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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 
KOLEGJI CIVIL 

 
Nr. 34 i Regj.Themeltar. 
Nr. 34 i Vendimit. 
 

VENDIM 
NË EMËR TË REPUBLIKËS 

 
   Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë i përbërë nga: 
 
     Ervin PUPE         -Kryesues 
     Albana BOKSI        -Anëtar 
     Artur KALAJA        -Anëtar  
  

sot më datë 07.02.2022, mori në shqyrtim në dhomën e këshillimit çështjen civile nr. 34, 
Regjistri Themeltar, datë regjistrimi 13.04.2022, që u përket palëve:  
 
KËRKUES:    Shoqëria e Sigurimeve “Eurosig” sha.  
 
OBJEKTI:    Kërkohet pezullimi i ekzekutimit të vendimit 593 (1978), datë 

19.10.2020 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Lushnje, ndryshuar dhe 
lënë në fuqi pjesërisht me vendimin nr. 60-2021-2774, datë 
22.12.2021 të Gjykatës së Apelit Vlorë.  

 
BAZA LIGJORE:  Neni 479 i K.Pr.Civile.  
 
Për çështjen civile që i përket:    
 
PADITËS:     Zvjetlana Garunja. 
- 
I PADITUR:  Shoqëria e Sigurimeve “Eurosig” sha. 
 
OBJEKTI:  Detyrimin e palës së paditur Eurosig sha t’i paguajë paditësit 

Zvjetlana Garunja dëmin pasuror dhe jopasuror (biologjik, moral 
dhe ekzistencial) për shkak të vdekjes në aksidentin e datës 
12.03.2019 të të ndjerit Hysen Garunja në vlerën 5.000.000 (pesë 
million) lekë.  

  Detyrimin e palës së paditur të paguajë taksën dhe shpenzimet 
gjyqësore dhe avokatore.    
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Baza Ligjore:  Nenet 31, 32/a, 154 të Kodit të Procedurës Civile; neni 608 e 
vijues i Kodit Civil; ligji nr. 10 076/2009 “Për sigurimin e 
detyrueshëm”; Rregullore e AMF nr. 53.  

 
   

KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË 
 

pasi dëgjoi relatimin e gjyqtarit Artur Kalaja mbi kërkesën e pezullimit të ekzekutimit të 
vendimit gjyqësor të formës së prerë; 
 

VËREN: 
 

I. Rrethanat e çështjes 
 

1.Gjykata e Rrethit Gjyqësor Lushnje, me vendimin nr. 593 (1978), datë 19.10.2020 ka 
vendosur:  
“Pranimin e kërkespadisë. Detyrimin e palës së paditur shoqëria Eurosig shat ë dëmshpërblejë 
paditësin Zvetlana Garunja, për dëmin pasuror dhe jo pasuror në shumën 4.423.965 (katër 
million e katërqind e njëzet e tre mijë e nëntëqind e gjashtëdhjetë e pesë) lekë. Shpenzimet 
gjyqësore në shumën 194.000 lekë … në ngarkim të palës së paditur. …”.  

2.  Gjykata e Apelit Vlorë, me vendimin nr. 60-2021-2774, datë 22.12.2021,  ka vendosur: 
“Lënien në fuqi të vendimit nr. 593 (1978), datë 19.10.2020  të Gjykatës së Shkallës së Parë 
Lushnje për pjesën që ka pranuar padinë dhe detyruar të paditurin shoqëria Eurosig sha të 
dëmshpërblejë paditësen Zvetlana Garunja për dëmin pasuror të pësuar nga vdekja e të ndjerit 
Hysen Garunja në aksidentin e datës 12.3.2019 në shumën 2.673.965 lekë dhe për shpenzimet e 
varrimit në shumën 250.000 lekë. Ndryshimin e vendimit të mësipërm për pjesën tjetër në këtë 
mënyrë: Detyrimin e të paditurit shoqëria Eurosig sha të dëmshpërblejë paditësen Zvetlana 
Garunja për dëmin jopasuror të pësuar nga vdekja e të ndjerit Hysen Garunja në aksidentin e 
datës 12.3.2019 në shumën 2.076.035 lekë. Shpenzimet gjyqësore … i ngarkohen të paditurit. Ky 
vendim përbën titull ekzekutiv dhe vihet në ekzekutim nga përmbaruesi gjyqësor. Vlorë më datë 
22 dhjetor 2021”.  

3.  Kundër vendimit të Gjykatës së Apelit ka paraqitur rekurs në Gjykatën e Lartë pala 
paditëse, Shoqëria e Sigurimeve “Eurosig” sha.  

4. Në datën 11.01.2022 pala kërkuese, shoqëria “Eurosig” sha,  ka paraqitur kërkesën për 
pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë.  

5. Në datën 13.01.2022 pala kërkuese, shoqëria “Eurosig” sha ka paraqitur kërkesën për 
heqje dorë nga kërkesa për pezullim të ekzekutimit të vendimit të Gjykatës së Apelit Vlorë, 
me argumenti se shoqëria ka paguar tashmë detyrimin në favor të palës paditëse.  

 
II. Vlerësimi i Kolegjit Civil  
 

6. Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji) vlerëson se pala kërkuese Shoqëria e 
Sigurimeve “Eurosig” sha, ka paraqitur një kërkesë për heqje dorë nga shqyrtimi i kërkesës me 
objekt “Pezullimin e ekzekutimit”.   

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 
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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 që siguron ekzekutimin vendimit. …”.  

8. Kolegji vlerëson se neni 479/1 i K.Pr.Civile garanton vendosjen e masës së përkohshme 
procedurale të pezullimit të ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë, në funksion të 
zgjidhjes së rekursit, që është ushtruar ndaj vetë vendimit, 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.  

9.Kolegji vërën se pas regjistrimit të kërkesës me objekt “Pezullimin e ekzekutimit të 
vendimit 593 (1978), datë 19.10.2020 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Lushnje, ndryshuar dhe 
lënë në fuqi pjesërisht me vendimin nr. 60-2021-2774, datë 22.12.2021 të Gjykatës së Apelit 
Vlorë”, pala kërkuese ka depozituar një kërkesë përmes së cilës shpreh vullnetin për të hequr 
dorë nga shqyrtimi i saj në kushtet kur vendimi gjyqësor është ekzektuar prej saj.  
Në këto kushte, për vijimin e gjykimit të kësaj çështje, Kolegji i referohet për analogji nenit 480 
pika “c” të Kodit të Procedurës Civile, në të cilën sanksionohet se “Mospranimi i rekursit 
vendoset në dhomë këshillimi, në kolegj me trup gjykues të përbërë nga 3 gjyqtarë, në rastet kur: 
c) pala që ka paraqitur rekurs heq dorë prej tij”. 

10. Për arsyet e parashtruara më sipër, duke qenë se kërkesa për heqje dorë është paraqitur 
dhe nënshkruar rregullisht nga përfaqësuesi ligjor i palës kërkuese, Kolegji Civil vlerëson se 
është vendi për të disponuar me mospranimin e rekursit. 

 
PËR  KËTO  ARSYE, 

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

 
VENDOSI: 

 
- Mospranimin e kërkesës së palës kërkuese Shoqëria e Sigurimeve Eurosig sha, me objekt 

“Kërkohet pezullimi i ekzekutimit të vendimit 593 (1978), datë 19.10.2020 të Gjykatës së Rrethit 
Gjyqësor Lushnje, ndryshuar dhe lënë në fuqi pjesërisht me vendimin nr. 60-2021-2774, datë 
22.12.2021 të Gjykatës së Apelit Vlorë…”.   

 
Tiranë, më datë 07.02.2022. 
  
 

      ANËTARE                                    ANËTAR                                 KRYESUES 
 
  Albana BOKSI                                     Artur KALAJA                                  Ervin PUPE        
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 
KOLEGJI CIVIL 

Nr. 168  i Regj.Themeltar 
Nr. 168  i Vendimit 
 

VENDIM 
NË EMËR TË REPUBLIKËS 

 
   Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë i përbërë nga: 
 
       Ervin PUPE         - Kryesues 
       Albana BOKSI        - Anëtare 
       Artur KALAJA        - Anëtar  
  
sot  më datë 07.02.2022, mori në shqyrtim në dhomën e këshillimit  çështjen civile nr.168, 
Regjistri Themeltar, datë regjistrimi 01.12.2021, që u përket palëve:  
 
KËRKUES:    Kastriot Dema. 
 
OBJEKTI:    Kërkohet pezullimi i ekzekutimit të vendimit nr. 10-2021-

898/171, datë 12.05.2021 i Gjykatës së Apelit Durrës.  
 
BAZA LIGJORE:   Neni 479 i K.Pr.Civile.  
 
Për çështjen civile që i përket:    
 
KËRKUES:     Carlotta Dossena.  
 
OBJEKTI: Të njohet dhe ti jepet fuqi juridike për zbatim në 

Republikën e Shqipërisë vendimit/Dekretit, RG nr. 
450/2020, datë 27.11.2020 të Gjykatës Cremona, Itali.   

 
BAZA LIGJORE:                             Nenet 393 e vijues të K.Pr.C.  
 

KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË 
 

pasi dëgjoi relatimin e gjyqtarit Artur Kalaja mbi kërkesën e pezullimit të ekzekutimit të  
vendimit gjyqësor të formës së prerë 
 

VËREN: 
 

I. Rrethanat e çështjes 
 
1. Referuar fakteve të pranuara nga të dyja gjykatat, ka rezultuar se  me vendimin gjyqësor 
nr.10-2021-898/171, datë 12.05.2021, Gjykata e Apelit Durrës ka vendosur:  
“Pranimin e kërkesës së kërkueses Carlotta Dossena. Njohjen dhe dhënien fuqi në Republikën e 
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Shqipërisë të vendimit/Dekretit, RG nr. 450/2020, datë 27.11.2020 të Gjykatës Cremona, Itali. 
Shpenzimet gjyqësor siç janë bërë. …”.  
Në këtë vendim arsyetohet se me vendimin/Dekretin, RG nr. 450/2020, datë 27.11.2020, të 
Gjykatës Cremona, Itali, është vendosur se fëmijët e mitur Dema Clara dhe Dema Carlo, ju 
besohen nënës së tyre Carlotta Dossena, me vendosjen pranë saj. 
Nga ana tjetër, babai i tyre, kërkuesi Kastriot Dema, ka të drejtën e vizitës përmes takimeve të 
mbrojtura dhe organizuara nga Shërbimet Sociale, si dhe detyrimin për të paguar kontributin në 
masën 300 euro për secilin fëmi, përveç shpenzimeve mjekësore të jashtëzakonshme në masën 
50% të tyre.  
2.  Në datën 9.6.2021, pala kërkuese Kastriot Dema ka depozituar pranë Gjykatës së Apelit 
Durrës kërkesën me objekt “Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 10-2021-898/171, datë 
12.05.2021 i Gjykatës së Apelit Durrës.”.  
Gjatë shqyrtimit të kësaj kërkese pala kërkuese ka paraqitur një kërkesë për ndërhyrje kryesore 
sipas nenit 189 e vijues të KPC.  
3.  Gjykata e Apelit Durrës, me vendimin nr. 10-2021-1082 (209), datë 16.06.2021, ka 
vendosur:  
“Mospranimin e kërkesës për ndryshimin e objektit dhe shkakut ligjor të kërkesës, sipas nenit 
185 të K.Pr.Civile.  
Shpalljen e mungesës së kompetencës funksionale të Gjykatës së Apelit Durrës për shqyrtimin e 
kërkesës dhe dërgimin e saj në Gjykatën e Lartë Kolegji Civil. Kundër këtij vendimi nuk lejohet 
rekurs. …”.  
Gjykata e Apelit arsyeton se, me ligjin nr. 44/2021, është shfuqizuar paragrafi i dytë i nenit 469 
të KPC dhe për pasojë që prej datës 29.05.2021, e vetmja gjykatë që mund të shqyrtojë kërkesat 
për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor është Kolegji Civil apo Administrativ i 
Gjykatës së Lartë.  
Rezulton se kundër vendimit nr. 10-2021-898/171, datë 12.05.2021 të Gjykatës së Apelit Durrës 
është paraqitur rekurs në Gjykatën e Lartë nga Kastriot Dema, ndaj edhe shqyrtimi i kërkesës 
objekt gjykimi duhet të vazhdojë nga Gjykata e Lartë. 
4.  Kërkuesi Kastriot Dema, me kërkesën për pezullimin e ekzekutimit të vendimin 
nr.898/171, datë 12.05.2021,  ka parashtruar këto shkaqe:  
- Gjykata e Apelit Durrës, përpara se të vendoste për të njohur vendimin gjyqësor të shtetit 
të huaj duhet të kishte njoftuar shtetasin Kastriot Dema;  
- Gjatë gjykimit pranë gjykatës Italiane shtetasi Kastriot Dema nuk ka marrë pjesë dhe nuk 
është njoftuar rregullisht, për këtë arsye nuk përmbushet kushti i parashikuar në nenin 394, 
gërma b) e KPC;  
- Vendimi i Gjykatës Italiane nuk i përmbush kushtet e nenit 396 të KPC sepse kërkuesja 
nuk ka depozituar një vërtetim që provon se ky vendim ka marrë formë të prerë në Itali;  
- Vendimi i Gjykatës Italiane nuk është vërtetuar nga Ministria e Punëve të Jashtme të 
Republikës së Shqipërisë;  
- Kundër vendimit të Gjykatës së Apelit Durrës për njohen e vendimit civil të huaj pala 
kërkuese  ka paraqitur edhe rekurs në Gjykatën e Lartë.   
 
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 
Kastriot Dema, 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 
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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 që siguron ekzekutimin 
vendimit. …”.  
7.  Në rastin konkret pala kërkuese ka depozituar rekurs kundër vendimit të Gjykatës së Apelit 
Durrës, duke kërkuar njëkohësisht edhe marrjen e masës së pezullimit të ekzekutimit të  vendimit 
gjyqësor. Në funksion të garantimit të të drejtave për një proces të rregullt ligjor, kjo kërkesë iu 
komunikua palëve të tjera pjesëmarrëse në gjykimin, me qëllim parashtrimin e argumenteve lidhur 
me bazueshmërinë në ligj të kërkesës për pezullim.   
8.  Kolegji vlerëson se neni 479/1 i K.Pr.Civile 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.  
Nga ana tjetër, duhet theksuar se kjo është një masë e përkohshme me karakter përjashtimor dhe të 
jashtëzakonshëm. Kjo do të thotë se pala ndërgjyqëse gjyqhumbëse që bën kërkesën për pezullimin 
e vendimit gjyqësor të formës së prerë ka barrën t’i paraqesë Gjykatës rrethanat konkrete, të 
bazuara në prova të cilat nga ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit gjyqësor të formës së prerë, 
kësaj pale mund t’i vijë një dëm i rëndë në mënyrë të parikthyeshme.    
9. Nga shqyrtimi i shkaqeve konkrete për të cilat pala kërkuese Kastriot Dema, 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.  
Të gjitha pretendimet e tjera që parashtron pala kërkuese si arsye për pezullimin e ekzekutimit 
të vendimit gjyqësor të formës së prerë të Gjykatës së Apelit Durrës përbëjnë kërkime të cilat 
lidhen me shqyrtimin e rekursit nga Gjykata e Lartë. 
10. Përsa më sipër, Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë vlerëson se nuk ka vend për të pranuar 
kërkesën e paraqitur nga kërkuesi Shoqëria Përmbarimore Justitia, për pezullimin e ekzekutimit të 
vendimit gjyqësor të formës së prerë.  
 

PËR  KËTO  ARSYE 
 

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

VENDOSI 
 

- Mospranimin e kërkesës së palës kërkuese Kastriot Dema, me objekt “Kërkohet pezullimi i 
ekzekutimit të vendimit nr. 10-2021-898/171, datë 12.05.2021 i Gjykatës së Apelit Durrës …”.   
 

            Tiranë, më datë 07.02.2022.  
 
    ANËTARE                                    ANËTAR                                    KRYESUES 

Albana BOKSI                                      Artur  KALAJA                                     Ervin PUPE   
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI CIVIL 

Nr. 173 i Regj. Themeltar 

Nr. 173 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 

Artur KALAJA   - Anëtar 

Albana BOKSI            - Anëtare 

  

Në dhomë këshillimi më datë 07.02.2022, mori në shqyrtim çështjen civile nr. 173, 

Regjistri Themeltar, datë regjistrimi 09.12.2021, që u përket palëve:  

 

KËRKUES:   Shoqëria Xhelili M-2016 shpk  

 

OBJEKTI:   Kërkohet pezullimi i ekzekutimit të vendimit të Gjykatës së 

Apelit Durrës nr. 10-2020-1388 (382), datë 4.11.2020.  

 

BAZA LIGJORE:    Neni 479, gërma a) e Kodit të Procedurës Civile.  

 

Për çështjen civile që i përket:    

 

PADITËS:    Kristina Kadiu 

 

TË PADITUR:  Shoqëria Europrojekt shpk  

    Shoqëria Xhelili M-2016 shpk  

     

PERSON I TRETË:   Agjencia Shtetërore e Kadatrës, Drejtoria Vendore Elbasan  

OBJEKTI: Sigurimin e padisë duke bërë bllokimin e të gjitha veprimtarive 

që mund të kryejë i padituri në ZVRPP.  

  Detyrimin e të paditurit të njohë pronar në masën 50 % mbi 

pasurinë 6/12 (96 m2) 6/13 (212.80 m2), 6/15 (104.66 m2), 6/16 

(7.60 m2), 6/17 (4468 m2) truall, 6/18 (93.64 m2), 6/19 (7 m2), 

6/23 (316.5 m2) të llojit ndërtesë të ndodhura në zonën 

kadastrale nr.2241 rruga nr. 3 Cërrik.  

  Deklarimin aboslutisht të pavlefshëm të kontratës së shitjes nr. 

2932 rep., nr. 1540 kol., datë 5.11.2016 realizuar ndërmjet të 

paditurve shoqëria Europrojekt shpk dhe shoqëria Xhelili M-

2016 shpk.  
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BAZA LIGJORE:  Nenet 32/a, 202/a e vijues të Kodit të Procedurës Civile; nenet 

163, 168, 169, 170, 1168 të Kodit Civil, neni 96 Dekreti Mbi 

Pronësinë nr. 2083, datë 6.7.1955, miratuar me ligjin nr. 2251, 

datë 4.4.1956, neni 9 Kodi Civil viti 1981.   

 

KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË 

 

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

vendimit gjyqësor të formës së prerë,   

 

V Ë R E N 

 

I. Rrethanat e çështjes 

 

1. Nga aktet e fashikullit të gjykimit dhe referuar fakteve të pranuara nga të dyja gjykata 

rezulton se paditësja Kristina Kadiu, sipas dëshmisë së trashëgimisë ligjore, akt noterial nr. 

1140/621, datë 08.09.2016 është një nga trashëgimtarët ligjore të të ndjerit Robert Kadiu, i cili 

rezulton të ketë ndërruar jetë më datë 12.12.2014. Sipas çertifikatës së datës 17.08.2016 me nr. 

01008173, lëshuar nga Zyra e Gjendjes Civile Elbasan rezulton se në datë 14.08.1979 është 

lidhur martesa ndërmjet paditëses Kristina Kadiu (Merdan) dhe trashëgimlënësit Robert Kadiu. 

2. Po kështu rezulton e provuar nga Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar, se i padituri është 

person juridik me emërtimin “Europrojekt” shpk, themeluar më datë 26.01.1995, me objekt 

veprimtarie studim e projektim në të gjitha fushat dhe shërbimet.  

3. Paditësja ka pretenduar se është pronare në masën 50% të të pasurive nr. 6/12, 6/13, 6/15, 

6/16, 6/17, 6/18, 6/19, 6/23 të llojit truall dhe ndërtesë. Padia është ngritur fillimisht kundër 

shoqërisë “Europrojekt” shpk, por gjatë gjykimit është shtuar shoqëria Xhelili M-2016 shpk në 

cilësinë e të paditurit tjetër, pasi pronat objekt gjykimi janë tjetërsuar në favor të kësaj shoqërie 

me anë të kontratës së shitblerjes nr. 2932 rep, nr. 1540 kol, datë 05.11.2016, pas paraqitjes së 

padisë pranë gjykatës.  

4. Sipas provave të administruara gjatë gjykimit ka rezultuar se në datën 02.03.1993, në 

Ndërmarrjen Bujqësore Cërrik nga ana e Komisionit të Vlerësimit të Pasurive është zhvilluar 

ankandi për pasuritë e sipërcituara. Nga procesverbali datë 03.03.1993 rezulton se në 

përfundim të ankandit Komisioni ka vendosur: “1. Të njohë pronar në përqindjet si më poshtë 

- Shoqërinë Europrojekt shpk, 50 % të vleftës së objekteve për shumën 91368 lekë, Robert 

Kadiu 50% të vleftës së objekteve për shumën 91368 lekë. Shuma e paguar nga të dyja palët 

është 162530 lekë. …”. Në këtë vlerë nuk është përfshirë vlera e tokës duke u firmosur dhe u 

vulosur rregullisht, bashkëlidhur dhe pasqyrat nr. 2 në lidhje me gjendjen faktike dhe 

vlerësimin e objekteve në kohën e përfundimit të vlerësimit.  

5. Në datë 29.03.1993 midis të paditurit Europrojekt shpk dhe Ndërmarrjes Bujqësore 

Cërrik është lidhur kontrata e privatizimit nr. 3592/72243 me qëllim kalimin e sendeve 

objekte të sektorit të ndërtimit, pasuritë objekt gjykimi në pronësi të shoqërisë Europrojekt 

shpk.  

6. Nga aktet rezultoi se është lidhur një Kontratë Marrëveshje Noteriale “Mbi organizimin 

e poligonit të prodhimit të materialeve të ndërtimit në qytetin e Cerrikut” lidhur më datë 

29.06.1993, e cila është firmosur për Shoqërinë Europrojekt sh.p.k nga Sulejman Rumasi dhe 

për sektorin e Cërrikut nga Robert Kadiu. Nga përmbajtja dhe qëllimi i kësaj marrëveshje 

rezulton se: “... objektet e përfituara nga ankandi i dt. 02.03.1993 u njohën pronarë të objekteve 

ekzistuese të sektorit të ndërtimit, shoqëria private Europrojekt duke paguar vlerën 91,368 lekë 

që përbën 50% të vlerës dhe Robert Kadiu ka paguar 91,368 lekë që përbën 50 % të vlerës së 
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shumës së paguar nga të dyja palët për shumën totale prej 182,736 lekë për objektet. …”.  

7. Gjithashtu i padituri Europrojekt së bashku me Robert Kadiun kanë bërë edhe likujdimin 

e shumës prej 75,747.8 lekë, e cila korrespondon me 75% të shumës prej 58,810 lekë dhe 25% 

Robert Kadiu e barabartë me 18,836 lekë për qeranë e truallit dhe shumën prej 18,415 lekë për 

blerje të pajisjeve, makinerive dhe inventarit ekzistues në magazine e këtij sektori e likujduar 

prej Europrojekt 

8. Në vazhdim të punës shoqëria projektuese “Europrojekt” ka punësuar të gjithë 

specialistët e punëtorët ekzistues të ish sektorit të ndërtimit të NB Cërrik me drejtues teknik 

Robert Kadiu. Shoqëria projektuese ka zhvilluar veprimtarinë e saj referuar statutit dhe 

rregullores. Lidhur me marrëdhëniet financiare ndërmjet shoqërisë Europrojekt dhe Robert 

Kadiu është përcaktuar se: “… 1. Robert Kadiu do të jetë i punësuar si drejtues teknik i brigadës 

pranë kësaj shoqërie dhe do të paguhet me pagë mujore ... lekë. 2. Robert Kadiu do të jetë 

pjesëtar në fitim ose në humbje e rezultateve financiar të sektorit në masën 10%. ....” Në vijim 

të kësaj midis palëve është lidhur kontrat-marrëveshja e vitit 1993 ku parashikohej se Robert 

Kadiu do të merrte 10% të fitimit përveç pagës së tij si drejtues teknik.  

9. Në datën 12.12.2014 shtetasi Robert Kadiu ka ndërruar jetë duke lënë si trashëgimtar të 

radhës të parë bashkëshorten e tij Kristina Kadiu dhe fëmijët e tij. Pala paditëse ka pretenduar 

të drejta pronësie mbi objektet e privatizuara në ankandin e datës 02.03.1993 në masën e 50% 

të tyre. Duke u bazuar në mandatet e pagesave, paditësja pretendon se është pronare e sendit 

për shkak të parashkrimit fitues me titull për ndërtesat objektet dhe pronar me parashkrim fitues 

pa titull për truallin mbi të cilin janë ndërtuar këto objekte. Paditësja pretendon se janë plotësuar 

të gjithë kushtet e parashkrimit fitues me dhe pa titull pasi kanë kaluar afatet e parashikuara në 

ligj dhe paditësja ka patur posedimin e sendeve për periudhat 20 vjet për truallin dhe për 

objektet.  

10. Sipas akteve në datë 05.11.2016, vetëm dy ditë pas regjistrimit të padisë së mësipërme 

në gjykatë nga ana e palëve të paditura Shoqëria “Europrojekt” shpk dhe Shoqërisë “Xhelili-

M 2016” shpk është lidhur kontrata e shitje së pasurisë së paluajtshme me nr. 2932 Rep nr.1540 

kol datë 05.11.2016 për pasuritë: 1) truall me sipërfaqe totale 4468 (katërmijë e katërqind e 

gjashtëdhjetë e tetë) m2 e ndodhur në zonën kadastrale nr. 2441 me nr. Pasurie 6/17, vol 3, 

fq.37, me adresë të pasurisë Lagjja Cërrik dhe barë mbi këtë pasuri nuk ka, në seksionin “E” 

është bërë shënimi mbi këtë pasuri ka tre ndërtime të paligjshme është e llojit truall 536 dhe 

me ref nr. 0873 është bërë saktësimi i sipërfaqes së ndërtesës; 2) ndërtesë me sipërfaqe totale 

316.50 (treqind e gjashtëmbëdhjetë pikë pesëdhjetë) m2, e ndodhur në zonën kadastrale 2441 

me nr. Pasuria 6/23 —ND vol 3, fq. 44 me adresë e pasurisë rruga nr. 3 Cërrik, dhe barrë mbi 

këtë pasuri nuk ka, në seksionin përshkrimi i veçantë është bërë shënimi pasuria 6/23 ndodhet  

mbi truallin 6/17 dhe me referencë 0873 është bërë saktësimi i sipërfaqes së ndërtesës; 3) 

pasuria “Ndërtesë” me sipërfaqe totale 96.01 (nëntëdhjetë e gjashtë pikë zero një) m2, e 

ndodhur në zonën kadastrale 2441 me nr. Pasurie 6/12 ND, vol 3, fq. 38, me adresë e pasurisë 

Cërrik, dhe barë mbi këtë pasuri nuk ka, në seksioni përshkrimi i veçantë është bërë shënimi 

pasuria 6/12 ndodhet mbi truallin 6/17 dhe me ref. nr, 0873 është bërë saktësimi i sipërfaqes së 

ndërtesës; 4) pasuria “Ndërtesë” me sipërfaqe lotale 93.64 (nëntëdhjetë e e tre pikë 

gjashtëdhjetë e katër) m2, e ndodhur në zonën kadastrale 2441 me nr. Pasurie 6/18 ND, vol 3, 

fq. 42 me adresë Cërrik, dhe barë mbi këtë pasuri nuk ka, në seksionin përshkrimi i veçantë 

është bërë shënimi pasuria 6/18 ndodhet mbi truallin 6/17 dhe me ref. nr. 0873 është bërë 

saktësimi i sipërfaqes së ndërtesës; 5) pasuria “Ndërtesë” me sipërfaqe totale 7.0 (shtatë pikë 

zero) m2, e ndodhur në zonën kadastrale 2441 me nr. Pasurie 6719 ND, vol 3, fq. 43 me adresë 

Cërrik, dhe barë mbi këtë pasuri nuk ka, në seksionin përshkrimi i veçantë është bërë shënimi 

pasuria 6/19 ndodhet mbi truallin 6/17; 6)pasuria “Ndërtesë” me sipërfaqe totale 104.66 

(njëqind e katër pikë gjashtëdhjetë e gjashtë) m2, e ndodhur në zonën kadastrale 2441 me 
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nr.Pasurie 6/15 ND, vol 3, fq. 40 me adresë Cërrik, dhe barë mbi këtë pasuri nuk ka, në 

seksionin përshkrimi i veçantë është bërë shënimi pasuria 6/15 ndodhet mbi truallin 6/17 dhe 

me ref. nr. 0873 është bërë saktësimi i sipërfaqes së ndërtesës; 7) pasuria “Ndërtesë” me 

sipërfaqe totale 7.60 (shtatë pikë gjashtëdhjetë) m2, e ndodhur në zonën kadastrale 2441 me 

nr. Pasurie 6/16 ND, vol 3, fq. 41 me adresë Cërrik, dhe barë mbi këtë pasuri nuk ka, në 

seksionin përshkrimi i veçantë është bërë shënimi “pasuria 6/16 ndodhet mbi truallin 6/17 dhe 

me ref. nr. 0873 është bërë saktësimi i sipërfaqes së ndërtesës; 8) pasuria “Ndërtesë” me 

sipërfaqe totale 212.380 (dyqind e dymbëdhjetë pikë tetëdhjetë) m2, e ndodhur në zonën 

kadastrale 2441 me nr. Pasurie 6/13 ND, vol 3, fq. 39 me adresë Cërrik, dhe barë mbi këtë 

pasuri nuk ka, në seksionin përshkrimi i veçantë është bërë shënimi pasuria 6/13 ndodhet mbi 

truallin 6/17 dhe me ref. nr. 0873 është bërë saktësimi i sipërfaqes së ndërtesës.  

11. Palët kanë rënë dakord që pala blerëse Shoqëria “Xhelili -M 2016” shpk, të blejë 

pasuritë e mësipërme një sipërfaqe truall me sip. Totale 4468 (katër mijë e katërqind e 

gjashtëdhjetë e tetë) m2, një sipërfaqe ndërtese me sip. Totale 96.01 (nëntëdhjetë e gjatë pikë 

zero një) m2, me sipërfaqe totale 212.80 (dyqind e dymbëdhjetë pikë tetëdhjetë) m2, një 

sipërfaqe Ndërtesë me sip. Totale 104.66 (njëqind e katër pikë gjashtëdhjetë e gjashtë) m2, me 

sipërfaqe ndërtesë me sipërfaqe totale 7.60 (shtatë pikë gjashtëdhjetë) m2, një sipërfaqe 

Ndërtesë me sip. Totale 93.54 (nëntëdhjetë e tre pikë gjashtëdhjetë e katër) m2, një sipërfaqe 

ndërtesë me sipërfaqe totale 7.00 (shtatë) m2, një sipërfaqe ndërtesë me sipërfaqe totale 316.50 

(treqind e gjashtëmbëdhjetë pikë pesëdhjetë) m2, kundrejt një çmimi prej 2.650.000 (dy milion 

gjashtëqind e pesëdhjete mijë) lekë dhe 60.000 (gjashtëdhjetë mijë) euro depozituar në 

llogarinë e noterit pasqyruar në mandate pagesat e datës 05.11.2016. 

12. Ka rezultuar gjithashtu se trashëgimlënësi Robert Kadiu ka qenë në një marrëdhënie të 

posaçme me të paditurin Europrojekt shpk duke qenë bashkëpronar në investime me të në 

Poligonin e Ndërtimit Cërrik dhe në marrëdhënie punë në pozicionin e drejtuesit teknik.  

13. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Elbasan, me vendimin nr. 1403, datë 02.11.2018 ka 

vendosur:  

- “Rrëzimin e padisë. Heqjen e masës së sigurimit të padisë. …”.  

14.  Gjykata e Apelit Durrës, me vendimin nr. 10-2020-1388 (382), datë 04.11.2020 ka 

vendosur: 

-  “Ndryshimin e vendimit nr. 1403, datë 2.11.2018 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Elbasan 

 në këtë mënyrë: Pranimin e padisë së paditëses Kristina Kadiu. Detyrimin e palës së paditur 

Shoqëria Europrojekt shpk të njohë paditësen Kristina Kadiu pronare në masën 50 % mbi 

pasuritë 6/12 (96 m2) 6/13 (212.80 m2), 6/15 (104.66 m2), 6/16 (7.60 m2), 6/17 (4468 m2) 

truall, 6/18 (93.64 m2), 6/19 (7 m2), 6/23 (316.5 m2) të llojit ndërtesë të ndodhura në zonën 

kadastrale nr.2241 rruga nr. 3 Cërrik. Deklarimin absolutisht të pavlefshëm të kontratës së 

shitjes nr. 2932 rep., nr. 1540 kol., datë 5.11.2016 realizuar ndërmjet të paditurve shoqëria 

Europrojekt shpk dhe shoqëria Xhelili M-2016 shpk. Bazuar në nenin 196 të Kodit Civil një 

kopje e vendimit t’I dërgohet ASHK Drejtoria Vendore Elbasan për regjistrimin e titullit të 

pronësisë. …”.  

15. Kundër vendimit të Gjykatës së Apelit është paraqitur rekurs në Gjykatën e Lartë, nga 

pala e paditur Shoqëria Xhelili M-2016 shpk.  

16. Në datën 9.12.2021 pala kërkuese ka paraqitur kërkesën për pezullimin e ekzekutimit 

të vendimit gjyqësor nr. 10-2019-1919/630, datë 22.10.2019 nga Gjykata e Apelit Durrës, e 

cila ka ndryshuar pjesërisht vendimin nr. 11-2017-4684/1453, datë 27.09.2017 të Gjykatës së 

Rrethit Gjyqësor Durrës.  

17.  Pala e kërkuese, Shoqëria Xhelili M-2016 shpk ka paraqitur këto shkaqe:  

- Kundër vendimit të Gjykatës së Apelit Durrës pala kërkuese ka paraqitur rekurs në 

Gjykatën e Lartë;  
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- Ekzekutimi i vendimit gjyqësor të Gjykatës së Apelit Durrës do të sillte pasoja të rënda 

dhe të pariparueshme për palën e paditur, e cila pasuritë objekt gjykimi i ka blerë nga shoqëria 

Europrojekt shpk dhe jo nga pala paditëse;  

- Bashkëshorti palës paditëse ka paguar për pasuritë shumën prej 91.300 lekë, ndërsa tani 

kërkohet 50% e vlerës së objekteve të biznesit të palës së paditur, vlerë kjo e cila është në 

shumën 98.500.000 lekë; 

- Gjatë gjykimit të kësaj çështjeje janë lejuar shkelje të rënda procedurale të lidhura me 

ndërgjyqësinë sepse trashëgimtarë ligjorë të të ndjerit janë edhe fëmijët e tij dhe jo vetëm 

bashkëshortja;  

- Gjykata e Apelit ka zbatuar keq ligjin mbi institutin e parashkrimit dhe kontratën e  

shitblerjes duke krijuar konfuzion mes këtyre instituteve;  

 

II. Vlerësimi i Kolegjit  

 

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

Shoqëria Xhelili M-2016 shpk, për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të sipërcituar 

është e pabazuar në ligj.   

19. 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. …”.  

20.  Në zbatim të pikës 1 të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile, bashkëlidhur kërkesës për 

pezullim të palës kërkuese gjendet edhe kopja e rekursit të ushtruar nga kjo palë kundër vendimit 

gjyqësor për të cilin kërkohet të pezullohet ekzekutimi. Gjithashtu, konstatohet se palët e tjera 

pjesëmarrëse në gjykimin e çështjes ku është dhënë vendimi gjyqësor për të cilin kërkohet 

pezullimi, janë njoftuar rregullisht për kërkesën e paraqitur nga pala kërkuese dhe nuk kanë 

parashtruar argumente lidhur me bazueshmërinë në ligj të kërkesës për pezullim dhe për 

qëndrimin e tyre.   

21. Kolegji vlerëson se neni 479/1 i K.P.Civile 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 

të 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.    

22. Nga shqyrtimi i shkaqeve konkrete për të cilat pala kërkuese, Shoqëria Xhelili M-2016 

shpk, kërkon pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor, Kolegji 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. Të gjitha 

pretendimet e tjera që parashtron pala kërkuese si arsye për pezullimin e ekzekutimit të 

vendimit gjyqësor të formës së prerë të Gjykatës së Apelit përbëjnë kërkime të cilat lidhen me 
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shqyrtimin e rekursit nga Gjykata e Lartë. 

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

kërkesën e paraqitur nga kërkuesi, për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së 

prerë.    

PËR KËTO ARSYE, 

 

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

 

V E N D O S I: 

 

Mospranimin e kërkesës së palës kërkuese, Shoqëria Xhelili M-2016 shpk, me objekt 

“Kërkohet pezullimi i ekzekutimit të vendimit të Gjykatës së Apelit Durrës nr. 10-2020-1388 

(382), datë 4.11.2020”.   

 

                                                                                                       Tiranë, më datë 07.02.2022 

 

 

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

          Albana BOKSI                                 Artur KALAJA           Ervin PUPE 
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI CIVIL 

Nr. 176 i Regj. Themeltar 

Nr. 176 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 

Artur KALAJA   - Anëtar 

Albana BOKSI            - Anëtare 

  

Në dhomë këshillimi më datë 07.02.2022, mori në shqyrtim çështjen civile nr. 176, 

Regjistri Themeltar, datë regjistrimi 21.12.2021, që u përket palëve:  

 

KËRKUES:  Agjencia e Trajtimit të Pronave 

 

OBJEKTI:   Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 264, datë 26.11.2019 të 

Gjykatës së Apelit Vlorë deri në përfundimin e gjykimit.   

 

BAZA LIGJORE:              Nenet 472 e vijues të Kodit të Procedurës Civile.  

 

Për çështjen civile që i përket:    

 

PADITËS:    Hatike Lagji 

 

I PADITUR:   Agjencia e Trajtimit të Pronave 

 

Me prani të:   Avokatura e Shtetit, Zyra Vendore Vlorë   
           

OBJEKTI:  Ndryshimin e vendimit nr. 1305, datë 31.08.2018 të Agjencisë së 

Trajtimit të Pronave Tiranë.  

  Të njoftohet dhe të kompensohet prona prej 41,06 dy tokë 

bujqësore e marrë në mënyrë të padrejtë në vitin 1945.    

 

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

përfundimin e procesit të kompensimit të pronave”, i ndryshuar; 

nenet 32, 154 të Kodit të Procedurës Civile.    

 

KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË 

 

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

vendimit gjyqësor të formës së prerë,  
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V Ë R E N: 

 

I.  Rrethanat e çështjes 

 

1.Pranë Gjykatës së Apelit Vlorë është shqyrtuar kërkespadia e paditëses Hatike Lagji, 

trashëgimtare ligjore e subjektit të shpronësuar Mustafa Halo Lagji.  

2. Gjykata e Apelit Vlorë me vendimin nr. 264, datë 26.11.2019 ka vendosur: “Pranimin 

pjesërisht të padisë. Ndryshimin e vendimit me nr. 1305, datë 31.08.2018 të Agjencisë së 

Trajtimit të Pronave në këtë mënyrë: njohjen e të drejtës së pronësisë trashëgimtarëve ligjorë 

të subjektit të shpronësuar Halo Lagji mbi një sipërfaqe toke bujqësore 31060 m2 e ndodhur 

në vendin e quajtur Radhimë, njësia administrative Orikum, Bashkia Vlorë zona kadastrale 

3140. Kompensimin fizik të pronës duke e kthyer në natyrë brenda pronës së njohur të 

trashëgimtarëve të subjektit të shpronësuar Halo Lagji sipërfaqen totale 29260 m2 me 

kufizimet: … . Akti i ekspertimit bashkëngjitet vendimit gjyqësor duke u bërë pjesë integrale e 

vendimit. Shpenzimet gjyqësore siç janë bërë. …” 

3. Kundër vendimit të Gjykatës së Apelit Vlorë ka paraqitur rekurs Agjensia e Trajtimit të 

Pronave dhe njëherazi është kërkuar pezullimi i ekzekutimit të këtij vendimi.  

4. Pala e paditur Agjensia e Trajtimit të Pronave ka paraqitur këto shkaqe:  

-Agjensia e Trajtimit të Pronave, në mbështetje të ligjit nr. 133/2015 dhe akteve nënligjore 

të dala në bazë e për zbatim të tij, me vendimin nr. 1305, datë 31.08.2018 ka vendosur rrëzimin 

e kërkesës për njohje të së drejtës së pronësisë të subjektit sepse kërkesa nuk plotëson konditat 

ligjore, më konkretisht sepse pala nuk ka dokumentacion ligjor që vërteton mënyrën e fitimit 

të pronësisë mbi pasurinë objekt gjykimi;  

-Vendimi i Gjykatës së Apelit Vlorë nuk është i bazuar në ligj dhe duhet të prishet e çështja 

të kthehet për rigjykim pranë të njëjës gjykatë me tjetër trup gjykues.   

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, 

Agjencia e Trajtimit të Pronës, për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të sipërcituar 

është e pabazuar në ligj.   

6. Në pikën 1 të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile, parashikohen kushtet dhe motivet për 

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

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

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

pariparueshme; dhe/ose b) pala që ka bërë rekursin depoziton garanci materiale që siguron 

ekzekutimin vendimit. …”.  

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

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

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

ligji procedural një vendimi gjykate, që e bën atë të ekzekutueshëm, 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. 
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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.P.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 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.P.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 Vlorë, e cila 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. Ky ligj është gjetur në vazhdimësi nga Gjykata 

Kushtetuese se është në përputhje me kushtetutën. 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 gjykatave të apelit dhe Gjykatës Administrative të Apelit, sipas 

neneve 19 dhe 29, kur objekt kontrolli kanë qenë vendime të ATP-së, që kanë disponuar në 

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

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 e parë lidhur ngushtë me nenet 15 e 16(5) të ligjit 

nr.133/2015, nxjerr në pah faktin se vendimi i Gjykatës së Apelit për të cilin kërkohet pezullimi 

në Gjykatën e Lartë, nuk ka fuqi ekzekutive, pavarësisht formës së tij të prerë (në zbatim të 

funksionit rishikues që luan Gjykata e Apelit në këto lloj gjykimesh, në raport me 

vendimmarrjet e ATP-së). Ligji i posaçëm nr.133/2015 e ka lidhur ekzekutueshmërinë e 

vendimeve që merren në zbatim të tij, me konceptin gjë e gjykuar dhe jo me formën e prerë. 

Rrjedhimisht ekzekutueshmëria e vendimeve të gjykatave të dhëna në zbatim të ligjit 

nr.133/2015 lidhet me qenien e tyre përfundimtar, d.m.th kur vendimet e formës së prerë i janë 

nënshtruar rekursit, si përfundimtar konsiderohet vendimi i Gjykatës së Lartë. 

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 ekzekutueshmërinë e vendimit të 

dhënë nga Gjykata e Apelit. Ky i fundit në rastin konkret nuk është i ekzekutueshëm dhe sikurse 

u arsyetua më sipër neni 479 i K.P.Civile fushën e zbatimit e ka vetëm për vendimet objekt 

rekursi të gjykatës së apelit të cilat janë menjëherë të ekzekutueshme. 
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13. Në përfundim Kolegji vlerëson të rëndësishme të theksojë se vendimet e gjykatës së 

apelit për njohjen e të drejtës së kompensimit nuk janë të ekzekutueshme dhe mbi bazën e tyre 

nuk mund të iniciohet procedura e vlerësimit sipas nenit 5(16) të ligjit nr.133/2015, për sa kohë 

që nuk janë kthyer në gjë të gjykuar, d.m.th nuk është shteruar edhe rekursi në Gjykatën e Lartë 

(në ato raste kur është paraqitur rekurs nga palët). 

 

PËR KËTO ARSYE, 

 

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

 

V E N D O S I: 

 

- Mospranimin e kërkesës së palës kërkuese, Agjencia e Trajtimit të Pronave, me objekt, 

“Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 264, datë 26.11.2019 të Gjykatës së Apelit Vlorë deri 

në përfundimin e gjykimit.”.  

 

                                                                                                       Tiranë, më datë 07.02.2022 

 

 

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

          Albana BOKSI                                 Artur KALAJA           Ervin PUPE 
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