbaruesi Gjyqësor privat, shkresa me nr. 697
prot., datë 4.10.2019 “Lajmerim për ekzekutim vullnetar”, e cila i përket çështjes
përmbarimore me palë Kreditor: Amela Zeji, Debitor: OST sha. Me anë të kësaj
shkresë urdhërohet debitori OST sh.a të paguajë në mënyrë vullnetare në favor të
kreditorit shumën 1.268.064 lekë, përfshirë kësaj shume edhe tarifa përmbarimore.

 Në këto kushte, duke qene se: Gjykata e Rrethit Gjyqësor Shkodër dhe Gjykata e
Apelit Shkodër nuk e kanë shqyrtuar drejt çështjen dhe për këtë arsye OST sh.a. ka
bërë edhe Rekurs pranë Gjykatës së Lartë duke dhënë argumentat e saj; Ekzekutimi i
këtij vendimi do të rëndonte situatën ekonomike të OST sh.a. gjendje e cila aktualisht
është relativisht e vështirë për shkak të mospërmbushjes së detyrimeve të shoqërisë
OSHEE sh.a, ndaj shoqërisë OST, pasi pagesat e kësaj shoqërie janë burimi kryesor i
të ardhurave të OST sh.a;

 OST sh.a. në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë ka gjithsej gjashtë njësi
operative, ndërsa vetëm në qytetin e Tiranës ndodhet Administrata Qendrore dhe
Njësia e Mirëmbajtjes së Transmetimit. Në këto kushte të gjitha pagesat që bën
OSHEE ndaj OST sh.a. përdoren për të mbuluar pagat e punonjësve dhe shpenzimet e
domosdoshme operative;

 Detyrimet e prapambetura që ka OSHEE sh.a ndaj OST sh.a në shërbimin e
transmetimit të energjisë elektrike (një detyrim në total në shumën 9,380 milion lekë,
të pasqyruara në shkresën nr. DE 3614 prot, datë 16.05.2018 drejtuar OSHEE sh.a
kanë krijuar efektin zinxhir të mosshlyerjes së detyrimeve nga ana e OST sh.a ndaj
KESH sh.a, Ministrisë së Ekonomisë dhe Financave, si dhe mosrealizimin në nivel
optimal të investimeve dhe shpenzimeve për të garantuar sigurinë dhe cilësinë e
furnizimit me energji elektrike.



 Detyrime të prapambetura që ka përsëri OSHEE sh.a ndaj OST sh.a si pasoje e
mospagimit të detyrimeve për shërbimin e balancimit të sistemit (disbalancat),
detyrime të cilat për vitin 2018 arrijnë në shumën 3,439,737.446 lekë (pasqyruar në
shkresën nr. 6471 prot., datë 14.09.2018 të OST sh.a drejtuar OSHEE sh.a).

 Ekzekutimi i shumës së përcaktuar në Urdhërin e Ekzekutimit do të shkaktonte
paaftësi paguese për detyrimet që institucioni ynë ka në mënyrë të vazhdueshme
përfshirë dhe pagat e vetë punonjësve të OST sh.a, por dhe si rrjedhojë e: zbatimit të
kontratave të implementimit të projekteve të rëndësishme për sistemin
elektroenergjetik të financuara nga Banka Botërore, EBRD, etj, nga të cilat varet dhe
përmbushja e detyrimeve të shtetit shqiptar (si nënshkues i marrëveshjeve të huave)
ndaj këtyre organeve të rëndësishme ndërkombëtare).

 Për zbatimin e detyrimeve ndaj organeve shtetërore si ato që rrjedhin nga zbatimi i
legjislacionit tatimor etj.

6. Në zbatim të pikës 1 të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile, bashkëlidhur kërkesës për
pezullim të palës kërkuese Operatori i Sistemit të Transmetimit sha, gjendet edhe kopja e
rekursit të ushtruar nga kjo palë kundër vendimit gjyqësor që kërkohet të pezullohet
ekzekutimit. Gjithashtu, konstatohet se palët e tjera pjesëmarrëse në gjykimin e çështjes ku
është dhënë vendimi gjyqësor që kërkohet të pezullohet, janë njoftuar rregullisht për kërkesën
e paraqitur nga pala kërkuese Operatori i Sistemit të Transmetimit sha, të cilët nuk kanë
parashtruar argumente lidhur me bazueshmërinë në ligj të kërkesës për pezullim dhe për
qëndrimin e tyre.

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

9. Kolegji vlerëson se neni 479/1 i 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.



10. 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 shkaqe
apo argument bindës, të bazuar në prova, se pse ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit do të
sillte për palën e paditur pasoja të rënda dhe të pariparueshme.

11. Përsa më sipër, Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë vlerëson se nuk ka vend për të pranuar
kërkesën e paraqitur nga kërkuesi Operatori i Sistemit të Transmetimit sha për pezullimin e
ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë.

P Ë R K Ë T O A R S Y E

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

V E N D O S I

Mospranimin e kërkesës së paraqitur nga kërkuesi Operatori i Sistemit të Transmetimit sha,
për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 470, datë 08.07.2019 të Gjykatës së Apelit
Shkodër.

U shpall sot në Tiranë, më 13.05.2020

ANËTAR ANËTAR KRYESUES

Sokol SADUSHI Ilir PANDA Ervin PUPE
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË

KOLEGJI CIVIL

Nr. 47/341 i Vendimit.

V E N D I M

NË EMËR TË REPUBLIKËS

Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë i përbërë nga gjyqtarët:

Ervin PUPE - Kryesues
Sokol SADUSHI - Anëtar
Ilir PANDA - Anëtar

Sot më datë 13.05.2020, mori në shqyrtim në dhomën e këshillimit kërkesën nr. 341 akti, datë
28.06.2019, si më poshtë:

KËRKUES: Posta Shqiptare Sha Filiali Tiranë

OBJEKTI: Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 1524, datë 01.03.2017
të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë dhe vendimit nr. 476,
datë 20.05.2019 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

BAZA LIGJORE: Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile.

Për çështjen civile që iu përket palëve:

PADITËS: Fiqirete Boraj

I PADITUR: Posta Shqiptare Sha Filiali Tiranë

KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SE LARTË

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

V Ë R E N

I. Rrethanat e çështjes

1. Para Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji), pala kërkuese, Posta Shqiptare
Sha Filiali Tiranë, me datë 28.06.2019 ka paraqitur një kërkesë për pezullimin e ekzekutimit



2

të vendimit nr. 1524, datë 01.03.2017 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, lënë në fuqi me
vendimin nr. 476, datë 20.05.2019 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

2. Referuar akteve të administruara në gjykatat e faktit rezulton se paditësja Fiqirete Boraj, i
është drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë kundrejt palës së paditur, Posta Shqiptare
Sha Filiali Tiranë, me padi me objekt shpërblim dëmi për zgjidhje të paligjshme të kontratës
së punës.

3. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë me vendimin nr. 1524, datë 01.03.2017 ka vendosur
pranimin pjesërisht të kërkesë-padisë. Detyrimin e palës se paditur të dëmshpërblejë paditësin
në masën e 8 (tetë) pagave mujore për shkak të zgjidhjes se menjëhershme dhe pa shkak të
justifikuar të kontratës së punës, sipas nenit 155 të Kodit të Punës. Detyrimin e palës se
paditur të dëmshpërblejë paditësin në masën e 3 (tre) pagave mujore, për mosrespektim të
afatit të njoftimit për zgjidhjen e kontratës së punës, parashikuar nga neni 143 i Kodit të
Punës. Detyrimin e palës së paditur të dëmshpërblejë paditësin në masën e 2 (dy) pagave
mujore, për mosrespektim të procedurës për zgjidhjen e kontratës së punës, sipas nenit 144 të
Kodit të Punës. Si bazë e përllogaritjes së këtij dëmshpërblimi do të merret paga mujore neto,
e pagës bruto 28.400 (njëzet e tetë mijë e tetëqind) lekë.

4. Ky vendim është lënë në fuqi nga Gjykata e Apelit Tiranë me vendimin nr. 476, datë
20.05.2019.

5. Kundër këtij vendimi, ka paraqitur rekurs pala e paditur, Posta Shqiptare Sha. Filiali
Tiranë, e cila po ashtu, me datë 28.06.2019 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.

6. Në zbatim të pikës 1 të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile, bashkëlidhur kërkesës për
pezullim të palës kërkuese Posta Shqiptare Sha Filiali Tiranë, gjendet edhe kopja e rekursit të
ushtruar nga kjo palë kundër vendimit gjyqësor që kërkohet të pezullohet ekzekutimit.
Gjithashtu, konstatohet se palët e tjera pjesëmarrëse në gjykimin e çështjes ku është dhënë
vendimi gjyqësor që kërkohet të pezullohet, janë njoftuar rregullisht për kërkesën e paraqitur
nga pala kërkuese Posta Shqiptare Sha Filiali Tiranë, të cilët nuk kanë parashtruar argumente
lidhur me bazueshmërinë në ligj të kërkesës për pezullim dhe për qëndrimin e tyre.

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

9. Kolegji vlerëson se neni 479/1 i 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



3

së prerë, sigurisht duke patur parasysh arsyet justifikuese të zbatimit të kësaj mase, sikur
mundet të jetë dëmi i rëndë dhe i pariparueshëm që mund të sjellë ekzekutimi i
menjëhershëm i vendimit gjyqësor të formës së prerë. Kjo e drejtë e palës ndërgjyqëse
gjyqhumbëse është paraparë nga ligji procedural civil si mjet që garanton ankimin efektiv në
kuptim të nenit 43 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë dhe nenit 13 të Konventës
Europiane të të Drejtave të Njeriut. Por duhet theksuar se kjo është një masë e përkohshme
me karakter përjashtimor dhe të jashtëzakonshëm. Kjo do të thotë se pala ndërgjyqëse
gjyqhumbëse që bën kërkesën për pezullimin e vendimit gjyqësor të formës së prerë ka
barrën t’i paraqesë Gjykatës rrethanat konkrete, të bazuara në prova në cilat nga ekzekutimi i
menjëhershëm i vendimit gjyqësor të formës së prerë, kësaj pale mund t’i vijë një dëm i rëndë
në mënyrë të parikthyeshme.

10. Nga shqyrtimi i shkaqeve konkrete për të cilat pala kërkuese, kërkon pezullimin e
ekzekutimit të vendimit gjyqësor, Kolegji Civil vlerëson se, kërkuesi nuk ka paraqitur asnjë
shkak apo argument konkret të bazuar në prova se pse ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit
do të sillte për palën e paditur pasoja të rënda dhe të pariparueshme.

11. Përsa më sipër, Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë vlerëson se nuk ka vend për të pranuar
kërkesën e paraqitur nga kërkuesja Posta Shqiptare Sha Filiali Tiranë për pezullimin e
ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë.

P Ë R   K Ë T O   A R S Y E

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

V E N D O S I

Mospranimin e kërkesës së paraqitur nga kërkuesi Posta Shqiptare Sha Filiali Tiranë, për
pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 476, datë 20.05.2019 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

Tiranë, më 13.05.2020

ANËTAR ANËTAR KRYESUES

Sokol SADUSHI Ilir PANDA Ervin PUPE



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË

KOLEGJI CIVIL

Nr. 365 Regjistri

V E N D I M

NË EMËR TË REPUBLIKËS

Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë i përbërë nga gjyqtarët:

Ervin PUPE - Kryesues
Sokol SADUSHI - Anëtar
Ilir PANDA - Anëtar

Sot më datë 13.05.2020, mori në shqyrtim në dhomën e këshillimit kërkesën nr. 365 akti, datë
17.07.2019, si më poshtë:

KËRKUES: Qëndra Shëndetësore Sarandë

OBJEKTI: Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 20-2019-102/54, datë
05.02.2019 të Gjykatës së Apelit Gjirokastër.

BAZA LIGJORE: Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile.

Për çështjen civile që iu përket palëve:

PADITËS: Zoica Mekshi

I PADITUR: Qëndra Shëndetësore Sarandë

KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SE LARTË

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

V Ë R E N

I. Rrethanat e çështjes

1. Para Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji), pala kërkuese, Qëndra Shëndetësore
Sarandë, me datë 17.07.2019 ka paraqitur një kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr.
20-2019-102/54, datë 05.02.2019 të Gjykatës së Apelit Gjirokastër.



2. Referuar akteve të administruara në gjykatat e faktit rezulton se paditësi Zoica Mekshi, i janë
drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësore Sarandë kundrejt palës së paditur, Qëndra Shëndetësore
Sarandë, me padi me objekt shpërblim dëmi për zgjidhje të paligjshme të kontratës së punës.

3. Gjykata e Rrethit Gjyqësore Sarandë me vendimin nr. 23-2018-1793 (789), datë 10.10.2018 ka
vendosur : Pranimin pjesërisht të padisë. Detyrimin e palës paditur, Qëndra Shëndetësore Sarandë
paguaj dëmshpërblim, paditëses Zoica Mekshi, (dalë në pension në vitin 2014, është lidhur kontrat
me afat caktuar për çdo vit, 2015, 2016, 2017 me QSH Sarandë, deri në emrimin e një mjeku të ri);
• 2 (dy) muaj pagë për zgjidhjen e menjëhershme të kontratës individuale të punës sipas nenit 143/3.
• 2 (dy) muaj pagë për mosrespektim të afatit të njoftimit, sipas nenit 144/5.
• Me pagën e pushimeve të pamarra për vitin 2017.
• Pagesën e shpenzimeve gjyqësore.
• Rrëzimin e kërkesëpadisë për pjesën tjetër.

4. Ky vendim është ndryshuar pjesërisht nga Gjykata e Apelit Gjirokastër, e cila me vendimin nr. 20-
2019-102/54, datë 05.02.2019, ka vendosur : Lënien në fuqi të vendimit nr. 23-2018-1793(789), datë
10.10.2018 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësore Sarandë, përsa i përket pjesës për rrëzimin e
kërkesëpadisë si dhe shpërblimit për pushimet e pamarra. Ndryshimin e vendimit për pjesën tjetër
duke rrëzuar kërkimin për dëmshpërblimin në lidhje me afatin e njoftimit dhe procedurën.

5. Kundër këtij vendimi, ka paraqitur rekurs pala e paditur, Qëndra Shëndetësore Sarandë, e cila po
ashtu, me datë 17.07.2017 ka paraqitur pranë Gjykatës së Lartë një kërkesë për pezullimin e
ekzekutimit të vendimit të Gjykatës së Apelit Gjirokastër, duke parashtruar këto shkaqe:

 Gjykatat në të dyja shkallët e gjykimit nuk kanë arsyetuar dhe nuk janë shprehur, për provat e
paraqitura nga Qëndra Shëndetësore Sarandë, për pagesën e pushimeve të pamarra për vitin
2017, që pretendon pala paditëse Zoica Mekshi.

 Pala paditëse mjekja Zoica Mekshi (dalë në pension në vitin 2014), ka lidhur me
Q.SH.Sarandë, kontratat me afat të caktuar për çdo vit 2015, 2016, 2017, deri në ardhjen e një
mjeku të ri) gjatë kësaj periudhe nuk ka paraqitur në asnjë vit kërkesë për marrjen e lejes së
zakonshme, por ka përfituar shpërblim, në fund të çdo viti të përfundimit të kontratës me afat
të caktuar, ku përfshihen dhe pushimet e pamarra.

 Paditësia Zoica Mekshi ka përfituar pagesën e pushimeve të pamarra, nga QSH Sarandë,
sipas borderos shpërblime në fundvitin 2017, me përfundimin e kontratës me afat të caktuar,
përfiton shpërblim në vlerën neto 700.000 lekë, në këtë bordero përfshihet pagesa e
pushimeve të pa marra.

 QSH Sarandë duhet të shpërblejë, për të dytën herë pushimet e pamarra, për vitin 2017, sipas
vendimit të gjykatës, në shkelje flagrante të provave të paraqitura, në shkelje të nenit 10, të
K.Pr. Civile, dhe të neneve 92 pika 2 dhe 3, 93/1 dhe 94 të K.Punës.

 Provat shkresore janë paraqitur në deklaratën e mbrojtjes në konkluzionet përfundimtare në
ankimin pranë gjykatës së apelit i parashtrojmë dhe para Gjykatës së Lartë, e vërtetuar me
provat e paraqitura si më poshtë vijon: Vërtetimin nr. 69 prot., datë 15.05.2018, vërteton se
mjekja e familjes, Znj.Zoica Mekshi ka marrë shpërblim nga Qëndra Shëndetësore Sarandë
sipas viteve:.. Marrëdhëniet e punës për paditësen Zoica Mekshi (mjeke dalë në pension në
vitin 2014) kanë përfunduar me emrimin e një mjeku të ri, në datë 31.03.2018, dhe ka
përfituar për vitin 2018. Me urdhërin nr. 65. datë 08.05.2018; për financën, i jepet shpërblim
mjekes Zoica Mekshi me rastin e daljes në pension, përfiton shumën 47.500 lekë, e vërtetuar
me Borderon e muajit Maj 2018 figuron në vlerën neto 40.375 lekë. Gjykata e Rrethit
Gjyqësor Sarandë dhe Gjykata e Apelit Gjirokastër nuk i kanë vlerësuar dhe nuk janë
shprehur për provat e paraqitura për pagesën e përfituara pas përfundimit të kontratës me afat



të caktuar, çdo fund viti 2015; 2016; 2017; 2018 nga paditësja Zoica Mekshi e vërtetuar me
provat e paraqitura.

 Q.SH Sarandë në borderon e fund vitit 2017, “Shpërblime”, figuron paditësja, Zoica Mekshi
me vlerën neto 700.000 lekë, në këtë bordero përfshihet pagesa e pushimeve të pa marra,
provat nuk janë vlerësuar nga gjykata.

 Vendimi i Gjykatës së Apelit dhe i Gjykatës së Shkallës së Parë Sarandë është marrë në
kundërshtim me ligjin procedural- material, në kundërshtim me provat e paraqitura dhe në
kundërshtim me vendimin 00-2014-947 i vendimit (259) Kolegji Administrativ i Gjykatës së
Lartë; për rast të ngjashëm me të njëjtin objekt dhe bazë ligjore me punëdhënës institucion
shtetëror, ka ndryshuar vendimin e gjykatave dhe ka rrëzuar kërkesëpadinë, vendimi është
marrë në frymën dispozitave të ligjit nr. 7703/1993 “Për sigurimet shoqërore në Republikën e
Shqipërisë” i ndryshuar dhe VKM nr.  478, datë 16.06.2010 “Për ndërprerjen e
menjëhershme të marrëdhënieve të punës, nga organet e administratës shtetërore”, pas
plotësimit të kushteve për pension pleqërie”.

6. Në zbatim të pikës 1 të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile, bashkëlidhur kërkesës për
pezullim të palës kërkuese Qëndra Shëndetësore Sarandë, gjendet edhe kopja e rekursit të ushtruar
nga kjo palë kundër vendimit gjyqësor që kërkohet të pezullohet ekzekutimit. Gjithashtu, konstatohet
se palët e tjera pjesëmarrëse në gjykimin e çështjes ku është dhënë vendimi gjyqësor që kërkohet të
pezullohet, janë njoftuar rregullisht për kërkesën e paraqitur nga pala kërkuese Qëndra Shëndetësore
Sarandë, të cilët nuk kanë parashtruar argumente lidhur me bazueshmërinë në ligj të kërkesës për
pezullim dhe për qëndrimin e tyre.

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

9. Kolegji vlerëson se neni 479/1 i 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.



10. 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.

11. Përsa më sipër, Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë vlerëson se nuk ka vend për të pranuar kërkesën
e paraqitur nga kërkuesi Qëndra Shëndetësore Sarandë për pezullimin e ekzekutimit të vendimit
gjyqësor të formës së prerë.

P Ë R K Ë T O A R S Y E

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

V E N D O S I

Mospranimin e kërkesës së paraqitur nga kërkuesi Qëndra Shëndetësore Sarandë, për pezullimin e
ekzekutimit të vendimit nr. 20-2019-102/54, datë 05.02.2019 të Gjykatës së Apelit Gjirokastër.

U shpall sot në Tiranë, më 13.05.2020

ANËTAR ANËTAR KRYESUES

Sokol SADUSHI Ilir PANDA Ervin PUPE
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË

KOLEGJI CIVIL
Nr. 27/293 i Vendimit.

V E N D I M

NË EMËR TË REPUBLIKËS

Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë i përbërë nga gjyqtarët:

Ervin PUPE - Kryesues
Sokol SADUSHI - Anëtar
Ilir PANDA - Anëtar

Sot më datë 13.05.2020, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr. 293 akti, datë
20.05.2019 dhe kërkesën me Nr.316, datë 03.06.2019 si më poshtë:

KËRKUES: Hotel “Vlora”, administrator Shaban Hyseni

OBJEKTI: Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 341, datë 27.02.2018 të
Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë dhe vendimit nr. 13, datë
17.01.2019 të Gjykatës së Apelit Vlorë.

BAZA LIGJORE: Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile.

Për çështjen civile që iu përket palëve:

PADITËS: Nertil Sulo

I PADITUR: Shaban Hyseni Administrator Hotel “Vlora”

PERSON I TRETË: Prokuroria pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë

KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SE LARTË

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

V Ë R E N
I. Rrethanat e çështjes dhe procedura

1. Para Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji), pala kërkuese, Hotel “Vlora”,
administrator Shaban Hyseni ka paraqitur kërkesën Nr. 293 akti, datë 20.05.2019 për
pezullimin e ekzekutimit të vendimit 13, datë 17.01.2019 të Gjykatës së Apelit Vlorë.
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Njëkohësisht, kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të këtij vendimi pala kërkuese e ka
paraqitur bashkëlidhur rekursit i regjistruar pranë Gjykatës së Lartë, konkretisht kërkesën me
nr. 316, datë 03.06.2019.

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. 293 akti, datë
20.05.2019 me kërkesën me Nr.316, datë 03.06.2019, të paraqitur nga kërkuesi Hotel
“Vlora”, administrator Shaban Hyseni.

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 paditësi, z. Nertil Sulo i
është drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë me padi me objekt Detyrimin e palës së
paditur Hotel “Vlora”-person fizik Shaban Hyseni, t’i paguajë paditësit dëmin e shkaktuar
nga vjedhja e motorit Honda me targë AH056 në ambientet e Hotel “Vlora”, në shumën
734.640 lekë. Në cilësinë e palës së paditur është thirrur Hotel “Vlora”, administrator Shaban
Hyseni.

5. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Vlorë me vendimin 341, datë 27.02.2018 ka vendosur pranimin
e padisë. Detyrimin e palës së paditur Hotel “Vlora”-person fizik Shaban Hyseni, t’i paguajë
paditësit dëmin e shkaktuar nga vjedhja e motorit Honda me targë AH056 në ambientet e
Hotel “Vlora”, në shumën 734.640 lekë. . .

6. Gjykata e Apelit Vlorë, me vendimin nr. 13, datë 17.01.2019 ka vendosur: Lënien në fuqi
të vendimit nr. 341, datë 27.02.2018 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë.

7. Kundër këtij vendimi është paraqitur rekurs dhe kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të
vendimit, nga Hotel “Vlora”, administrator Shaban Hyseni, i cili ka kërkuar edhe pezullimin
e ekzekutimit të vendimit, duke parashtruar këto shkaqe:

 Siç e provojmë edhe me kopjen bashkëlidhur kësaj kërkesë, shtetasi Shaban Hyseni,
me ane të një rekursi i është drejtuar Gjykatës së Lartë nëpërmjet të cilit ka
parashtruar dy kërkesa, kërkesa e parë për ndryshimin e vendimeve të marra nga të
dyja shkallët e gjykatave këtu në Vlorë si dhe kërkesën e dytë për pezullimin e
ekzekutimit të vendimit të formës se prerë.

 Duke vlerësuar se të dy vendimet e gjykatave të te dy shkallëve në Vlorë janë marrë
hapur në kundërshtim me ligjin civil dhe praktikes gjyqësore të Gjykatës së Lartë i
padituri vendosi t’u drejtohet me anë të këtij rekursi Gjykatës së Lartë.

 Gjykata e Apelit Vlorë në vendimin e marrë nuk ka shqyrtuar fare shkaqe e ankimimit
të kësaj mosmarrëveshje e për me tepër ka lejuar dhe ka legjitimuar një vendim të
gjykatës së shkallës se parë haptazi të pa arsyetuar. Aq i pa arsyetuar është vendimi i
gjykatës së shkallës se parë sa që në të nuk shpjegohet me asnjë fjali të vetme përse
ajo gjykate e ka pranuar padinë në mënyrë të plotë. Mbi këtë bazë është mbështetur
edhe vendimi i Gjykatës së Apelit Vlorë duke e bërë këtë çështje të pagjykuar e për
pasojë edhe një vendim të padrejtë.
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 Në lidhje me kërkesën e dytë, atë të pezullimit se ekzekutimit të vendimit të formës së
prerë i padituri kërkon të argumentojë dhe sqaroj se: Hoteli “Vlora” deri në datën 25
Maj 2017 administrohej nga pronari i tij, djali i të paditurit Shaban Hyseni i cili
njëkohësisht ishte edhe pronari i televizionit lokal “Vlora Channel”. Në këtë datë atij
iu bë atentat dhe humbi jetën në ambientet e hotelit duke lënë çdo gjë në mëshirë të
fatit. Bizneset e tij kanë ngelur të mbyllur dhe trashëgimtarë ligjor janë vetëm prindrit
e tij të cilët janë në moshë pensioni. Në këto kushte kur i gjithë aktiviteti është
mbyllur dhe nuk ka kush ta drejtojë ai efektivisht është inaktiv. I padituri po jeton me
pension pleqërie.

 Në këto rrethana duke shtuar edhe ato personale të të paditurit Shaban Hyseni,
kërkojmë: Pezullimin e ekzekutimit të vendimit të formës së prerë nr.341, datë
27.02.2018 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë.

8. Në zbatim të pikës 1 të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile, bashkëlidhur kërkesës për
pezullim të palës kërkuese Hotel “Vlora”, administrator Shaban Hyseni, gjendet edhe kopja e
rekursit të ushtruar nga kjo palë kundër vendimit gjyqësor që kërkohet të pezullohet
ekzekutimit. Gjithashtu, konstatohet se palët e tjera pjesëmarrëse në gjykimin e çështjes ku
është dhënë vendimi gjyqësor që kërkohet të pezullohet, janë njoftuar rregullisht për kërkesën
e paraqitur nga pala kërkuese Hotel “Vlora”, administrator Shaban Hyseni, të cilët nuk kanë
parashtruar argumente lidhur me bazueshmërinë në ligj të kërkesës për pezullim dhe për
qëndrimin e tyre.

II. Vlerësimi i Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë

9. 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.

10. 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.

11. 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
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.
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12. 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 shkaqe
apo argument bindëse të bazuar në prova se pse ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit do të
sillte për palën e paditur pasoja të rënda dhe të pariparueshme.

13. Përsa më sipër, Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë vlerëson se nuk ka vend për të pranuar
kërkesën e paraqitur nga kërkuesi Hotel “Vlora”, administrator Shaban Hyseni për pezullimin
e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë.

P Ë R K Ë T O A R S Y E

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

V E N D O S I

Mospranimin e kërkesës së paraqitur nga pala kërkuese Hotel “Vlora”, administrator Shaban
Hyseni, për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 13, datë 17.01.2019 të Gjykatës së
Apelit Vlorë.

Tiranë, më 13.05.2020

ANËTAR ANËTAR KRYESUES

Sokol SADUSHI Ilir PANDA Ervin PUPE
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË

KOLEGJI CIVIL
Nr. 51/351 Regjistri

V E N D I M

NË EMËR TË REPUBLIKËS

Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë i përbërë nga gjyqtarët:

Ervin PUPE - Kryesues
Sokol SADUSHI - Anëtar
Ilir PANDA - Anëtar

Sot më datë 13.05.2020, mori në shqyrtim në dhomën e këshillimit kërkesën nr. 351 akti, datë
03.07.2019, si më poshtë:

KËRKUES: Shoqëria “Albpetrol” sh.a Patos

OBJEKTI: Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 11, datë 17.01.2019 të
Gjykatës së Apelit Vlorë.

BAZA LIGJORE: Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile.

Për çështjen civile që iu përket palëve:

PADITËS: Enver Shehaj

I PADITUR: Shoqëria “Albpetrol” sh.a Patos

KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SE LARTË

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

V Ë R E N

I. Rrethanat e çështjes

1. Para Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji), pala kërkuese, Shoqëria “Albpetrol”
sh.a Patos, me datë 28.06.2019 ka paraqitur një kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr.
1739, datë 15.12.2017 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier, lënë në fuqi me vendimin nr. 11, datë
17.01.2019 të Gjykatës së Apelit Vlorë.
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2. Referuar akteve të administruara në gjykatat e faktit rezulton se paditësi Enver Shehaj, i është
drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë kundrejt palës së paditur, Shoqëria “Albpetrol” sh.a
Patos, me padi me objekt shpërblim dëmi për zgjidhje të paligjshme të kontratës së punës.

3. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Vlorë me vendimin nr. 1739, datë 15.12.2017 ka vendosur pranimin e
padisë. Detyrimin e të paditurit Shoqëria “Albpetrol” sh.a. që t’i paguajë paditësit Enver Shehaj 2
(dy) paga mujore për mosrespektimin e procedurës së zgjidhjes së kontratës së punës.
Detyrimin e të paditurit Shoqëria “Albpetrol” sh.a. që t’i paguajë paditësit Enver Shehaj 3 (tre) paga
mujore për mosrespektimin e afatit të njoftimit për zgjidhjen e kontratës së punës.
Detyrimin e të paditurit Shoqëria “Albpetrol” sh.a. që t’i paguajë paditësit Enver Shehaj 12
(dymbëdhjetë) paga mujore si dëmshpërblim për zgjidhjen e menjëhershme dhe të pajustifikuar të
kontratës së punës.
Detyrimin e të paditurit Shoqëria “Albpetrol” sh.a. që t’i paguajë paditësit Enver Shehaj 3 (tre) paga
mujore si shpërblim për vjetërsinë në pune.
Detyrimin e të paditurit Shoqëria “Albpetrol” sh.a. që t’i paguajë paditësit Enver Shehaj pagën për
lejen vjetore të pakryer për vitin 2017, në raport me kohën e punës së kryer.
Shpenzimet gjyqësore t’i ngarkohen të paditurit.

4. Ky vendim është lënë në fuqi nga Gjykata e Apelit Vlorë me vendimin nr. 11, datë 17.01.2019.

5. Kundër këtij vendimi, ka paraqitur rekurs pala e paditur, Shoqëria “Albpetrol” sh.a Patos, e cila po
ashtu, me datë 28.06.2019 ka paraqitur pranë Gjykatës së Lartë një kërkesë për pezullimin e
ekzekutimit të vendimit të Gjykatës së Apelit Vlorë, duke parashtruar si shkak :

 Kërkojmë pezullimin e ekzekutimit të këtij vendimi sipas nenit 479/a deri sa të shprehet
Gjykata e Lartë për arsye se kjo do të sillte pasoja të pariparueshme për Albpetrol; sh.a. sepse
këto lekë të shpërndara është vështirë ose e pamundur për tu arkëtuar nga personat që do ti
marrin.

6. Në zbatim të pikës 1 të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile, bashkëlidhur kërkesës për
pezullim të palës kërkuese Shoqëria “Albpetrol” sh.a Patos, gjendet edhe kopja e rekursit të ushtruar
nga kjo palë kundër vendimit gjyqësor që kërkohet të pezullohet ekzekutimit. Gjithashtu, konstatohet
se palët e tjera pjesëmarrëse në gjykimin e çështjes ku është dhënë vendimi gjyqësor që kërkohet të
pezullohet, janë njoftuar rregullisht për kërkesën e paraqitur nga pala kërkuese Shoqëria “Albpetrol”
sh.a Patos, të cilët nuk kanë parashtruar argumente lidhur me bazueshmërinë në ligj të kërkesës për
pezullim dhe për qëndrimin e tyre.

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

9. Kolegji vlerëson se neni 479/1 i 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
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parasysh arsyet justifikuese të zbatimit të kësaj mase, sikur mundet të jetë dëmi i rëndë dhe i
pariparueshëm që mund të sjellë ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit gjyqësor të formës së prerë.
Kjo e drejtë e palës ndërgjyqëse gjyqhumbëse është paraparë nga ligji procedural civil si mjet që
garanton ankimin efektiv në kuptim të nenit 43 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë dhe nenit
13 të Konventës Europiane të të Drejtave të Njeriut. Por duhet theksuar se kjo është një masë e
përkohshme me karakter përjashtimor dhe të jashtëzakonshëm. Kjo do të thotë se pala ndërgjyqëse
gjyqhumbëse që bën kërkesën për pezullimin e vendimit gjyqësor të formës së prerë ka barrën t’i
paraqesë Gjykatës rrethanat konkrete, të bazuara në prova në cilat nga ekzekutimi i menjëhershëm i
vendimit gjyqësor të formës së prerë, kësaj pale mund t’i vijë një dëm i rëndë në mënyrë të
parikthyeshme.

10. Nga shqyrtimi i shkaqeve konkrete për të cilat pala kërkuese, kërkon pezullimin e ekzekutimit të
vendimit gjyqësor, Kolegji Civil vlerëson se, kërkuesi nuk ka paraqitur asnjë shkak apo argument
konkret të bazuar në prova se pse ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit do të sillte për palën e
paditur pasoja të rënda dhe të pariparueshme.

11. Përsa më sipër, Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë vlerëson se nuk ka vend për të pranuar kërkesën
e paraqitur nga kërkuesi Shoqëria “Albpetrol” sh.a Patos për pezullimin e ekzekutimit të vendimit
gjyqësor të formës së prerë.

P Ë R   K Ë T O   A R S Y E

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

V E N D O S I

Mospranimin e kërkesës së paraqitur nga kërkuesi Shoqëria “Albpetrol” sh.a. Patos, për pezullimin e
ekzekutimit të vendimit nr. 11, datë 17.01.2019 të Gjykatës së Apelit Vlorë.

Tiranë, më 13.05.2020

ANËTAR ANËTAR KRYESUES

Sokol SADUSHI Ilir PANDA Ervin PUPE



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË

KOLEGJI CIVIL
Nr. 272 Regjistri

V E N D I M

NË EMËR TË REPUBLIKËS

Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë i përbërë nga gjyqtarët:

Ervin PUPE - Kryesues
Sokol SADUSHI - Anëtar
Ilir PANDA - Anëtar

Sot më datë 13.05.2020, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr. 272 akti, datë
07.05.2019, si më poshtë:

KËRKUES: Universiteti “Aleksander Moisiu” Durrës

OBJEKTI: Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 10-2019-512 (176),
datë 21.03.2019 të Gjykatës së Apelit Durrës.

BAZA LIGJORE: Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile.

Për çështjen civile që iu përket palëve:

PADITËS: Ruzhdi Et’hemaj

I PADITUR: Universiteti “Aleksander Moisiu” Durrës

KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SE LARTË

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

V Ë R E N

I. Rrethanat e çështjes

1. Para Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji), pala kërkuese, Universiteti
“Aleksander Moisiu” Durrës, më datë 07.05.2019 ka paraqitur një kërkesë për pezullimin e
ekzekutimit të vendimit nr. 10-2019-512 (176), datë 21.03.2019 të Gjykatës së Apelit Durrës.



2. Referuar akteve të administruara në gjykatat e faktit rezulton se paditësi Ruzhdi Et'hemaj, i
janë drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësore Durrës kundrejt palës së paditur, Universiteti
“Aleksander Moisiu” Durrës, me objekt shpërblim dëmi për zgjidhje të paligjshme të
kontratës së punës.

3. Gjykata e Rrethit Gjyqësore Durrës me vendimin nr. nr. (11-2018-4380) 1372, datë
17.09.2018 ka vendosur : Rrëzimin e kërkesëpadisë së paditëses Ruzhdi Et’hemaj, si të
pabazuar në prova dhe në ligj.Shpenzimet gjyqësore i ngarkohen palës paditëse. Kundër këtij
vendimit shpallet e drejta e ankimit brenda 15 ditëve nga dita e nesërme e shpalljes së tij në
Gjykatën e Apelit Durrës.

4. Gjykata e Apelit Durrës, me vendimin nr. 10-2019-512 (176), datë 21.03.2019 ka
vendosur:
Ndryshimin e vendimit civil me nr. (11-2018-4380) 1372, datë 17.09.2018 të Gjykatës së
Rrethit Gjyqësore Durrës në këtë mënyrë:
Pranimin e kërkesëpadisë së paditësit Ruzhdi Et'hemaj.
Detyrimi i palës së paditur Universiteti “Aleksander Moisiu” Durrës t’i paguajë paditësit
Ruzhdi Et'hemaj shpërblimin që rrjedh nga zgjidhja e menjëhershme e pajustifikuar e
kontratës së punës si më poshtë:
Dymbëdhjetë muaj page dëmshpërblim për zgjidhjen në mënyre të menjëhershme të
pajustifikuar të kontratës së punës.
Tre muaj pagë për mosrespektim të afateve të njoftimit për zgjidhjen e kontratës së punës.
Dy muaj pagë për mosrespektim të procedurës për zgjidhen e kontratës së punës.
Tre paga e gjysëm për shpërblim për vjetërsi për periudhën 02.08.2010 deri në 06.02.2018.
Si pagë për dëmshpërblimet e përcaktuara më lart, shërben paga bruto e palës paditëse gjatë
kohëzgjatjes së marrëdhënies së punës.
Shpenzimet gjyqësore në ngarkim të palës së paditur.
Lëshohet urdhër ekzekutimi për këtë vendim gjyqësor.
Kundër vendimit mund të bëhet rekurs në Gjykatën e Lartë sipas ligjit.

5. Kundër këtij vendimi, ka paraqitur rekurs pala e paditur, Universiteti “Aleksander Moisiu”
Durrës, e cila po më datë 07.05.2019, ka paraqitur pranë Gjykatës së Lartë një kërkesë për
pezullimin e ekzekutimit të vendimit të Gjykatës së Apelit Durrës, duke parashtruar këto
shkaqe:

 Bazuar në nenin 479/a të Kodit të Procedurës Civile, Gjykata e Lartë pezullon
ekzekutimin e vendimit kur: a- ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit do të sillte
pasoja të rënda e të pariparueshme

 Meqënëse vendimet e Gjykatës së Apelit janë vendime të formës së prerë, ato
përbëjnë titull ekzekutiv dhe si rrjedhojë nëpërmjet përmbarueses gjyqësore private
Jonida Ujkashi ka filluar procedura për ekzekutimin e këtij vendimi nëpërmjet
shkresës nr. 294 prot., datë 24.04.2019 “Lajmërim për ekzekutim vullnetar” drejtuar
Universitetit “Aleksandër Moisiu”.

 Kërkesa për pezullim i drejtohet gjykatës duke qënë të bindur në të drejtën tonë se
vendimi i mësipërm i Gjykatës së Apelit Durrës është i pabazuar në prova dhe në ligj
dhe në shkelje të rëndë të normave materiale dhe proceduriale.

 Vlerësojmë se palës së paditur Universitetit “Aleksandër Moisiu” Durrës nga
ekzekutimi i menjëhershëm i këtij vendimi do t’i shkaktohej një dëm i rëndë dhe i
parikupërueshëm pasi Universiteti ndodhet në vështirësi financiare. Pasojat e rënda



dhe të pariparueshme për Universitetin “Alekandër Moisiu” Durrës konsistojnë si më
poshtë:

 Së pari, Universiteti “Aleksandër Moisiu”, Durrës, është Institucion i Arsimit të Lartë
Publik. Bazuar në Ligjin 80/2015 datë 22.07.2015 “Për Arsimin e Larte dhe Kërkimin
Shkencor në Republiken e Shqipërisë” burimet e financimit të këtij Institucioni janë
buxheti i shtetit, të ardhurat nga tarifat e shkollimit të studenteve si dhe të ardhura të
tjera.

 Aktiviteti ekonomiko- financiar i UAMD realizohet në mbështetje dhe në zbatim të
akteve ligjore dhe nenligjore për funksionimin e institucioneve shteterore dhe enteve
publike.

 Theksojme se në financimin e shpenzimeve me burim financimi nga të ardhurat tona
kanë përparësi pagat e punonjesve, sigurimet shoqërore dhe shëndetësore, pagesa e
energjisë elektrike, furnizimi me ujë dhe detyrimet e krijuara sipas kontratave lidhura
në vitin 2018, destinacionit të parashikuar në vitin 2018 dhe që trashëgohen për vitin
2019, për shërbime të ofruara nga të tretë, siç janë shërbimi i ruajtjes me roje civile,
shërbimi i mirëmbatjes dhe menaxhimit të sistemit elektronik të sekretarive
mësimore, blerje letër dhe toner, blerje diplomash, punime ndërtimore etj.

 Institucioni ynë realizon të ardhura kryesisht në fillim të vitit akademik, sapo nis
procesi mësimor (periudhë që përkon me arkëtime të realizuara nga studentet e viteve
të dyta e lart) dhe në muajin janar (kur arkëtojne studentet e vitit të parë). Fluksi i
pritshëm i arketimeve ka qënë i ulët edhe për shkak të vendimeve të Këshillit të
Ministrave që kanë reduktuar dhe ulur tarifat e shkollimit të studentëve në kuadër të
paktit për universitetin.

 Të ardhurat tona disponibël pranë Degës së Thesarit Durrës, janë në vlerën
10.265.701 lekë ndërkohë që detyrimet tona aktuale janë më të mëdha.

 Detyrimet aktuale që duhet të shlyejë Institucioni ynë janë në vlerën rreth
200.000.000 lekë. Këtu janë përfshirë pagesa për lektorë me kohë të pjesshme, pagesa
për orë mësimore për personelin me kohë të plotë, detyrime të cilat rrjedhin nga
kontrata të lidhura si dhe investime të cilat lidhen drejtpërsëdrejti me funksionimin
normal të procesit mësimor.

 Për vitin 2019, në buxhet, nuk është planifikuar shpenzimi në lidhje me ekzekutimin e
vendimit të gjykatës së Apelit Durrës nr. 10-2019-(512), datë 21.03.2019, për arsye se
Gjykata e Shkallës së Parë Durrës e ka shpallur të pavlefshme kërkesë padinë e bërë
nga Z. Ruzhdi Et’hemaj ndaj UAMD. Në këto kushte ekzekutimi i këtij vendimi do të
quhet dëm ekonomik për Institucionin tonë për sa kohë kjo çështje nuk është trajtuar
në Gjykatën e Lartë.

 Financimi i menjehershem i këtij vendimi, në vlerën 1.555.770 lekë nga të ardhurat
tona është i pamundur pasi aktualisht të ardhurat tona janë të pamjaftueshme të
likujduar në mënyrë të menjëhershme këtë detyrim dhe realizimi i kësaj pagese do të
sillte pasoja serioze për qëndrueshmërinë financiare të Institucionit tonë.

 Bazuar në Udhezimin e Ministrisë së Financave likuidimi i detyrimeve të lindura nga
vendimet gjyqësore nuk mund të prekin as shpenzimet për paga as sigurimet
shoqërore dhe as shpenzimet e domosdoshme administrative.

 Nuk mund të likujdojmë në menyrë të menjëhershme detyrimin prej rreth 1.555.770
(një milion e pesëqind e pesëdhjetë e pesë mijë e shtatëqind e shtatëdhjetë) lekësh, pa
cënuar fondet për paga, sigurime dhe detyrime të akumuluara.

 Financimi i detyrimit ndaj kreditorit “Rruzhdi Et’hemaj” nga fondet e buxhetit të
shtetit është pothuajse i pamundur dhe duhet të miratohet nga MAS gjë që kërkon
kohë për shak të ndjekjes së procedurave të shumta burokratike. Në këto kushte



deklarojmë se nuk kemi kapacitete financiare, për të likujduar në mënyrë të
menjëhershme një detyrim prej rreth 1.555.770 lekësh ndaj kreditorit “Ruzhdi
Et’hemaj”.

 Së dyti, kemi të bëjmë me një detyrim atipik dhe një vlerë të lartë dhe të
konsiderueshme financiare në total 1.555.770 lekësh sipas lajmërimit për ekzekutim
vullnetar në raport tne gjendjen e vështirë financiare të UAMD. Ky detyrim i cili
është kërkuar të ekzekutohet nga pënnbaruesja gjyqësore private Jonida Ujkashi për
llogari të kreditorit Ruzhdi Et’hemaj është një detyrim shumë i lartë i cili objektivisht
nuk mund të shlyhet nga Universiteti “Aleksandër Moisiu” për shkak të pamundësisë
objektive financiare.

 Së treti, UAMD ndodhet në vështirësi financiare dhe aktualisht po përballet me
vështirësi të shumta për shlyerjen e detyrimeve të pagave ndaj personelit akademik
dhe adminstrativ si dhe nuk është në gjëndje të shlyejë detyrimet e akumuluara ndaj
subjekteve që janë kontraktuar nga Universiteti për punë, mallra apo shërbime për
nevoja të funksionimit të përditshëm të tij, ekzekutimi i detyrimit do të shkaktonte
paralizimin e veprimtarisë si dhe të funksionimit të universitetit në të mirë dhe në
interes publik.

 Së katërti, kërkesa për pezullimin e ekzekutimit të vendimit të formës së prerë bazohet
në faktin se UAMD në cilësinë e institucionit të arsimit të lartë publik i akordohen të
ardhurat nga transferta e pakushtëzuar nga buxheti i shtetit dhe për pasojë UAMD e
ka të pamundur ekzekutimin e këtij detyrimi duke qënë se duhet ti drejtohet Ministrisë
së Financave dhe Ministrisë së Arsimit dhe Sportit për alokimin e fondit për shlyerjen
e detyrimit. Në kushtet e burokracisë në akordimin dhe akordimin e fondeve nga
ministria e linjës shlyrja e menjëhershme brenda afatit 5 ditor sikurse kërkohet nga
përmbaruesi privat është objektivisht e pamundur.

 Së pesti, arsyetimi i Gjykatës së Apelit Durrës se për shkakun e aplikuar për zgjidhjen
e marrëdhënieve të punës UAMD nuk ka paraqitur asnjë provë për të vërtetuar këtë
pretendim është në zbatim të keq të ligjit material.

 Së gjashti, vlerësimi i gjykatës së Apelit Durrës se zgjidhja e konratës së punës është e
pajustifikuar dhe pa një shkak të ligjshëm është i gabuar dhe në zbatim të keq të ligjit
konkretisht të Kodit të Punës. Zgjidhja është bërë për një shkak të justifikuar dhe të
ligjshëm për arsye se nuk është bërë për asnjë nga shkaqet e përmendura në nenin 146
të Kodit të Punës që do ta cilësonin këtë zgjidhje si të pavlefshme ligjërisht. Në rastin
në shqyrtim në takimin e zhvilluar midis paditësit dhe administratorit të të paditurit,
paditësi nuk ka pretenduar në asnjë moment se zgjidhja është bërë për një motiv
abuziv nga ana e punëdhënësit. Gjykata e Apelit në asnjë moment të vendimit të saj
nuk ka argumentuar se ekzistojnë një nga shkaqet e nenit 146 të Kodit të Punës të cilat
do të justifikonin konkluzionin e saj se zgjidhja është pa shkaqe të arsyeshme.

 Së shtati, Gjykata e Apelit Durrës ka shkelur nenin 14, 16, 28 të Kodit të Procedurës
Civile pasi nuk kanë kryer një hetim të gjithanshëm gjyqësor dhe nuk ka analizuar
provat, rrethanat si dhe faktet e çështjes.

 Referuar vendimit të Kolegjeve të Bashkuara të Gjykatës së Lartë nr. 19, datë
15.11.2007 parashikohet se kur punëdhënësi referuar në zbatim të nenit 141 e vijues
të Kodit të Punës zgjidh në mënyrë të njëanshme kontratën e punës me afat të
pacaktuar, punëmarrësi jo domosdoshmërisht ka të drejtë të përfitojë dëmshpërblim
deri në një vit page. Në vijim të këtij konkluzioni respektimi i kërkesave të nenit 141,
143, 145 të Kodit të Punës passjell përfundimin në mënyrë të natyrshme të kontratës
së punës dhe njëkohësisht respektimin e të gjitha të drejtave të punëmarrësit.

 Në rastin në fjalë nga ana e Gjykatës së Apelit Durrës nuk janë vlerësuar si duhet të
gjitha provat e administmara në gjykim, është interpretuar në mënyrë të gabuar



kontrata e lidhur midis palëve si dhe nuk janë marrë në konsideratë ligji i kohës së
lidhjes së kontratës si dhe në tërësi mosvlerësimi si duhet i fakteve dhe rrethanave të
çështjes kanë çuar në një interpretim të gabuar të tyre nga gjykata e Apelit Durrës.

6. Në zbatim të pikës 1 të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile, bashkëlidhur kërkesës për
pezullim të palës kërkuese Universiteti “Aleksander Moisiu” Durrës, gjendet edhe kopja e
rekursit të ushtruar nga kjo palë kundër vendimit gjyqësor që kërkohet të pezullohet
ekzekutimit. Gjithashtu, konstatohet se palët e tjera pjesëmarrëse në gjykimin e çështjes ku
është dhënë vendimi gjyqësor që kërkohet të pezullohet, janë njoftuar rregullisht për kërkesën
e paraqitur nga pala kërkuese Universiteti “Aleksander Moisiu” Durrës, dhe nuk kanë
parashtruar qëndrimin e tyre të argumentuar lidhur me bazueshmërinë në ligj të kërkesës për
pezullim.

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

9. Kolegji vlerëson se neni 479/1 i 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, pasi 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.

10. E drejtë e palës ndërgjyqëse gjyqhumbëse është paraparë nga ligji procedural civil si mjet
që garanton ankimin efektiv në kuptim të nenit 43 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë
dhe nenit 13 të Konventës Europiane të të Drejtave të Njeriut. Por duhet theksuar se kjo është
një masë e përkohshme me karakter përjashtimor dhe të jashtëzakonshëm. Kjo do të thotë se
pala ndërgjyqëse gjyqhumbëse që bën kërkesën për pezullimin e vendimit gjyqësor të formës
së prerë ka edhe barrën t’i paraqesë Gjykatës rrethanat konkrete, të bazuara në prova në cilat
nga ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit gjyqësor të formës së prerë, kësaj pale mund t’i
vijë një dëm i rëndë në mënyrë të parikthyeshme.

11.Nga shqyrtimi i shkaqeve konkrete për të cilat pala kërkuese, kërkon pezullimin e
ekzekutimit të vendimit gjyqësor, Kolegji Civil vlerëson se, kërkuesi nuk ka paraqitur shkaqe
apo argumenta bindës të bazuar në prova se pse ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit do të
sillte për palën e paditur pasoja të rënda dhe të pariparueshme. Për më tepër, referuar
shkaqeve dhe argumentave të kërkesës për pezullim, sikundër i ka parashtruar kërkuesi, ky i
fundit nuk arritur të argumentojë që egzekutimi i vendimit të formës së prerë atij do t’i sillte



një dëm të rëndë dhe të pakthyeshëm, edhe në kushtet e ushtrimit të të drejtës së njohur
debitorit nga neni 517 paragrafi 3 të Kodit të Procedurës Civile.

12. Përsa më sipër, Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë vlerëson se nuk ka vend për të pranuar
kërkesën e paraqitur nga kërkuesi Universiteti “Aleksander Moisiu” Durrës për pezullimin e
ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë.

P Ë R K Ë T O A R S Y E

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

V E N D O S I

Mospranimin e kërkesës së paraqitur nga kërkuesi Universiteti “Aleksander Moisiu” Durrës,
për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 10-2019-512 (176), datë 21.03.2019 të Gjykatës
së Apelit Durrës.

U shpall sot në Tiranë, më 13.05.2020

ANËTAR ANËTAR KRYESUES

Sokol SADUSHI Ilir PANDA Ervin PUPE



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË

KOLEGJI CIVIL

Nr. 470 Regjistri

V E N D I M

NË EMËR TË REPUBLIKËS

Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë i përbërë nga gjyqtarët:

Ervin PUPE - Kryesues
Sokol SADUSHI - Anëtar
Ilir PANDA - Anëtar

Sot më datë 13.05.2020, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr. 470 akti, datë
16.10.2019, si më poshtë:

KËRKUES: Avokatura e Shtetit, Zyra Vendore Korçë

OBJEKTI: Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 13, datë 08.01.2019 të
Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Korçë dhe vendimit nr. 267, datë
26.06.2019 të Gjykatës së Apelit Korçë.

BAZA LIGJORE: Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile.

Për çështjen civile që iu përket palëve:

PADITËS: Vilson (Yllson) Nake

I PADITUR: Këshilli i Ministrave

KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SE LARTË

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

V Ë R E N

I. Rrethanat e çështjes

1. Para Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji), pala kërkuese, Avokatura e
Shtetit, Zyra Vendore Korçë, me datë 16.10.2019 ka paraqitur një kërkesë për pezullimin e



ekzekutimit të vendimit nr. 13, datë 08.01.2019 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Korçë, lënë
në fuqi me vendimin nr. 267, datë 26.06.2019 të Gjykatës së Apelit Korçë.

2. Referuar akteve të administruara në gjykatat e faktit rezulton se paditësi Vilson (Yllson)
Nake, i janë drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Korçë kundrejt palës së paditur, Këshilli i
Ministrave, me padi me objekt Detyrimin e të paditurit Këshilli i Ministrave Tiranë të njohë
pronar paditësin Vilson (Yllson) Nake nëpërmjet parashkrimit fitues pa titull....

3. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Korçë me vendimin nr. 13, datë 08.01.2019 ka vendosur :
Pranimin e kërkesëpadisë.
Detyrimin e të paditurit Këshilli i Ministrave Tiranë të njohë pronar paditësin Vilson (Yllson)
Nake nëpërmjet parashkrimit fitues pa titull, për një pjesë të objektit të njohur si “Reparti
Ndihmës” me përmasa 8,5 m x 14,35 m (121,97 m2) të ndodhur në fshatin Sheqeras, Korçë,
të përfshirë në pasurinë e paluajtshme të identifikuar në ZVRPP Korçë me nr.306 të
regjistruar në Z.K.3359, vol.11, fq.157, me kufij: V/pasuria me nr.539; L/pasuria me nr.563;
J/ pasuria me nr.569; P/pasuria me nr.564.
Skica planimetrike pjesë e aktit të ekspertimit të hartuar nga eksperti “Multi Studio 21” shpk.
dt. 05.08.2018 bëhet pjesë e këtij vendimi gjyqësor.

4. Ky vendim është lënë në fuqi nga Gjykata e Apelit Korçë me vendimin nr. 267, datë
26.06.2019.

4. Kundër këtij vendimi, ka paraqitur rekurs pala e paditur, Avokatura e Shtetit, Zyra
Vendore Korçë, e cila po ashtu, me datë 16.10.2019 ka paraqitur pranë Gjykatës së Lartë një
kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të vendimit të Gjykatës së Apelit Korçë, duke
parashtruar këto shkaqe:

 Ne keto rrethana, nisur nga permbajtja e padise, nga pretendimet e pales paditese duke
mbajtur parasysh edhe hapesiren ligjore (proceduriale) që ka në një gjykim civil në
lidhje me percaktimin drejt të objektit të padise dhe të shkakut ligjor, Avokatura e
Shtetit konkudon si me poshte;

 Se pari, në lidhje me çështjen e shtruar si fillim i kesaj analize nga pikepamja e ligjit
civil material Avokatura e Shtetit vlereson se kjo mosmarreveshje civile duhet të
zgjidhej nga Gjykata në baze Kodit Civil aktual i vitit 1994 (ligji nr.7850,
dt.29.07.1994, “Per Kodin Civil në RSH”, si ligji i zbatueshem, sipas nenit 1162,
1168 të tij), dispozitat e të cilit kane qene në fuqi në kohen e lindjes se kesaj
marredhenieje juridike dhe ketij shkaku ligjor për ngritjen e padise.

 Per kete, krahas legjislacionit të posacem për ndertesat shteterore , në kategorine e të
ciles futet edhe pasuria objekt gjykimi (gjykata duhet të mbante parasysh nenet 79 e
vijues, 141 e vijues, 149 e vijues, 162, 163, 164, 168, 169, 170, 171, 192-193, 195,
304 e vijues të Kodit Civil.

 Se dyti, duke patur parasysh kerkimet e padise dhe shkakun ligjor, si dhe natyren e
ketyre pretendimeve dhe rrethanat e provuara të çështjes, Avokatura e Shtetit
konstaton se pala paditese kerkon të njihet si pronar pasurine nr.306 ZK.3359 që sot
figuron me pronar “shtet’’, pasuri të cilen pala paditese e posedon prej 20 vitesh e cila
me pare ka qene Repart Ndihmes. Paditesi pretendon se kete pasuri e ka blere nga
Agjensia e Privatizimit të NB-ve... por që kontrata është pa vula të insitutcioneve dhe
jo e kryer para një noteri publik. Kete pronësi të cilen e kerkon që t’i njihet me
vendim gjyqësor dhe të regjistrohet në emer të tij mbështetur në nenet 169, të Kodit
Civil që ka në thelb parashkrimin fitues pa titull si menyre të fitimit të pronësise.

 Në rastin konkret nuk jemi përpara plotësimit të kushteve të parashikuara nga neni



169 i Kodit Civil, në të cilin parashikohet posedimi qetësisht e pa ndërprerje i pasurisë
së paluajtshme, për një periudhë kohore për 20 (njëzet) vjet. Referuar dhe azhomimit
të karteles se pasurise në emer të shtetit. për kete konstatim, në lidhje me 3 kushtet e
parashikuara, Gjykata dueht të mbante parasysh dhe argumentet për sa me poshte
vijon: Sendi të jete i afte për t’u fituar me anë të parashkrimit fitues.

 Së pari, pasuria objekt gjykimi është një send (pasuri e paluajtshme) e llojit “truall”, e
regjistmar me pronar “shtet”, me nr.pasurie 306, ende me regjim juridik të
pandryshuar që nga viti 1997.

 Ky fakt konfirmohet nga dokumentacioni i Z.V.R.P.Paluajtshme Korçë si shqyrtuar si
provë në këtë gjykim (praktika e plotë dokumentare rezulton pronë shtet me sipërfaqe
totale prej 18.700m2)

 Duke i parë në tërësi këto prova (dokumentacionin e Z.V.R.P.Paluajtshme Korçë në
lidhje edhe me qendrimin e pohimin e palëve, rezulton e qartë se pasuria objekt
gjykimi ka ndër vite një  status (regjim) juridik të pandryshuar, sipas kuptimit që
legjislacioni në fuqi në RSH i jep kësaj kategorie të sendeve të paluajtshme (nenet
141, 142, 149 të Kodit Civil - kuptimi i sendeve, sendet e paluajtshme, pronësia mbi
sendin) pra tokë Shtet.

 Duke iu kthyer elementit të shtruar me sipër për t’u analizuar, nisur nga rrethanat
konkrete të çështjes për gjykim, rezulton se pasuria objekt gjykimi me nr.306, e llojit
“truall” me sipërfaqe 121 m2 ndertese ndersa në total pasuria është 18.700m2 është
një send i paluajtshem (prone e paluajtshme) në pronësi të shtetit shqiptar (te RSH),
që nuk perfshihet në pronat publike të patjetersueshme të njohura si të tilla nga
legjislacioni i permendur (dmth është pasuri që emertohet “prone e paluajtshme
jopublike e shtetit”), e tille që nuk mund të fitohet me ane të parashkrimit fitues me
titull ose pa titull, pasi një gje e tille e parashikon vete neni 4 i ligjit nr.8743,
dt.22.03.2001, “Per pronat e paluajtshme të shtetit”, i titulluar “Prona jopublike të
paluajtshme të shtetit”, cituar me lart, duke e interpretuar në menyre gramatikore,
logjike e sistematike.

 Sikunder rezultoi gjate hetimit gjyqësor, pasuria objekt gjykimi me  nr.306 ZK.3559
me sip.121 m2, pavaresisht menyres se shfrytezimit në terren, mbart kufizimet e
permendura e të analizuara (ne pikat a, b, c), sepse vijon të kete të njejtin status
juridik në se regjistrat e pasurive të paluajtshme sipas konfirmimit të
Z.V.R.P.Paluajtshme Korçë në dokumentacionin e vitit 1997 dhe 2018 e pare në
lidhje me faktin që asnjera nga palet nuk jo paraqiti pretendime dhe as prova për
ndryshimin e llojit e të emertimit të kesaj pasurie (nuk ka ndonje akt administrativ të
organeve qendrore ose vendore që të kete disponuar për kalimin në rruge, në truall,
dmth vijon të kete po ate ze kadastral si në vitin 1997, “toke shtet” dhe ndertese e e
njohur si Reparti Ndihmes).

 Si e tillë, në perfundim të kesaj analize, konkludohet që kjo pasuri shoqerohet me
kufizimet e lartpermendura dhe me një hapesire të caktuar (te posacme) në
qarkullimin civil.

 Se dyti, pala paditese e ketij Vilson Nake nuk provoi (elementin tjeter të parashkrimit
fitues pa titull) se, vete apo subjekti/et që e ka/kane patur kete send para tij, e ka/kane
poseduar sendin në menyre të qete e të panderprere për një periudhe prej 20 vjetesh,
afat që për efekt të ligjit civil material do duhet të ishte plotësuar në momentin e
paraqitjes se kerkesepadise sic kerkon neni 169 i Kodit Civil, i sipërcituar, ku
parashikohet parashkrimi fitues pa tituil si menyre e fitimit të pronësise (sipas
dispozites, në momentin e paraqitjes se padise paditesi që pretendon të njihet pronar
nepermjet parashkrimit fitues duhet që t’i kete plotësuar kushtet që në këtë moment
dhe jo të permbushet afati gjate gjykimit.



 Ne perfundim të analizes për kete element të parashkrimit fitues cmojme se kushti i
përcaktuar ligjor për posedimin e qetë të sendit nuk plotësohet në rastin në gjykim. Që
personi të bëhet pronar i sendit duhet që ai të posedojë sendin për një periudhë prej 20
vitesh. Në rastin në gjykim paditësi nuk i paraqiti gjykatës ndonjë provë shkresore që
të provonet momentin e fillimit të posedimit të sendit me qëllim që gjykata të
konkludonte shkresërisht për plotësimin e këtij afati, apo me prova të tjera të lira, që
duhet të jene bindese (psh me deshmitare, të cilet nuk u sollen në kete gjykim si provë
e lire). Avokatura e Shtetit vlereson se në bazë të nenit 12 të Kodit të Procedurës
Civile pala që pretendon një të drejtë ka detyrimin që ta provojë atë. Pala paditëse
kishte detyrimin që të provonte posedimin mbi sendin objekt konflikti për 20 vjet.

6. Në zbatim të pikës 1 të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile, bashkëlidhur kërkesës për
pezullim të palës kërkuese Avokatura e Shtetit, Zyra Vendore Korçë, gjendet edhe kopja e
rekursit të ushtruar nga kjo palë kundër vendimit gjyqësor që kërkohet të pezullohet
ekzekutimit. Gjithashtu, konstatohet se palët e tjera pjesëmarrëse në gjykimin e çështjes ku
është dhënë vendimi gjyqësor që kërkohet të pezullohet, janë njoftuar rregullisht për kërkesën
e paraqitur nga pala kërkuese Avokatura e Shtetit, Zyra Vendore Korçë, të cilët nuk kanë
parashtruar argumente lidhur me bazueshmërinë në ligj të kërkesës për pezullim dhe për
qëndrimin e tyre.

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

9. Kolegji vlerëson se neni 479/1 i 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.

10. 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.

11. 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.

12. 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
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 kërkuesi Avokatura e Shtetit, Zyra Vendore Korçë për pezullimin e
ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë.

P Ë R   K Ë T O   A R S Y E

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

V E N D O S I

Mospranimin e kërkesës së paraqitur nga kërkuesi Avokatura e Shtetit, Zyra Vendore Korçë,
për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 267, datë 26.06.2019 të Gjykatës së Apelit
Korçë.



U shpall sot në Tiranë, më 13.05.2020

ANËTAR ANËTAR KRYESUES

Sokol SADUSHI Ilir PANDA Ervin PUPE
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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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