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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË

KOLEGJI CIVIL
Nr.161 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 20.05.2020, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr.161 akti, datë
27.02.2020, si më poshtë:

KËRKUES: Agjencia Shtetërore e Kadastrës

OBJEKTI: Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr.4611, datë 22.05.2018 të
Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, lënë në fuqi me vendimin nr.858,
datë 28.10.2019 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

BAZA LIGJORE: Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile.

Për çështjen civile që iu përket palëve:

PADITËS: Besjana Sulaj

I PADITUR: Agjencia Shtetërore e Kadastrës 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, Agjencia
Shtetërore e Kadastrës, me datë 27.02.2020 ka paraqitur një kërkesë për pezullimin e
ekzekutimit të vendimit nr. 858, datë 28.10.2019 të Gjykatës së Apelit Tiranë.
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2. Referuar akteve të administruara në gjykatat e faktit rezulton se paditësja Besjana Sulaj, i
është drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, kundrejt palës së paditur, Agjencia
Shtetërore e Kadastrës , me objekt shpërblim dëmi për zgjidhje të paligjshme të kontratës së
punës.

3. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë me vendimin nr.4611, datë 22.05.2018 ka
vendosur;
“Pranimin e kërkesëpadisë.
Detyrimin e palës së paditur ZQRPP Tiranë të dëmshpërblejë paditësen Besjana Sula me
pagën e 9 muajve pune si rezultat i zgjidhjes së kontratës së punës në mënyrë të
menjëhershme dhe pa shkaqe të justifikuara.
Detyrimin e palës së paditur ZQRPP Tiranë të dëmshpërblejë paditësen Besjana Sulaj me
pagën e një muaji pune për shkak të mosrespektimit të afatit të njoftimit të zgjidhjes së
kontratës së punës.
Detyrimin e palës së paditur ZQRPP Tiranë të dëmshpërblejë paditësen Besjana Sulaj me
pagën e 2  muajve pune për shkak të mosrespektimit të procedurës  së zgjidhjes së kontratës
së punës.”
Ky vendim është lënë në fuqi nga Gjykata e Apelit Tiranë, me vendimin nr. 858, datë
28.10.2019.

4. Kundër këtij vendimi, ka paraqitur rekurs pala e paditur, Agjencia Shtetërore e Kadastrës, e
cila po ashtu, me datë 27.02.2020 ka paraqitur pranë Gjykatës së Lartë një kërkesë për
pezullimin e ekzekutimit të vendimit të Gjykatës së Apelit Tiranë, duke parashtruar shkaqet si
më poshtë :

 Agjencia e 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.4611, datë 22.05.2018 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë dhe
vendimit nr.858, datë 28.10.2019 të Gjykatës së Apelit Tiranë, dhe dërgimin e
çështjes për rishqyrtim në Gjykatën e Apelit me tjetër trup gjykues.

 Nisur nga fakti se çështja  është duke u shqyrtuar në Gjykatën e Lartë duke patur
bindje që vendimi i Gjykatës së Apelit është marrë në kundërshtim me ligjin dhe
ekzekutimi  i vendimit nr.858,datë 28.10.2019 të Gjykatës së Apelit Tiranë do të sillte
pasoja të rënda financiare për institucionin tonë, referuar përcaktimeve të nenit 479,
pika 1 gërma  “a” e K.Procedurës Civile kërkojmë pezullimin e ekzekutimit të
vendimit 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 Agjencia Shtetërore e Kadastrës, gjendet edhe kopja e rekursit të
ushtruar nga kjo palë kundër vendimit gjyqësor që kërkohet të pezullohet ekzekutimi.
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.

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

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

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

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

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.858, datë 28.10.2019 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

Tiranë, më 20.05.2020

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

KOLEGJI CIVIL

Nr. 66/374 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 20.05.2020, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr.374 akti, datë
22.07.2019, si më poshtë:

KËRKUES: Agjensia Shtetërore e Kadastrës

OBJEKTI: Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr.13-2018-3664/877,datë
20.06.2018 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Elbasan, lënë në
fuqi me vendimin nr.10-2019-444/152, datë 12.03.2019 të
Gjykatës së Apelit Tiranë.

BAZA LIGJORE: Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile.

Për çështjen civile që iu përket palëve:

PADITËS: Edvin Gjata

I PADITUR: Zyra Qëndrore e Regjistrimit  të Pasurive  të Paluajtshme Tiranë.
Zyra Vendore e Regjistrimit  të Pasurive të Paluajtshme Elbasan.

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



2

1. Para Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji), pala kërkuese, Agjencia
Shtetërore e Kadastrës, me datë 22.07.2019 ka paraqitur një kërkesë për pezullimin e
ekzekutimit të vendimit nr.10-2019-444/152 , datë 12.03.2019 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

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

3.Gjykata e Rrethit Gjyqësor  Elbasan me vendimin nr. 13-2018-3664/877, datë
20.06.2018 ka vendosur pranimin e pjesshëm të padisë. Ky vendim është lënë në fuqi nga
Gjykata e Apelit Tiranë, me vendimin nr.10-2019-444/152 , datë 12.03.2019.

4. Kundër këtij vendimi, ka paraqitur rekurs pala e paditur, Agjencia Shtetërore e Kadastrës, e
cila po ashtu, me datë ka paraqitur pranë Gjykatës së Lartë një kërkesë për pezullimin e
ekzekutimit të vendimit të Gjykatës së Apelit Tiranë , duke parashtruar shkaqet si më poshtë:

 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.152, datë  12.03.2019  të Gjykatës së Apelit Durrës dhe rrëzimin e kërkesëpadisë.

 Nisur nga fakti se çështja është objekt shqyrtimi në Gjykatën e Lartë, ekzekutimi i
vendimit të Gjykatës së Apelit Durrës do të sillte pasoja të rënda financiare për
institucionin tonë. Sipas përcaktimeve të nenit 479, pika a) të Kodit  të Procedurës
Civile.

5. 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.

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

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

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

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

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

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. 10-2019-444/152, datë 12.03.2019 të Gjykatës së
Apelit Tiranë.

Tiranë, më 20.05.2020

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

KOLEGJI CIVIL
Nr. 84/412 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 20.05.2020, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr.412 akti, datë
06.09.2019, si më poshtë:

KËRKUES: Albana Ajazi

OBJEKTI: Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr.346, datë 15.04.2019 të

Gjykatës së Apelit Tiranë.

BAZA LIGJORE: Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile.

Për çështjen civile që iu përket palëve:

PADITËS: Albana Ajazi

I PADITUR: Jetnor Gjoka, person fizik.

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, Albana Ajazi,
me datë 06.09.2019 ka paraqitur një kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr.
346, datë 15.04.2019 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

2. Referuar akteve të administruara në gjykatat e faktit rezulton se paditësi Albana Ajazi, i
është drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë kundrejt palës së paditur, Jetnor Gjoka,
person fizik me objekt shpërblim dëmi për zgjidhje të paligjshme të kontratës së punës.
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3. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë me vendimin nr.9446, datë 22.11.2016, ka
vendosur:
“Pranimin pjesërisht të padisë.
Detyrimin e palës  së paditur “Jetnor Gjoka” person fizik të  shpërblej paditësen Albana Ajazi
me pagën e 1 (një) muaji për shkak të zgjidhjes së menjëhershme dhe të pajustifikuar të
marrëdhënies së punës.
Detyrimin e palës së paditur “Jetnor Gjoka” person fizik të shpërblejë paditësen Albana Ajazi
me pagën 1 (një) muaji për shkak të mosrespektimit të afatit të njoftimit për zgjidhjen e
menjëhershme  dhe të  pajustifikuar  të  marrëdhënies  së  punës.
Detyrimin e  palës  së paditur  “Jetnor Gjoka” person fizik, të  shpërblejë  paditësen Albana
Ajazi me pagën e 2 (dy) muajve, për shkak të mosrespektimit të procedurës për zgjidhjen e
menjëhershme dhe të pajustifikuar të marrëdhënies së punës.
Rrëzimin për pjesën tjetër të kërkesëpadisë.”
Ky vendim është ndryshuar nga Gjykata e Apelit Tiranë me vendimin nr. 346, datë
15.04.2019, e cila ka vendosur:
“Ndryshimin e vendimit nr.9446, datë 22.11.2016 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë
Rrëzimin e padisë.”

4. Kundër këtij vendimi, ka paraqitur rekurs pala e paditur, Albana Ajazi , e cila po ashtu,
me datë 06.09.2019 ka paraqitur pranë Gjykatës së Lartë një kërkesë për pezullimin e
ekzekutimit të vendimit të Gjykatës së Apelit Tiranë, duke parashtruar përmbledhtazi këto
shkaqe :

 Në referim të nenit 143 të K.Punës znj.Albana Ajazi sipas vërtetimit  me nr.13720
prot, datë  27.05.2016 lëshuar nga Drejtoria  Rajonale Tatimore Tiranë  rezulton të
ketë  punuar për një periudhë 5 muaj pune, ku punëdhënësi ka qenë pala e paditur
Jetnor Gjoka person Fizik, gjë të cilën pala e paditur nuk e ka respektuar afatin e
njoftimit por e ka larguar në mënyrë të menjëhershme znj.Albana Ajazi.

 Punëdhënësi nuk e ka ezauruar rrugën ligjore, për zgjidhjen e kontratës së punës, nuk
i është bërë as njoftimi, nuk është mbajtur as procesverbali  i mbledhjes, nuk i është
dhënë as urdhër largimi vetëm i është  komunikuar që je e pushuar nga puna në
moment, duke i thënë mos u paraqitni më në punë.

5. Në zbatim të pikës 1 të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile, bashkëlidhur kërkesës për
pezullim të palës kërkuese Albana Ajazi , 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.

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

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

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

9. Duke iu rikthyer rastit konkret, Kolegji vlerëson se përsa kohë që nga gjykata e apelit është
vendosur në përfundim rrëzimi i padisë, ndaj të cilit është paraqitur edhe kërkesa për
pezullim nga pala paditëse, ky vendim nuk përmban detyrime për palët e për rrjedhojë objekti
i kërkesës nuk gjen mbështetje në nenin 479 të K.Pr.Civile.

10. 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.

11. 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.

12. Për më tepër, edhe nga shqyrtimi i shkaqeve konkrete për të cilat pala kërkuese kërkon
pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor, Kolegji Civil vlerëson se kërkuesi Albana
Ajazi, 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.

13. Përsa më sipër, Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë vlerëson se nuk ka vend për të pranuar
kërkesën e paraqitur nga kërkuesi Albana Ajazi 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 Albana Ajazi, për pezullimin e
ekzekutimit të vendimit nr. 346, datë 15.04.2019 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

Tiranë, më 20.05.2020

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

KOLEGJI CIVIL

Nr. 11/256 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 20.05.2020, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr. 256 akti, datë
25.04.2019, si më poshtë:

KËRKUES: Ardita Shtylla (Malile)

OBJEKTI: Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 10-2019-517 (179),
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: Sulltane Selfo etj

I PADITUR: Ardita Malile (Shtylla) etj

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. Referuar akteve të administruara në gjykatat e faktit rezulton se paditësi Sulltane Selfo etj,
i janë drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësore Durrës kundrejt palës së paditur, Ardita Malile
(Shtylla) etj, me objekt pjesëtimin e pasurisë së paluajtshme.

2. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Durrës, me vendimin Nr.Regj.Them (21324-03870)
3846/536, datë Regj. 21.10.2010, ka vendosur:
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Të pranojë kërkesë padinë e paditëseve Sulltane Selfo, Enkelejda Selfo (Duhanxhiu),
Brunilda Selfo (Gjoka) dhe Rovena Selfo, lidhur me fazën e parë të pjesëtimit.
Të lejojë pjesëtimin mbi pasurinë e mëposhtme: 1.Dyqan, nr.pasurisë 2/182-N1,me
sip.30,5m2, pjesa “A”,të dyqaneve të katit të parë, ndodhur në ZK 8514,bulevardi kryesor/4
Durrës,me nr.hipotekor 42, datë 11.06.2008. 2.Magazinë mbi dyqane “Salla”, nr.pasurisë
2/182-N5,me sip.147m2, pjesa “A”, të dyqaneve të katit të parë, ndodhur në ZK 8514,
bulevardi kryesor/4 Durrës, me nr.hipotekor 42, datë 11.06.2008. 3.Dyqan, nr.pasurisë 2/182-
B1,me sip.30,5m2, pjesa “A”, e bodrumit kati nën dhe, ndodhur në ZK 8514,bulevardi
kryesor/4 Durrës, me nr.hipotekor 42 datë 11.06.2008. - Të njoh bashkëpronësinë e palëve
mbi pasurinë e mësipërme. Pjesa e secilit mbi këtë pasuri është: Paditëset: Sulltanë Selfo 1/8
pjese; Enkelejda Selfo (Duhanxhiu) 1/8 pjesë; Brunilda Selfo (Gjoka) 1/8 pjesë; Rovena
Selfo 1/8 pjesë. Të paditurit: Gjinovefa Vrioni ¼ pjesë Astrit Malile, 1/12 pjesë Miranda
Malile (Bekteshi) 1/12 pjesë Ardita Malile (Shtylla) 1/12 pjesë.
Shpenzimet gjyqësore siç janë bërë”.

3. Gjykata e Apelit Durrës me vendimin nr. 397, datë 14.05.2013, ka vendosur:

Lënien në fuqi të vendimit datë 30.03.2011 “I fazës parë të pjesëtimit” të Gjykatës së Rrethit
Gjyqësor Durrës.

4. Kolegji Civil i Gjykatës Lartë me vendimin nr. 00-2017-896 (42), datë 20.04.2017 ka
vendosur:

Prishjen e vendimit nr.397, datë 14.05.2013, të Gjykatës së Apelit Durrës dhe dërgimin e
çështjes për rigjykim në po atë gjykatë me tjetër trup gjykues.

5. Gjykata e Apelit Durrës, me vendimin nr. 10-2019-517 (179), datë 21.03.2019 ka
vendosur:

Lënien në fuqi të vendimit civil datë 30.03.2011, i fazës parë të pjestimit të Gjykatës Rrethit
Gjyqësor Durrës.
Kundër këtij vendimi mund të bëhet rekurs në Gjykatën e Lartë brënda 30 ditëve sipas ligjit.

6. Kundër këtij vendimi ka paraqitur rekurs kërkuesja Ardita Shtylla (Malile), e cila ka
kërkuar edhe pezullimin e ekzekutimit të vendimit, duke parashtruar këto shkaqe:

 Kërkesa ime për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr 10-2019- 517 (179), datë
21.03.2019 referuar nenit 479 të K.Pr.C, ka të bëjë me faktin se nga fillimi i
ekzekutimit të këtij vendimi, pra me fillimin e gjykimit për fazën e dytë të pjesëtimit e
pasurive të paluajtshme të sipërpërmendura në ato pjesë që ka përcaktuar gjykata,
mua të paditurës Ardita Shtylla (Malile) me shkaktohet një dëm i madh dhe i
pariparueshëm, pasi sikurse në mënyrë të detajuar kam argumentuar edhe në rekursin
e paraqitur pranë jush, në rastin eventual të zhvillimit të fazës së dytë të pjesëtimit,
dhe me përfitimin e pjesëve ashtu sikurse kanë vendosur gjykatat, (vendimet e të
cilave i kam rekursuar) unë kërkuesja, jo vetëm që do të dëmtohesha nga ky gjykim e
këto pjesë por edhe do të humbisja përfundimisht jo vetëm pjesët e mia takuese, por
edhe një sasi të madhe paraje të cilën e kam shpenzuar për blerjen e disa pjesëve
takuese të bashkëndërgjyqësve, gjë të cilën gjykatat me pa të drejtë nuk e kanë marrë
në konsideratë në gjykimet e mëparshme.

 Pikërisht kundrejt pjesëve takuese zhvillohet edhe debati në këto gjykime, të cilat në
rastin eventual të zhvillimit të fazës se dytë të pjesëtimit të pasurisë, dhe me marrjen
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fizikisht të këtyre pjesëve nga bashkëndërgjyqesit, do të më bëhej i pamundur
rikuperimi i pjesëve të mia takuese, pasi pjesa më e madhe e tyre (paditës e të paditur)
janë jashtë shtetit, dhe duke pasur parasysh se ata tashmë do të kenë edhe disponimin
e lirë të këtij sendi, mund ta tjetërsojnë atë në çdo moment.

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. Në zbatim të pikës 1 të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile, bashkëlidhur kërkesës për
pezullim të palës kërkuese Ardita Shtylla (Malile), 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 Ardita Shtylla (Malile). 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: 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.

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
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.

Gjykimi i padisë së pjesëtimit të sendeve në bashkëpronësi, etj, rregullohet nga Kodi i
Procedurëes Civile (i përditësuar) në nenet 369 e vijues të tij,  nën titullimin e gjykimeve të
posaçme. Pjesëtimi gjyqësor iniciohet nga një padi e cila synon t’i japë fund regjimit juridik
të bashkëpronësisë, ndërkohë që procesi i gjykimit të kësaj padie realizohet në dy faza
gjykimi, të cilat konkludohen respektivisht me dy vendime gjyqësore respektive.  Bazuar në
përmbajtjen e nenit 370 të Kodit të Procedurës Civile (të përditësuar) në fazën e parë të
gjykimit të pjesëtimit, objekti i hetimin dhe vendimmarrjes nga ana e gjykatës është a)
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përcaktimi i së drejtës së bashkëpronësisë ndërmjet subjekteve ndërgjyqës, b) përcaktimi i
pjesëve takuese të secilit prej tyre si dhe c) përcaktimi i pjesëve që do të pjesëtohen. Përsa më
lartë, kuptohet se gjykimi i fazës së parë të gjykimit të pjesëtimit, është një gjykim njohjeje
dhe vërtetimi, i cili ka për qëllim t’i hapë rrugën fazës së dytë të gjykimit të pjesëtimit, duke i
dhënë kështu fund përfundimisht regjimit juridik të bashkëpronësisë. Vendimi gjyqësor i
fazës së parë të gjykimit të pjesëtimit është një vendim njohjeje dhe vërtetimi i cili, qoftë si
vendim i ndërmjetëm i cilësuar i tillë nga ligji, qoftë  më pas si vendim që ka marrë formë të
prerë dhe i ka hapur rrugën fazës së dytë të pjesëtimit, në të dyja rastet nuk është një vendim
detyrimi për palët ndërgjyqëse, vendimi I cili do të mund të ekzekutohet. Pasi siç e
përmendëm më lartë, një vendim I tillë krijon kushtet ligjore që të realizohet faza e dytë e
pjesëtimit të sendit në bashkëpronësi, ku kjo e fundit i jep fund regjimit juridik të
bashkëpronësisë. Në konkluzion të sa më lartë, edhe kërkesa për pezullimin e ekzekutimit të
vendimit nr. 10-2019-517 (179), datë 21.03.2019 të Gjykatës së Apelit Durrës, objekt i këtij
gjykimi, është një kërkesë pa objekt.

11. Përsa më sipër, Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë vlerëson se nuk ka vend për të pranuar
kërkesën e paraqitur nga kërkuesja Ardita Malile (Shtylla) etj 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 Ardita Shtylla (Malile), për pezullimin e
ekzekutimit të vendimit nr. 10-2019-517 (179), datë 21.03.2019 të Gjykatës së Apelit Durrës.

Tiranë, më 20.05.2020

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

KOLEGJI CIVIL
Nr. 151 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 20.05.2020, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr. 151 akti, datë
17.02.2020, si më poshtë:

KËRKUES: Agjencia Shtetërore e Kadastrës

OBJEKTI: Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 516, datë 25.07.2019 të
Gjykatës së Apelit Durrës.

BAZA LIGJORE: Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile.

Për çështjen civile që iu përket palëve:

PADITËS: Andi Shtylla.

TË PADITUR: Zyra Qendrore e Pasurive të Paluajtshme Tiranë.
Zyra Vendore e Pasurive të Paluajtshme Elbasan.

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 17.02.2020 ka paraqitur një kërkesë për pezullimin e
ekzekutimit të vendimit nr. 516, datë 25.07.2019 të Gjykatës së Apelit Durrës.

2. Referuar akteve të administruara në gjykatat e faktit rezulton se paditësi Andi Shtylla, i
është drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Elbasan kundrejt palës së paditur, sot Agjencia



2

Shtetërore e Kadastrës (Zyra Qendrore e Pasurive të Paluajtshme Tiranë dhe Zyra Vendore e
Pasurive të Paluajtshme Elbasan), me padinë objekt shpërblim dëmi për zgjidhje të
paligjshme të kontratës së punës.

3. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Elbasan, me vendimin nr.1173 datë 03.05.2018  ka
vendosur:
“Pranimin pjesërisht të kërkesë padisë .
Detyrimin e anës së paditur të paguajë në favor të paditësit pagën e 10 muajve për zgjidhjen
e menjëhershme dhe pa shkaqe të justifikuara të kontratës së punës.
Detyrimin e anës së paditur të paguaj pagën e 2 (dy) muajve për mos respektimin e
procedurës për zgjidhjen e kontratës së punës.
Detyrimin e anës së paditur të paguaj pagën e 2 (dy) muajve për mos respektimin e afatit të
njoftimit për zgjidhjen e kontratës së punës.
Pushimin e gjykimit për pjesën që ka të bëjë me vjetërsinë në punë për shkak të heqjes dorë të
saj.
Rrëzimin e kërkesë padisë për kërkimet e tjera.
Shpenzimet gjyqësore i ngarkohen anës së paditur”.

4. Gjykata e Apelit Durrës, me vendimin nr.516 datë 25.07.2019 ka vendosur:
“Ndryshimin e vendimit civil me Nr.1173 (13-2018-4992), datë 20.09.2018 të Gjykatës së
Rrethit Gjyqësorë Elbasan në këtë mënyrë:
Detyrimi i palës së paditur t’i paguaje paditësit Andi Shtylla shpërblimin që rrjedh nga
zgjidhja e menjëhershme e pajustifikuar e kontratës së punës si më poshtë:
Dymbëdhjetë muaj pagë dëmshpërblim për zgjidhjen në mënyrë të menjëhershme të
pajustifikuar të kontratës së punës.
Dy muaj pagë për shpërblim për vjetërsi  në punë.
Lëshohet urdhër ekzekutimi për këtë vendim gjyqësor“.

5. Kundër këtij vendimi, ka paraqitur rekurs pala e paditur, ASHK, e cila po ashtu, me datë
17.02.2020 ka paraqitur pranë Gjykatës së Lartë një kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të
vendimit të Gjykatës së Apelit Durrës, duke parashtruar këto shkaqe:
-Kemi ushtruar të drejtën e rekursit.
-Nisur nga fakti, se çështja është duke u shqyrtuar në Gjykatën e Lartë dhe ekzekutimi i
vendimit i Gjykatës së Apelit Durrës do të sillte pasoja të rënda financiare për institucionin
tonë, referuar përcaktimeve të nenit 479 pika 1 germa “A” e K.Pr.Civile, kërkojmë
pezullimin e ekzekutimit të vendimit.

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. 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.

9. 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 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. 516, datë 25.07.2019 të Gjykatës së Apelit Durrës.

Tiranë, më 20.05.2020

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

KOLEGJI CIVIL
Nr. 139 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 20.05.2020, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr. 139 akti, datë
29.01.2020, si më poshtë:

KËRKUES: Agjencia Shtetërore e Kadastrës

OBJEKTI: Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 359, datë 16.05.2019 të
Gjykatës së Apelit Vlorë.

BAZA LIGJORE: Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile.

Për çështjen civile që iu përket palëve:

PADITËS: Astrit Dervishi.

TË  PADITUR: Zyra Qendrore e Pasurive të Paluajtshme Tiranë.
Zyra Vendore e Pasurive të Paluajtshme Lushnjë.

PERSON I TRETË: Avokatura e 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, Agjencia
Shtetërore e Kadastrës, me datë 29.01.2020 ka paraqitur një kërkesë për pezullimin e
ekzekutimit të vendimit nr. 359, datë 16.05.2019 të Gjykatës së Apelit Vlorë.

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

3. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Lushnjë, me vendimin nr.313 datë 03.05.2018  ka vendosur:
“Pranimin e pjesshëm të kërkesë padisë me nr.382 akti datë regjistrimi 08.01.2018 me palë
paditëse Astrit Dervishi dhe palë e paditur Ministria e Drejtësisë dhe ZQRPP Tiranë.
Detyrimin e palës së paditur Ministria e Drejtësisë dhe ZQRPP Tiranë që të dëmshpërblejë
palën paditëse Astrit Dervishi me 4 (katër) muaj page për shkak të zgjidhjes së kontratës së
punës në mënyrë të menjëhershme të pajustifikuar.
Detyrimin e palës së paditur Ministria e Drejtësisë dhe ZQRPP Tiranë që të dëmshpërblejë
palën paditëse Astrit Dervishi për shkak të mosrespektimit të afatit të njoftimit me 1 (një)
muaj pagë.
Detyrimin e palës së paditur Ministria e Drejtësisë dhe ZQRPP Tiranë që të dëmshpërblejë
palën paditëse Astrit Dervishi për shkak të mosrespektimit të procedurës për zgjidhjen e
kontratës me 2 (dy) muaj pagë.
Rrëzimin e padisë për pjesën tjetër të saj.
Shpenzimet gjyqësore në shumën 3 000 (tre mijë) lekë taksë padie + 1000 (një mijë) lekë
shpenzime kancelarie dhe njoftime, i ngarkohen palëve në përpjesëtim me pjesët e rrëzuara
dhe të pranuara të padisë.
Me marrjen formë të prerë ky vendim përbën titull ekzekutiv dhe urdhërohen shërbimet
përmbarimore në ekzekutimin e këtij vendimi”.

4. Gjykata e Apelit Vlorë, me vendimin nr. 359 datë 16.05.2019 ka vendosur:
“Lënien në fuqi të vendimit Nr. 313 (768), datë 03.05.2018 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor
Lushnjë me ndryshimin në lidhje me masën e dëmshpërblimit për zgjidhje të menjëhershme e
të justifikuar të marrëdhënies së punës në këtë mënyrë:
Detyrimin e palës së paditur Ministria e Drejtësisë dhe ZQRPP Tiranë që të dëmshpërblejë
palën paditëse Astrit Dervishi  me 12 (dymbëdhjetë) muaj pagë për shkak të zgjidhjes së
kontratës së punës në mënyrë të menjëhershme të pajustifikuar.
Ky vendim përbën titull dhe urdhër ekzekutimi“.

5. Kundër këtij vendimi, ka paraqitur rekurs pala e paditur, ASHK, e cila po ashtu, me datë
29.01.2020 ka paraqitur pranë Gjykatës së Lartë një kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të
vendimit të Gjykatës së Apelit Vlorë, duke parashtruar këto shkaqe:
-Kemi ushtruar të drejtën e rekursit.
-Nisur nga fakti, se çështja është duke u shqyrtuar në Gjykatën e Lartë dhe ekzekutimi i
vendimit i Gjykatës së Apelit Vlorë do të sillte pasoja të rënda financiare për institucionin
tonë, referuar përcaktimeve të nenit 479 pika 1 germa “A” e K.Pr.Civile, kërkojmë
pezullimin e ekzekutimit të vendimit.

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

8. Në zbatim të pikës 1 të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile, 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.

9. 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 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. 359, datë 16.05.2019 të Gjykatës së Apelit Vlorë.

Tiranë, më 20.05.2020

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

KOLEGJI CIVIL
Nr. 68/377 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 20.05.2020, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr. 377 akti, datë
23.07.2019, 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 21.05.2019 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 me 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 pjesshëm 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. Gjykata e Apelit Korçë me vendimin 190, datë 25.04.2019 ka vendosur  :
“Lënien në fuqi të vendimit nr. 5 datë 14.01.2019  të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor
Pogradec”.

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:
-Kemi ushtruar të drejtën e rekursit.
-Ekzekutimi i vendimit të Gjykatës së Apelit do të sillte pasoja të rënda financiare për
institucionin tonë dhe bazuar në nenin 479/a të K.Pr.Civile i kërkojmë Gjykatës së Lartë
pranimin e kërkesës për pezullimin e ekzekutimit të vendimit.

II. Vlerësimi i Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë

6. Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji) vlerëson se kërkesa e palës kërkuese,
për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të sipërcituar është e pabazuar në ligj.

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

8. 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.
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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 20.05.2020

ANËTAR ANËTAR KRYESUES
Sokol SADUSHI Ilir PANDA Ervin PUPE



1

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË

KOLEGJI CIVIL
Nr. 107/483 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 20.05.2020, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr. 483 akti, datë
01.11.2019, si më poshtë:

KËRKUES: Agjencia Shtetërore e Kadastrës

OBJEKTI: Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 499, datë 24.07.2019 të
Gjykatës së Apelit Shkodër.

BAZA LIGJORE: Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile.

Për çështjen civile që iu përket palëve:

PADITËS: Klodiana Marku.

TË PADITUR: Zyra Qendrore e Pasurive të Paluajtshme Tiranë.
Zyra Vendore e Pasurive të Paluajtshme Lezhë.

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 01.11.2019 ka paraqitur një kërkesë për pezullimin e
ekzekutimit të vendimit nr. 499, datë 24.07.2019 të Gjykatës së Apelit Shkodër.

2. Referuar akteve të administruara në gjykatat e faktit rezulton se paditësja Klodian Marku, i
është drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Lezhë kundrejt palës së paditur, sot Agjencia
Shtetërore e Kadastrës (Zyra Qendrore e Pasurive të Paluajtshme Tiranë dhe Zyra Vendore e
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Pasurive të Paluajtshme Lezhë), me padinë me objekt shpërblim dëmi për zgjidhje të
paligjshme të kontratës së punës.

3. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Lezhë, me vendimin nr.651 datë 17.11.2017  ka vendosur:
“Pranimin e pjesshëm  të kërkesë padisë.
Detyrimin e palës së paditur ZQRPP Tiranë dhe ZVRPP Lezhë ti paguajnë  paditëses
Klodiana Marku si dëmshpërblim  për zgjidhjen e menjëhershme dhe të pa justifikuar të
marrëdhënies  së punës në masën e 10 pagave bruto mujore.
Detyrimin e palës së paditur ZQRPP Tiranë dhe ZVRPP Lezhë dëmshpërblejnë paditësen për
mos respektimin e afatit të njoftimit me 3 paga mujore, për mos respektimin e procedurës së
largimit nga puna me 2 dy paga mujore, si dhe dëmshpërblimin për vjetërsi në punë që prej
datës 14.10.2008-3103.2016 ( me paga 15 ditore për çdo vit pune). për zgjidhjen e kontratës
së punës.
Rrëzimin e padisë për pjesët  e  tjera.
Shpenzimet gjyqësore të përbëra nga taksa mbi aktet në ngarkim të  palëve të   paditura”.

4. Gjykata e Apelit Shkodër me vendimin 499, datë 25.04.2019 ka vendosur  :
“Lënien në fuqi të vendimit nr. 651 datë 17.01.2017 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Lezhë”.

5. Kundër këtij vendimi, ka paraqitur rekurs pala e paditur, ASHK, e cila po ashtu, me datë
01.11.2019 ka paraqitur pranë Gjykatës së Lartë një kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të
vendimit të Gjykatës së Apelit Shkodër, duke parashtruar këto shkaqe:
-Kemi ushtruar të drejtën e rekursit.
-Nisur nga fakti, se çështja është duke u shqyrtuar në Gjykatën e Lartë dhe ekzekutimi i
vendimit i Gjykatës së Apelit Shkodër do të sillte pasoja të rënda financiare për institucionin
tonë, referuar përcaktimeve të nenit 479 pika 1 germa “A” e K.Pr.Civile, kërkojmë
pezullimin e ekzekutimit të vendimit.

II. Vlerësimi i Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë

6. Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji) vlerëson se kërkesa e palës kërkuese,
për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të sipërcituar është e pabazuar në ligj.

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

8. 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.

9. 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
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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. 499, datë 24.07.2019 të Gjykatës së Apelit Shkodër.

Tiranë, më 20.05.2020

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

KOLEGJI CIVIL

Nr. 106/482 i Vendimit.
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  20.05.2020, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr. 482 akti, datë
31.10.2019, si më poshtë:

Kërkues: Agjencia e Trajtimit të Pronave.

Për çështjen civile me palë :

Paditës: Fatmir Shpellzaj.

E paditur: Agjencia e Trajtimit të Pronave Tiranë;

Person i tretë: Agjencia Shtetërore e Kadastrës Drejtoria Vendore Shkodër.

Objekti: Pezullimi i ekzekutimit të vendimit nr.157, datë 03.07.2019 të
Gjykatës së Apelit Shkodër.

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

VËREN:

1. Rrethanat e çështjes dhe procedura

1. Para Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji), kërkuesi, Agjencia e Trajtimit
të Pronave 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.
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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, anulim vendimi të ATP,
njohjen pronar dhe kompensimin financiar, kundrejt palës së paditur Agjencisë 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 Agjencia e Trajtimit të
Pronave. Gjithashtu Agjencia e Trajtimit të Pronave me kërkesën me nr.2625 prot. datë
31.10.2019, ka paraqitur në Gjykatën e Lartë një kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të
vendimit të Gjykatës së Apelit Shkodër, duke parashtruar këto shkaqe:
-Nga ekzekutimi i këtij vendimi gjyqësor do të vijnë dëme të rënda dhe të parikuperueshme,
të cilat në momentin që prona do të regjistrohet ajo mund të tjetërsohet tek të tretë çka do të
sillte pasoja të rënda, ndërkohë që nga Gjykata e Lartë mund të kemi vendim për prishje të
vendimit dhe kthimin e çështjes për rishqyrtim.
-Ekzekutimi i këtij vendimi gjyqësor do të sillte  dëme të rënda   për interesat e shtetit pasi
sipërfaqja prej 1500 dy është kaluar në administrimin e ministrisë përgjegjëse për turizmin
me VKM nr. 707 datë 21.11.2018.
-Për shkak të specifikës së çështjes, ku Gjykata e Apelit ka gjykuar si gjykatë e shkallës së
parë, duke disponuar me ekzekutimin e vendimit, i cili  ngarkon palët me detyrime dhe në
kushtet kur ky vendim ankimohet në Gjykatën e Lartë nëpërmjet rekursit, vlerësojmë se
pikërisht ekzekutimi i këtij vendimi duhet të pezullohet nga Gjykata e Lartë.
-Sa më sipër ekzekutimi i vendimit nr. 157 datë 03.07.2019 të Gjykatës së Apelit Shkodër  pa
u marrë në shqyrtim pretendimet tona në rekurs do të kishte pasoja të rënda për interesat
financiare të shtetit.

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,
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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 zbatim të pikës 1 të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile, bashkëlidhur kërkesës për
pezullim të palës kërkuese Agjencia e Trajtimit të Pronave, 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, të cilët nuk kanë parashtruar argumente
lidhur me bazueshmërinë në ligj të kërkesës për pezullim dhe për qëndrimin e tyre.

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.Civile nënkupton pasojat e drejtpërdrejta 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 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),
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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 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 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 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.
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P Ë R   K Ë T O   A R S Y E

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

V E N D O S I

Mospranimin e kërkesës së paraqitur nga kërkuesi Agjencia e Trajtimit të Pronave, për
pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 157, datë 03.07.2019 të Gjykatës së Apelit Shkodër.

Tiranë, më 20.05.2020

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

KOLEGJI CIVIL

Nr. 40/326 i Vendimit.
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 20.05.2020, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr. 326 akti, datë
07.06.2019, si më poshtë:

Kërkues: Agjencia e Trajtimit të Pronave.

Për çështjen civile me palë :

Paditës: Fatmir Vreçani.

E paditur: Agjencia e Trajtimit të Pronave Tiranë;

Objekti: Pezullimi i ekzekutimit të vendimit nr.11, datë 16.01.2019 të
Gjykatës së Apelit Durrës.

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

VËREN:

1. Rrethanat e çështjes dhe procedura

1. Para Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji), kërkuesi, Agjencia e Trajtimit
të Pronave ka paraqitur kërkesën për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 11, datë
16.01.2019 të Gjykatës së Apelit Durrës, sikurse pasqyrohet në pjesën hyrëse.
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2. Referuar akteve të administruara në gjykatat e faktit rezulton se paditësi, Fatmir Vreçani, i
është drejtuar Gjykatës së Apelit Durrës me padi me objekt, shfuqizimin e vendimi të ATP
dhe detyrimin e ATP të bëjë kalimin me kundërshpërblim në pronësi etj.

3. Gjykata e Apelit Durrës, me vendimin nr. 11 datë  16.01.2019 ka vendosur:
“Pranimin e padisë”
Shfuqizimin e vendimit Nr.621 datë 16.07.2017 të Agjencisë së Trajtimit të Pronave Tiranë.
Detyrimin e Agjencisë së Trajtimit të Pronave Tiranë të kalojë me kundërshpërblim në
pronësi të paditësit Fatmir Vreçani oborrin në përdorim (truall) me sipërfaqe 338 m2, që
është pjesë përbërëse e pasurisë Nr.9/197, ndodhur në ZK 8522, Lagjen “Çlirimi“, Elbasan
me këto kufizime: Veriu- pasuritë me nr.9/197, 9/196; Lindja- pasuritë me nr.9/195, 9/196;
Jugu- pasuria nr.9/257 dhe Perëndimi- pasuria me nr.9/230.
Pjesë përbërëse e këtij vendimi është akti i ekspertimit datë 05.11.2018, hartuar nga Ing.
Shpëtim Pashollari.
Shpenzimet gjyqësore i ngarkohen palës së paditur.
Ky vendim është i ekzekutueshëm nga Shërbimi Përmbarimor Gjyqësor“.

4. Kundër Vendimit të Gjykatës së Apelit Durrës ka ushtruar rekurs Agjencia e Trajtimit të
Pronave. Gjithashtu Agjencia e Trajtimit të Pronave me kërkesën me nr.1692 prot. datë
07.06.2019, ka paraqitur në Gjykatën e Lartë një kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të
vendimit të Gjykatës së Apelit Durrës, duke parashtruar këto shkaqe:
-Ekzekutimi i vendimit gjyqësor në favor të paditësit pa u shqyrtuar paraprakisht nga Gjykata
e Lartë, do të sillte pasoja të rënda e të parikuperueshme për ne palën kërkuese, pasi kemi të
bëjmë me kalimin me kundërshpërblim në pronësi të paditësit Fatmir Vreçani oborrin në
përdorim (truall) me sipërfaqe 338 m2, që mund të çojë në mosekzekutimin e detyrimit nga
pala tjetër, pasi kjo mund të tjetërsojë sendin objekt shqyrtimi.
-Sa sipër, ekzekutimi i vendimit të mësipërm, do të sillte një dëm shumë të konsiderueshëm
për Agjencinë e Trajtimit të Pronave, pasi pasuria mund të transferohet tek të tretët.

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 zbatim të pikës 1 të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile, bashkëlidhur kërkesës për
pezullim të palës kërkuese Agjencia e Trajtimit të Pronave, 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, të cilët nuk kanë parashtruar argumente
lidhur me bazueshmërinë në ligj të kërkesës për pezullim dhe për qëndrimin e tyre.
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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.Civile 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.Civile nënkupton pasojat e
drejtpërdrejta 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 qenë 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 vëmendje nenin 5/17 të Ligjit nr. 133/2015,
nën titullin “Përkufizime”, ku është parashikuar se: “...Vendim “përfundimtar” është çdo
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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 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.

PËR KËTO ARSYE :

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

VENDOSI:

Mospranimin e kërkesës së kërkuesit, Agjencia e Trajtimit të Pronës për pezullimin e
ekzekutimit të vendimit nr. 11, datë 16.01.2019 të Gjykatës së Apelit Durrës.

Tiranë, më 20.05.2020

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

KOLEGJI CIVIL

Nr. 110/486 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 20.05.2020, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr. 486 akti, datë
04.11.2019, si më poshtë:

KËRKUES: Agjencia e Trajtimit të Pronave

OBJEKTI: Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 1810, datë 17.07.2017
të Gjykatës së Apelit Tiranë.

BAZA LIGJORE: Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile.

Për çështjen civile që iu përket palëve:

PADITËS: Ismail Xhura

I PADITUR: Agjencisë së Kthimit dhe Kompensimit të Pronave 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. Nga aktet e fashikullit të gjykimit ka rezultuar se paditësi Ismail Xhura, i është drejtuar
Gjykatës së Rrethit Gjyqësore Tiranë kundrejt palës së paditur, Agjencisë së Kthimit dhe
Kompensimit të Pronave Tiranë, me objekt shpërblim kundërshtimin e vendimit nr.460, datë
03/04/2013, të Agjencisë së Kthimit dhe Kompensimit të Pronave Tiranë, kompensimin në të
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holla të një pjese të sipërfaqes 902 m2 të llojit truall të njohur në bazë të vendimit Nr.139
datë 16/11/1993, të Komisionit të Kthimit dhe Kompensimit të Pronave, Bashkia Tiranë
subjektit të shpronësuar Z.Hysen Xhura.

2. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë me vendimin nr. 303, datë 22.01.2016 ka vendosur:

Pranimin e kërkesë-padisë.
Anullimin e vendimit Nr.460, datë 03/04/2013, të Agjencisë së Kthimit dhe Kompensimit të
Pronave Tiranë, duke u detyruar kjo Agjenci të kompensojë paditësin Ismail Xhura në të
holla për sipërfaqen 902 m2 të llojit truall të njohur në bazë të vendimit Nr.139 datë
16/11/1993, të Komisionit të Kthimit dhe Kompensimit të Pronave, Bashkia Tiranë subjektit
të shpronësuar Z.Hysen Xhura.
Shpenzimet gjyqësore në ngarkim të palës së paditur.

3. Gjykata e Apelit Tiranë, me vendimin nr. 1810, datë 17.07.2017 ka vendosur:

Lënien në fuqi të vendimit nr. 303, datë 22.01.2016 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë,
me këtë ndryshim:
-kompensimin në të holla të paditësit Ismail Xhura për sipërfaqen 200 m2, brenda sipërfaqes
902 m2, të pozicionuar nga eksperte Brunilda Laze, në faqën 289 të dosjes gjyqësore në
shkallë të parë.

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

 Me shkresën nr. 471/e Regj., datë 09.08.2019, e protokolluar pranë ATP me nr. 9492
prot., datë 19.08.2019, Përmbaruesi Gjyqësor Privat Nerita Çuko lajmëron ATP,
Tiranë për ekzekutimin vullnetar të vendimit nr. 1810, datë 17.07.2017 të Gjykatës së
Apelit Tiranë. Më pas, Përmbaruesi Gjyqësor Privat Nerita Çuko, me shkresën
nr.471/e Regj., datë 30.09.2019, e protokolluar pranë ATP me nr.9492 prot., datë
23.10.2019 lajmëron për ekzekutimin e detyrueshëm të vendimit të sipërcituar.

 Ekzekutimi i vendimit të mësipërm, do të sillte pasoja të rënda dhe të
parikuperueshme ndaj Agjencisë së Trajtimit të Pronave, cfarë do të vështirësonin apo
pamundësonin ushtrimin e aktivitetit të Agjencisë së Trajtimit të Pronave, e për
rrjedhim kërkojmë nga Gjykata e Lartë që fillimisht përpara se të shqyrtojë Rekursin,
të pezullojë ekzekutimin e vendimit nr.1810, datë 17.07.2017 të Gjykatës së Apelit
Tiranë.

 Këtë kërkim e bazojmë në nenin 479 të K.Pr.Civile, dispozitë e cila përcakton se:
''....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: ”

 Fillimisht, sqarojmë se nga pikëpamja formale, dispozita e mësipërme kërkon dy
elemente me qëllim investimin e Gjykatës së Lartë për shqyrtimin e kësaj kërkese.
Konkretisht: a) Kërkon që para depozitimit të kësaj kërkese të jetë paraqitur rekursi
për kundërshtimin e vendimit të Apelit që kërkohet të pezullohet; b) Duhet paraqitur
kërkesë nga ana e palës së interesuar, me anë të së cilës synohet të pezullohet
ekzekutimi i vendimit të formës së prerë, deri në përfundim të gjykimit nga Gjykata e
Lartë.
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 Ekzekutimi i Vendimit nr.1810, datë 17.07.2017 të Gjykatës së Apelit Tiranë duhet
pezulluar, pasi në rastin konkret plotësohen të gjitha kushtet e përcaktuara nga nenit
479 i K.Pr.Civile dhe konkretisht: Së pari: Kundër vendimit nr.1810, datë 17.07.2017
të Gjykatës së Apelit Tiranë është ushtruar rekurs nga Agjencia e Trajtimit të Pronave,
i cili nuk është shqyrtuar ende nga kjo Gjykatë. Së dyti: Ekzekutimi i vendimit
gjyqësor në favor të paditësit pa u shqyrtuar paraprakisht rekursi nga Gjykata e Lartë
do të sillte pasoja të rënda e të parikuperueshme për kërkuesen ATP, pasi kemi të
bëjmë me një vlerë të konsiderueshme kompensimi.

 Sa më sipër, ekzekutimi i vendimit të sipërcituar do të sillte një dëm shumë të
konsiderueshëm për Agjencinë e Trajtimit të Pronave, pasi shuma që do i takonte
kompensimit mund të mos kthehet dot nga ana e palës në rast vendimi në favor të
ATP-së nga Gjykata 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,
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 zbatim të pikës 1 të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile, bashkëlidhur kërkesës për
pezullim të palës kërkuese Agjencia e Trajtimit të Pronave, 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, të cilët nuk kanë parashtruar argumente
lidhur me bazueshmërinë në ligj të kërkesës për pezullim dhe për qëndrimin e tyre.

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 Republikës së Shqipërisë dhe nenit 13 të Konventës
Europiane të të Drejtave të Njeriut. Por duhet theksuar se kjo është një masë e përkohshme
me karakter përjashtimor dhe të jashtëzakonshëm. Kjo do të thotë se pala ndërgjyqëse
gjyqhumbëse që bën kërkesën për pezullimin e vendimit gjyqësor të formës së prerë ka
barrën t’i paraqesë Gjykatës rrethanat konkrete, të bazuara në prova në cilat nga ekzekutimi i
menjëhershëm i vendimit gjyqësor të formës së prerë, kësaj pale mund t’i vijë një dëm i rëndë
në mënyrë të parikthyeshme.

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

10. Përsa më sipër, Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë vlerëson se nuk ka vend për të pranuar
kërkesën e paraqitur nga kërkuesja Agjencia e Trajtimit të Pronave 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 e Trajtimit të Pronave, për
pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 1810, datë 17.07.2017 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

Tiranë, më 20.05.2020

ANËTAR ANËTAR KRYESUES

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

KOLEGJI CIVIL
Nr. 169 i Vendimit.

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  20.05.2020, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesat Nr. 169 akti dhe
Nr. 170 datë 10.03.2020, si më poshtë:

Kërkues: Agjencia e Trajtimit të Pronave, Avokatura e Shtetit.

Për çështjen civile me palë :

Paditës: Zyhdi Raxhimi.

E paditur: Agjencia e Trajtimit të Pronave Tiranë;

Person i tretë: Agjencia Shtetërore e Kadastrës

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

Baza ligjore: Neni 479/a i 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 sipas nenit 479 të K.Pr.Civile;

VËREN:

1. Rrethanat e çështjes dhe procedura

1. Para Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji), palët kërkuese, Agjencia e
Trajtimit të Pronave dhe Avokatura e Shtetit kanë paraqitur kërkesat me Nr.169, datë dhe
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nr.170 datë 10.03.2020 për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 220, datë 07.10.2019 të
Gjykatës së Apelit Shkodër.

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. 169 akti datë
10.03.2020 me kërkesën me Nr. 170 akti, datë 10.03.2020, të paraqitura nga Agjencia e
Trajtimit të Pronave dhe 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 paditësi, Zyhdi Raxhimi i
është drejtuar Gjykatës së Apelit Shkodër me padi me objekt: anulimin  e vendimit nr. 635,
datë 29.12.2006 të Agjencisë të Trajtimit të Pronave Tiranë,  njohjen pronar dhe
kompensimin fizik etj. Në cilësinë e palës së paditur është thirrur Agjencia e Trajtimit të
Pronës (në vijim ATP).

5. Gjykata e Apelit Shkodër, me vendimin nr. 220 datë 07.10.2019 ka vendosur:
“Shfuqizimin e vendimeve Nr.635,636,637,638,639,641, datë 19.12.2016 të Agjencisë së
Trajtimit të Pronave Tiranë.
Njohjen e të drejtës së pronësisë në favor të  të trashëgimtarëve të subjektit  të shpronësuar
Idriz Muha Duli, Zyhdi Raxhimi, Ylbere Raxhimi (Trashani), Dashimir Raxhimi, Qeusere
Dinja, Rudina Dibra, Fjoralb Hadi Akshia, Fjona Hadi Akshia, Mimoza Akshia, Ikbale
Tabaku, Suada Akshia, Jolanda Gjeci, mbi 47( dyzetë e shtatë) dy tokë bujqësore e ndodhur
në fshatin Kalldrun ZK 3515.
Kompensimin financiar të trashëgimtarëve të Idriz Muha Duli, Zyhdi Raxhimi, Ylbere
Raxhimi (Trashani), Dashimir Raxhimi, Qeusere Dinja, Rudina Dibra, Fjoralb Hadi Akshia,
Fjona Hadi Akshia, Mimoza Akshia, Ikbale Tabaku, Suada Akshia, Jolanda Gjeci,në shumën
9.776.000 ( nëntë milion e shtatëqintë e shtatëdhjetë e gjashtë mijë) lekë.”

6. Kundër Vendimit nr. 220, datë 07.10.2019 të Gjykatës së Apelit Shkodër me datat
22.01.2020 kanë ushtruar rekurs, Agjencia e Trajtimit të Pronave Tiranë dhe Avokatura e
Shtetit. Po ashtu, me kërkesë të integruar në rekurs kanë kërkuar pezullimin e ekzekutimit të
vendimit të sipërcituar, sipas nenit 479 të K.Pr.Civile, Agjencia e Trajtimit të Pronave Tiranë
dhe Avokatura e Shtetit.
Në kërkesat 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.

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.
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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.

8.1. Në zbatim të pikës 1 të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile, bashkëlidhur kërkesës
për pezullim të palëve kërkuese Agjencia e Trajtimit të Pronave Tiranë dhe Avokatura e
Shtetit, gjendet edhe kopja e rekursit të ushtruar nga këto 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
dhe Avokatura e Shtetit. Pas marrjes së njoftimit për kërkesën për pezullim, palët në gjykim
për vendimin që kërkohet të pezullohet, nuk kanë parashtruar argumente lidhur me
bazueshmërinë në ligj të kërkesës për pezullim dhe për qëndrimin e tyre.

9. Në analizë të kësaj dispozite, Kolegji vlerëson se objekt i kërkesës për pezullim janë
vendimet gjyqësore të formës së prerë, ndaj të cilave është ushtruar rekurs nga palët
ndërgjyqëse në Gjykatën e Lartë. Forma e prerë e një vendimi gjyqësor është atributi që i jep
ligji procedural një vendimi gjykate, që e bën atë imun nga goditjet me mjete të rishikimit,
pasi të jenë plotësuar kushtet e parapara me ligj. Kuptimi jepet nga neni 451 i Kodit të
Procedurës Civile, i cili përcakton momentin procedural se kur vendimi i gjykatës merr këtë
cilësi dhe ku është parashikuar se: “ Vendimi i gjykatës merr formë të prerë kur: a) Nuk mund
të bëhet ankim ndaj tij; b) Nuk është bërë ankim kundër tij brenda afateve të caktuara nga
ligji ose kur ankesa është tërhequr; c) Ankesa e paraqitur nuk është pranuar; ç) Vendimi i
gjykatës është lënë në fuqi, ndryshuar ose është pushuar gjykimi në shkallë të dytë.” Me
marrjen formë të prerë sipas kësaj dispozite vendimi fiton autoritetin e aktit detyrues për palët
të cilëve ju drejtohet dhe autoritetin e gjësë së gjykuar.

10. Nga ana tjetër Kolegji vlerëson se masa e përkohshme e pezullimit të ekzekutimit të
vendimit gjyqësor të formës së prerë sipas nenit 479 të K.Pr.Civile 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.Civile nënkupton pasojat e
drejtpërdrejta 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 Shkodër, 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).
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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 qenë vendime të
ATP-së, vendime të ish-KKKP-ve, ish-ZRVKKP-ve apo ish-AKKP-së, që kanë disponuar në
lidhje me kërkesën e ish-pronarëve, për njohjen, kthimin apo kompensimin e pronës (Vendim
Njësues nr. 611, datë 07.02.2018 i Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë).

13. Në vijim të këtij arsyetimi, Kolegji sjell në vëmëndje nenin 5/17 të Ligjit nr. 133/2015,
nën titullin “Përkufizime”, ku është parashikuar se: “...Vendim “përfundimtar” është çdo
vendim administrativ ose gjyqësor, i cili nuk i nënshtrohet më një procedure kontrolli dhe
rishikimi nga një autoritet më i lartë administrativ ose gjyqësor, duke përfshirë këtu vendimet
e formës së prerë dhe kur këto i janë nënshtruar rekursit, si përfundimtar konsiderohet
vendimi i Gjykatës së Lartë…” Kjo dispozitë me natyrë procedurale përcakton se kur vendimi
gjyqësor merr formë të prerë dhe bëhet i ekzekutueshëm për qëllime të këtij ligji, në rastin
kur mosmarrëveshja midis ish-pronarit dhe shtetit i nënshtrohet juridiksionit gjyqësor. Nga
ana tjetër, Kolegji thekson se, kjo dispozitë, për situatën kur gjykata e apelit ka ushtruar
juridiksion fillestar, është në harmoni edhe me parashikimin e përgjithshëm të nenit 451 të
K.Pr.Civile (lex generalis), sipas të cilit vendimi i gjykatës merr formë të prerë, ndër të tjera,
kur është vendosur lënia në fuqi, ndryshimi i vendimit apo është vendosur pushimi i gjykimit
në shkallë të dytë (pika ç). Sipas kësaj dispozite vendimi i gjykatës merr formë të prerë pas
një procesi gjyqësor dy shkallësh, si rrjedhojë vendimi i gjykatës së apelit civil apo
administrativ, në rastet kur gjykata e apelit ushtron juridiksion fillestar, (apo e thënë ndryshe
ka gjykuar si shkallë e parë) dhe ndaj vendimit është ushtruar rekurs, nuk mund të
konsiderohet si vendim gjyqësor i formës së prerë. Rekursi në këtë rast ka sjellë efektet
juridike të parandalimit të marrjes formë të prerë. Si rrjedhojë, vendimi i gjykatës së apelit do
të marrë formë të prerë pasi të përfundojë shqyrtimi i rekursit në Gjykatën e Lartë, si shkalla
e dytë e gjykimit.

14. Bazuar në arsyetimin e mësipërm, në rastin konkret, kërkesa e kërkuesit është pa objekt
sepse paraqitja e rekursit ka ipso iure efekte pezulluese për vendimin e dhënë nga Gjykata e
Apelit 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.

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
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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 kërkuesave, Agjencia Trajtimit të Pronës dhe Avokatura e Shtetit
për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 220, datë 07.10.2019 të Gjykatës së Apelit
Shkodër.

Tiranë, me datë 20.05.2020

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

KOLEGJI CIVIL

Nr. 17/274 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 20.05.2020, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr. 274 akti, datë
16.10.2019, si më poshtë:

KËRKUES: Avokatura e Shtetit, Zyra Vendore Korçë

OBJEKTI: Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 1197, datë 15.10.2018
të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Korçë dhe vendimit nr. 91, datë
19.03.2019 të Gjykatës së Apelit Korçë.

BAZA LIGJORE: Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile.

Për çështjen civile që iu përket palëve:

PADITËS: Aleksandër Basha.

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 08.05.2019 ka paraqitur një kërkesë për pezullimin e
ekzekutimit të vendimit nr. 1197, datë 15.10.2018 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Korçë lënë
në fuqi me dhe vendimin nr. 91, datë 19.03.2019 të Gjykatës së Apelit Korçë.
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2. Referuar akteve të administruara në gjykatat e faktit rezulton se paditësi Aleksandër Basha
i është 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 Aleksandër Basha nëpërmjet parashkrimit fitues pa titull....

3. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Korçë, me vendimin nr.1197 datë 15.10.2018  ka vendosur:
“1-Pranimin e kërkesë padisë.
2-.Detyrim i palës së paditur të njoh paditësin Aleksandër Basha, nëpërmjet parashkrimit
fitues pa titull  për pasurinë e paluajtshme truall të ndodhur në qytetin e Maliqit, me nr.
5/190, vol.8, fq.68, zk 2573, me sipërfaqe totale 1025 m2, me kufij: Veri-pasuria 2/120, Jug-
pasuria 2/188, P-pasuria 2/121.
3-Shpenzimet gjyqësore në shumën prej 51.260 lekë të parapaguara  kryer nga pala paditëse
lihen në ngarkim të saj”.

4. Gjykata e Apelit Korçë, me vendimin nr.91 datë 19.03.2019 ka vendosur:
“Lënien në fuqi të vendimit nr.1197 datë 15.10.2018 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Korçë “.

5. Kundër këtij vendimi, ka paraqitur rekurs pala e paditur, Avokatura e Shtetit, Zyra
Vendore Korçë, e cila me kërkesë të integruar në rekurs ka kërkuar pezullimin e ekzekutimit
të vendimit të sipërcituar, sipas nenit 479 të K.Pr.Civile,  duke parashtruar këto shkaqe:
-Kemi ushtruar të drejtën e rekursit.
-Arsyetimi i dhënë nga gjykata në vendimin përfundimtar të saj është tërësisht i gabuar dhe
nuk i përgjigjet rezultatit të shqyrtimit gjyqësor të fakteve dhe provave të marra gjatë
gjykimit.
-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 prej 20 vjetësh. Në rastin konkret afati fillon nga data e kontratës së shitjes
më 13.05.2007. Ky afat nuk është plotësuar ende.
-Paditësi e ka fituar pronësinë mbi pasurinë 2/3 nëpërmjet kontratës së shitjes në vitin 2007,
kjo provon faktin që edhe posedimi i paditësit mbi pasurinë 2/190 që pretendon se e përdor
nuk ka periudhën e parashikuar në nenin 169 të Kodit Civil.
-Nga aktet provohet se posedimi mbi pasurinë pronë shtet në 2007 është ndërprerë për
poseduesin  e parë. Më pas ka filluar posedimi nga paditësi Aleksandër Basha.
-Sa sipër kërkojmë pezullimin e ekzekutimit të vendimit.

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. 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.

9. 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. 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 qenies 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 kurrfarë
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 drejtpërdrejtë 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.Civile. 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.Civile 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, qenia 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.
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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.Civile.

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. 91, datë 19.03.2019 të Gjykatës së Apelit Korçë.

Tiranë, më 20.05.2020

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

KOLEGJI CIVIL
Nr. 81/408 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 20.05.2020, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr. 408 akti, datë
04.09.2019, si më poshtë:

KËRKUES: Avokatura e Shtetit, Zyra Vendore Korçë

OBJEKTI: Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 990, datë 07.09.2018 të
Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Korçë dhe vendimit nr.158, datë
12.04.2019 të Gjykatës së Apelit Korçë.

BAZA LIGJORE: Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile.

Për çështjen civile që iu përket palëve:

PADITËS: Gaqo Spirollari.

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 04.09.2019 ka paraqitur një kërkesë për pezullimin e
ekzekutimit të vendimit nr. 990, datë 07.09.2018 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Korçë lënë
në fuqi me dhe vendimin nr. 158, datë 12.04.2019 të Gjykatës së Apelit Korçë.
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2. Referuar akteve të administruara në gjykatat e faktit rezulton se paditësi Gaqo Spirollari i
është 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 Gaqo Spirollari nëpërmjet parashkrimit fitues pa titull....

3. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Korçë, me vendimin nr.990 datë 07.09.2018  ka vendosur:
“1-Pranimin e kërkesë padisë.
2-.Detyrim i palës së paditur Këshilli i Ministrave or të njohur pronar  paditësin Gaqo
Spirollari, mbi pasurinë e paluajtshme me nr. 3/708 faqe 80, ZK 8562, ndodhur në qytetin e
Korçës, me sipërfaqe totale 150.09 m2 truall me kufizime : veri-pas. nr. 3/690, lindje- pas. nr.
3/186, jugu-pas. 3/185 dhe perëndim- pas. nr. 3/261 si pronë e fituar me titull origjinal,
parashkrim fitues pa titull.
Akti i ekspertimit i ekspertit Robert Papi është pjesë integrale e këtij vendimi gjyqësor.
3-Shpenzimet gjyqësore  i ngarkohen palës paditëse”.

4. Gjykata e Apelit Korçë, me vendimin nr.158 datë 12.04.2019 ka vendosur:
“Lënien në fuqi të vendimit nr.990 datë 07.09.2018 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Korçë “.

5. Kundër këtij vendimi, ka paraqitur rekurs pala e paditur, Avokatura e Shtetit, Zyra
Vendore Korçë, e cila me kërkesë të integruar në rekurs ka kërkuar pezullimin e ekzekutimit
të vendimit të sipërcituar, sipas nenit 479 të K.Pr.Civile,  duke parashtruar këto shkaqe:
-Kemi ushtruar të drejtën e rekursit.
-Nga analiza e rrethanave dhe shkaqeve rezulton se gjykatat kanë gabuar në vendimmarrjen e
tyre duke marrë atributet e ALUIZNIT duke njohur pronësinë mbi truallin.
-Sa sipër kërkojmë pezullimin e ekzekutimit të vendimit.

II. Vlerësimi i Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë

6. Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji) vlerëson se kërkesa e palës kërkuese,
për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të sipërcituar është e pabazuar në ligj.

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

8. 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.

9. 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
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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). Këto vendime të marra në
përfundim të gjykimeve të iniciuara nga padi sipas nenit 32/b të Kodit të Procedurës Civile,
(të quajtura ndryshe padi provokatore), sigurojnë bazën për një padi detyrimi në të ardhmen
(formulae praeiudiciales). Ato kanë për qëllim vërtetimin e qenies ose jo të një marrëdhënieje
juridike të caktuar. 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 kurrfarë
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 drejtpërdrejtë 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.Civile. 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.Civile 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, qenia 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.Civile.
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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 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. 158, datë 12.04.2019 të Gjykatës së Apelit
Korçë.

Tiranë, më 20.05.2020

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

KOLEGJI CIVIL

Nr. 93/432 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 20.05.2020, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr. 432 akti, datë
25.09.2019, si më poshtë:

KËRKUES: Avokatura e Shtetit, Zyra Vendore Korçë

OBJEKTI: Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 159, datë 12.04.2019 të
Gjykatës së Apelit Korçë.

BAZA LIGJORE: Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile.

Për çështjen civile që iu përket palëve:

PADITËS: Ramadan Hoxha, Feride Hoxha, Petro (Alfred) Hoxha, Alketi
Hoxha, Zamira Hoxha.

E PADITUR: Shoqëria OSHEE sh.a.

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 25.09.2019 ka paraqitur një kërkesë për pezullimin e
ekzekutimit të vendimit nr. 159, datë 12.04.2019 të Gjykatës së Apelit Korçë.
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2. Referuar akteve të administruara në gjykatat e faktit rezulton se paditësit Ramadan Hoxha,
Feride Hoxha, Petro (Alfred) Hoxha, Alketi Hoxha dhe Zamira Hoxha, i janë drejtuar
Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Korçë kundrejt palës së paditur, Shoqëria OSHEE sh.a., me
padinë objekt shpërblim dëmi jopasuror .......

3. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Korçë, me vendimin nr.702 datë 06.06.2018  ka vendosur:
“ Pranimin pjesërisht të padisë.
Detyrimin e palës së paditur OSHEE sh.a. të dëmshpërblejë paditësit Ramadan Hoxha,
Feride Hoxha, Petro (Alfred) Hoxha, Alketi Hoxha dhe Zamira Hoxha për dëmin jo pasuror
të pësuar nga aksidenti i datës 05.04.2016 në të cilin ka humbur jetën për shkak të rënies në
kontakt me rrymën elektrike i ndjeri Olsi Hoxha, përkatësisht:
-Paditësin Ramadan Hoxha për dëmin moral 4.800.000 (katër milion e tetëqind mijë) lekë
dhe dëmin ekzistencial 3.700.000 (tre milion e shtatëqind mijë) lekë, në total 8.500.000 (tetë
milion e pesëqind mijë) lekë.
-Paditësen Feride Hoxha për dëmin moral 4.900.000 (katër milion e nëntëqind mijë) lekë dhe
dëmin ekzistencial 3.7000.000 (tre milion e shtatëqind mijë leke) lekë, në total 8.600.000 (tetë
milion e gjashtëqind mijë) lekë.
-Paditësin Petro Hoxha për dëmin moral 3.600.000 (tre milion e gjashtëqind mijë) lekë dhe
dëmin ekzistencial 2.465.478 (dy milion e katërqind e gjashtëdhjetë e pesë mijë e katërqind e
shtatëdhjetë e tetë) lekë, në total 6.065.478 (gjashtë milion e gjashtëdhjetë e pesë mijë e
katërqind e shtatëdhjetë e tetë) lekë.
-Paditësin Alket Hoxha për dëmin moral 3.600.000 (tre milion e gjashtëqind mijë) lekë dhe
dëmin ekzistencial 2.465.478 (dy milion e katërqind e gjashtëdhjetë e pesë mijë e katërqind e
shtatëdhjetë e tetë) lekë, në total 6.065.478 (gjashtë milion e gjashtëdhjetë e pesë mijë e
katërqind e shtatëdhjetë e tetë) lekë.
-Paditësen Zamira Hoxha për dëmin moral 3.400.000 (tre milion e   katërqind mijë) lekë dhe
dëmin ekzistencial 2.465.478 (dy milion e katërqind e gjashtëdhjetë e pesë mijë e katërqind e
shtatëdhjetë e tetë) lekë, në total 5.865.478 (pesë milion e tetëqind e gjashtëdhjetë e pese mije
e katërqind e shtatëdhjetë e tetë) lekë.
-Shpenzimet gjyqësore në masën 71.17%  i ngarkohen  palës paditur ndërsa 28.83 %  ngelen
siç janë bërë prej palëve paditëse”.

4. Gjykata e Apelit Korçë, me vendimin nr.159 datë 12.04.2019 ka vendosur:
“Lënien në fuqi të vendimit nr.702 datë 06.06.2018 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Korçë “.

5. Kundër këtij vendimi, ka paraqitur rekurs pala e paditur, ASHK, e cila po ashtu, me datë
17.02.2020 ka paraqitur pranë Gjykatës së Lartë një kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të
vendimit të Gjykatës së Apelit Korçë, duke parashtruar këto shkaqe:
-Kemi ushtruar të drejtën e rekursit.
-Gjykatat nuk kanë mbajtur parasysh se pala e paditur OSHEE sh.a. nuk ka legjitimitet pasiv
dhe nuk mund të deklarohet përgjegjëse civilisht në lidhje me ndodhjen e faktit, vdekjen e
shtetasit Olsi Hoxha.
-Pretendimet e palëve paditëse nuk u provuan gjatë gjykimit përsa i përket përgjegjësisë
juridiko-civile së palës  paditur OSHEE sh.a.
-Interpretimi që i bëhet vendimit unifikues të Kolegjeve të Bashkuara të Gjykatës së Lartë
nr.12 datë 13.09.2007 në lidhje me legjitimimin e palëve paditëse nuk është në përputhje me
këtë vendim.
-Nga aktet e prokurorisë nuk evidentohet se shkaktari i ardhjes së pasojës konkrete janë
veprimet/mosveprimet e paligjshme të palës së paditur. I gjithë procesi hetimor ka nxjerrë
shkakun e kësaj ngjarje, që  ka qenë aksidentale.
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-Gjykatat kanë gabuar duke dhënë një vendim të padrejtë, të pabazuar në ligj e në prova.
-Sa sipër kërkojmë pezullimin e ekzekutimit të vendimit.

II. Vlerësimi i Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë

6. Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji) vlerëson se kërkesa e palës kërkuese,
për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të sipërcituar është e pabazuar në ligj.

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

8. 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.

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



4

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. 159, datë 12.04.2019 të Gjykatës së Apelit
Korçë.

Tiranë, më 20.05.2020

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

KOLEGJI CIVIL

Nr. 140 i Vendimit.

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 20.05.2020, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesat Nr.140 akti datë
30.01.2020 dhe Nr.152 akti, datë 18.02.2020, si më poshtë:

Kërkues: Avokatura e Shtetit Zyra Vendore Shkodër

Për çështjen civile me palë :

Paditës: Zef   Ndokaj.

E paditur: Agjencia e Trajtimit të Pronave Tiranë;

Objekti: Pezullimi i ekzekutimit të vendimit nr. 215, datë 30.09.2019 të
Gjykatës së Apelit Shkodër.

Baza ligjore: Neni 479/a i 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 sipas nenit 479 të K.Pr.Civile;

VËREN:

1. Rrethanat e çështjes dhe procedura

1. Para Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji), pala kërkuese, Avokatura e
Shtetit ka paraqitur kërkesat me Nr.140, datë 30.01.2020 dhe nr.152 datë 18.02.2020 për
pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 215, datë 30.09.2019 të Gjykatës së Apelit Shkodër.
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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. 140 akti, datë
30.01.2020, me kërkesën me Nr. 152 akti, datë 18.02.2020, të paraqitura 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 paditësi, Zef Ndokaj i
është drejtuar Gjykatës së Apelit Shkodër me padi me objekt: Anulimin  e vendimit nr. 612,
datë 29.12.2006 të Agjencisë të Trajtimit të Pronave Tiranë, njohjen pronar dhe
kompensimin fizik brenda pronës së njohur. Në cilësinë e palës së paditur është thirrur
Agjencia e Trajtimit të Pronës (në vijim ATP).

5. Gjykata e Apelit Shkodër, me vendimin nr. 215 datë 30.09.2019 ka vendosur:
“1 .Pranimin e kërkesë padisë.
2. Shfuqizimin e vendimit Nr.612, datë  29.12.2016 të Agjencisë së Trajtimit të Pronave
Tiranë.
3.Njohjen pronar të trashëgimtarëve ligjor të të ndjerit Gjok Frrok Ndokaj, të quajturve:
1.Ndue Ndokaj; 2.Dila Gjinaj (Ndokaj) ; 3. Nikollë Ndokaj; 4.Zef Ndokaj; 5.Marte Gjinaj
(Ndokaj); 6. Leze Mardoda (Ndokaj), mbi një pasuri të paluajtshme tokë truall, me  sipërfaqe
3536 (tremijë e pesëqind e tridhjetë e gjashtë) m2, pasuria me Nr. 3/44, Zona Kadastrale
8589 Vau Dejës Qytet, e kufizuar: Veriu: - pasuria Nr. 3/41 (në pronësi të Zef Gjini), Lindja:
- Pasuria Nr.3/15 (Rrugë lagje), Jugu: - Pasuria Nr.3/53 (kanal anash rrugës) Pasuria
Nr.3/52 (Rruga Vau Dejës - Pukë) Perëndimi: - Pasuria Nr.3/41 (Zef Gjini).
4.Kompensimin fizik brenda pronës së trashëgimtarëve të subjektit të shpronësuar Gjok
Frrok Ndokaj, të quajturve: 1.Ndue Ndokaj; 2.Dila Gjinaj (Ndokaj); 3.Nikolle Ndokaj; 4.Zef
Ndokaj;5.Marte Gjinaj (Ndokaj); 6. Leze Mardoda (Ndokaj), pasuri e patundshme sipërfaqe
3041 (tre mijë e dyzet e një) m2, pjesa e kuqe dhe jeshile e shënuar në hartë. Pasuria Nr.3/44
e
kufizuar: Veriu: Pasuria Nr.3/41 (në pronësi të Zef Pal Gjini); Jugu: Pasuria Nr.3/53 (kanal
anash rrugës) Pasuria 3/52 - (Rruga Vau Dejës - Pukë); Lindje: Pasuria nr.3/15 ( Rrugë
lagje
dhe Pasuria 3/43 (Stacioni i Pompave me truallin funksional) Perëndimi: pasuria Nr. 3/41
(Pronë e Zef Pal Gjini).
5. Pjesë e pandarë e këtij vendimi është Plan Rilevimi Nr.4, datë 29.07.2019 i ekspertit Hodo
Doçe dhe ortofotoja e kësaj prone”.

6. Kundër Vendimit nr. 215, datë 30.09.2019 të Gjykatës së Apelit Shkodër me datë
22.01.2020 ka ushtruar rekurs, Avokatura e Shtetit. Po ashtu, me kërkesë të integruar në
rekurs ka kërkuar pezullimin e ekzekutimit të vendimit të sipërcituar, sipas nenit 479 të
K.Pr.Civile, Avokatura e Shtetit. Në kërkesën për pezullimin e ekzekutimit të vendimit,
pasqyrohen vetëm shkaqet e rekursit dhe me një fjali të vetme kërkohet pezullimi i
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ekzekutimit të vendimit sipas nenit 479 të K.Pr.Civile pa paraqitur asnjë argument apo
shkak pse kërkohet pezullimi bazuar në këtë dispozitë.

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.

8.1. Në zbatim të pikës 1 të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile, bashkëlidhur kërkesës
për pezullim të palës kërkuese Avokatura e Shtetit, 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. Pas marrjes së njoftimit për kërkesën për pezullim, palët në
gjykim për vendimin që kërkohet të pezullohet, nuk kanë parashtruar argumente lidhur me
bazueshmërinë në ligj të kërkesës për pezullim dhe për qëndrimin e tyre.

9. Në analizë të kësaj dispozite, Kolegji vlerëson se objekt i kërkesës për pezullim janë
vendimet gjyqësore të formës së prerë, ndaj të cilave është ushtruar rekurs nga palët
ndërgjyqëse në Gjykatën e Lartë. Forma e prerë e një vendimi gjyqësor është atributi që i jep
ligji procedural një vendimi gjykate, që e bën atë imun nga goditjet me mjete të rishikimit,
pasi të jenë plotësuar kushtet e parapara me ligj. Kuptimi jepet nga neni 451 i Kodit të
Procedurës Civile, i cili përcakton momentin procedural se kur vendimi i gjykatës merr këtë
cilësi dhe ku është parashikuar se: “ Vendimi i gjykatës merr formë të prerë kur: a) Nuk mund
të bëhet ankim ndaj tij; b) Nuk është bërë ankim kundër tij brenda afateve të caktuara nga
ligji ose kur ankesa është tërhequr; c) Ankesa e paraqitur nuk është pranuar; ç) Vendimi i
gjykatës është lënë në fuqi, ndryshuar ose është pushuar gjykimi në shkallë të dytë.” Me
marrjen formë të prerë sipas kësaj dispozite vendimi fiton autoritetin e aktit detyrues për palët
të cilëve ju drejtohet dhe autoritetin e gjësë së gjykuar.

10. Nga ana tjetër Kolegji vlerëson se masa e përkohshme e pezullimit të ekzekutimit të
vendimit gjyqësor të formës së prerë sipas nenit 479 të K.Pr.Civile 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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drejtpërdrejta 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 Shkodër, 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).

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 qenë vendime të
ATP-së, vendime të ish-KKKP-ve, ish-ZRVKKP-ve apo ish-AKKP-së, që kanë disponuar në
lidhje me kërkesën e ish-pronarëve, për njohjen, kthimin apo kompensimin e pronës (Vendim
Njësues nr. 611, datë 07.02.2018 i Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë).

13. Në vijim të këtij arsyetimi, Kolegji sjell në vëmendje nenin 5/17 të Ligjit nr. 133/2015,
nën titullin “Përkufizime”, ku është parashikuar se: “...Vendim “përfundimtar” është çdo
vendim administrativ ose gjyqësor, i cili nuk i nënshtrohet më një procedure kontrolli dhe
rishikimi nga një autoritet më i lartë administrativ ose gjyqësor, duke përfshirë këtu vendimet
e formës së prerë dhe kur këto i janë nënshtruar rekursit, si përfundimtar konsiderohet
vendimi i Gjykatës së Lartë…” Kjo dispozitë me natyrë procedurale përcakton se kur vendimi
gjyqësor merr formë të prerë dhe bëhet i ekzekutueshëm për qëllime të këtij ligji, në rastin
kur mosmarrëveshja midis ish-pronarit dhe shtetit i nënshtrohet juridiksionit gjyqësor. Nga
ana tjetër, Kolegji thekson se, kjo dispozitë, për situatën kur gjykata e apelit ka ushtruar
juridiksion fillestar, është në harmoni edhe me parashikimin e përgjithshëm të nenit 451 të
K.Pr.Civile (lex generalis), sipas të cilit vendimi i gjykatës merr formë të prerë, ndër të tjera,
kur është vendosur lënia në fuqi, ndryshimi i vendimit apo është vendosur pushimi i gjykimit
në shkallë të dytë (pika ç). Sipas kësaj dispozite vendimi i gjykatës merr formë të prerë pas
një procesi gjyqësor dy shkallësh, si rrjedhojë vendimi i gjykatës së apelit civil apo
administrativ, në rastet kur gjykata e apelit ushtron juridiksion fillestar, (apo e thënë ndryshe
ka gjykuar si shkallë e parë) dhe ndaj vendimit është ushtruar rekurs, nuk mund të
konsiderohet si vendim gjyqësor i formës së prerë. Rekursi në këtë rast ka sjellë efektet
juridike të parandalimit të marrjes formë të prerë. Si rrjedhojë, vendimi i gjykatës së apelit do
të marrë formë të prerë pasi të përfundojë shqyrtimi i rekursit në Gjykatën e Lartë, si shkalla
e dytë e gjykimit.

14. Bazuar në arsyetimin e mësipërm, në rastin konkret, kërkesa e kërkuesit është pa objekt
sepse paraqitja e rekursit ka ipso iure efekte pezulluese për vendimin e dhënë nga Gjykata e
Apelit 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.
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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.

PËR KËTO ARSYE :

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

VENDOSI:

Mospranimin e kërkesës së kërkuesit, Avokatura e Shtetit Zyra Vendore Shkodër për
pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 215, datë 30.09.2019 të Gjykatës së Apelit Shkodër.

Tiranë, me datë 20.05.2020

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

KOLEGJI CIVIL
Nr. 42/332 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 20.05.2020, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr. 332 akti, datë
07.06.2019, si më poshtë:

KËRKUES: Bashkia Lezhë

OBJEKTI: Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr.277, datë 25.04.2019 të
Gjykatës së Apelit Shkodër.

BAZA LIGJORE: Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile.

Për çështjen civile që iu përket palëve:

PADITËS: Mark Noka

I PADITUR: Bashkia Lezhë

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 Lezhë,
me datë 07.06.2019 ka paraqitur një kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr.277,
datë 25.04.2019 të Gjykatës së Apelit Shkodër.
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2.Referuar akteve të administruara në gjykatat e faktit rezulton se paditësi, Mark Noka i është
drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Lezhë, kundrejt palës së paditur, Bashkia Lezhë, me
objekt shpërblim dëmi për zgjidhje të paligjshme të kontratës së punës.

3.Gjykata e Rrethit Gjyqësor Lezhë,  me vendimin nr. 607, datë  31.10.2017  ka vendosur:
“Pranimin e  pjesshëm të padisë.
Detyrimin e palës së paditur Bashkia Lezhë ti paguajë paditësit Mark Noka një
dëmshpërblimin prej 6 (gjashtë)muajsh pagë për shkak të zgjidhjes së menjëhershëm e të
pajustifikuar të kontratës së punës.
Detyrimin e palës së paditur Bashkia Lezhë ti paguajë paditësit Mark Noka 2 (dy) muaj page
si shpërblimin për mosrespektim të procedurës.
Detyrimin e palës së paditur Bashkia Lezhë ti paguajë paditësit Mark Noka 1 (një), muaj pagë
si shpërblimin për mosrespektim të afatit të njoftimit.
Rrëzimin e padisë për pjesën tjetër të saj.”
Ky vendim është lënë në fuqi nga Gjykata e Apelit Shkodër, me vendimin nr. 277, datë
25.04.2019.

4.Kundër këtij vendimi, ka paraqitur rekurs pala e paditur, Bashkia Lezhë e cila po ashtu, me
datë 07.06.2019 ka paraqitur pranë Gjykatës së Lartë një kërkesë për pezullimin e
ekzekutimit të vendimit të Gjykatës së Apelit Shkodër, duke parashtruar përmbledhtazi si
shkaqe :

 Me shkresën nr.725 prot, datë 16.05.2015 Drejtoria Arsimore Rajonale Lezhë ka
dërguar pranë Bashkisë dosjen personale dhe librezat e punës së punonjësve që
transferohen në Bashki së bashku me listën emërore dhe pozicionin e punës. Sipas
kësaj liste QKF (qëndra kulturore e fëmijëve) të ardhur nga DAR (Drejtoria Arsimore
Rajonale) Lezhë janë të punësuar 6 veta, pra kemi një punonjës me shumë se sa është
parashikuar në strukturë.

 Sipas strukturës duhet të jenë 5 veta që janë të punësuar një drejtori, tre përgjegjës
sektori një inspektor dhe një sanitare referuar rastit objekt gjykimi rezulton se paditësi
të jetë emëruar në pozicionin e përgjegjësit  në kundërshtim me ligjin pasi nuk ka
mbaruar arsimin e lartë Master e për rrjedhojë nuk mund të emërohet në pozicionin
përgjegjës me diplomë Bachelor referuar VKM-së) Nr.165, datë 02.03.2016 për
grupimin e njësive të vetëqeverisjes vendore, për efekt page dhe caktimin e kufijve të
pagave të funksioneve të zgjedhur e të emëruar, të nëpunësve civile e të punonjësve
administrative të njësive të vetëqeverisjes vendore).

5. Në zbatim të pikës 1 të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile, bashkëlidhur kërkesës për
pezullim të palës kërkuese Bashkia Lezhë, 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 Lezhë.

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

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

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

10.Përsa më sipër, Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë vlerëson se nuk ka vend për të pranuar
kërkesën e paraqitur nga kërkuesi Bashkia Lezhë, 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 Lezhë, për pezullimin e
ekzekutimit të vendimit nr.277, datë 25.04.2019 të Gjykatës së Apelit Shkodër.

Tiranë, më  20.05.2020

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

KOLEGJI CIVIL

Nr. 38/323 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 20.05.2020, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr.323 akti,datë
07.06.2019 si më poshtë:

KËRKUES: Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit
Rrugor.

OBJEKTI: Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr.570, datë 24.04.2018 të
Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Elbasan, lënë në fuqi me vendimin
nr.20-2019-522(181), 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:

PADITËSA: Xhevit Hazizi,
Kastriot Peqini,
Halit Ahmetaj

I PADITUR: Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor
Tiranë
Drejtoria Rajonale e Shërbimeve  të Transportit Rrugor Elbasan

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,
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V Ë R E N

I. Rrethanat e çështjes

1. Para Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji), pala kërkuese, Drejtoria e
Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor, me datë 07.06.2019 ka paraqitur një
kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 20-2019-522(181), datë  21.03.2019
të Gjykatës së Apelit Durrës.

2. Referuar akteve të administruara në gjykatat e faktit rezulton se paditësat Xhevit Hazizi,
Kastriot Peqini, Halit Ahmetaj, i janë drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Elbasan
kundrejt palës së paditur, Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor , me
objekt shpërblim dëmi për zgjidhje të paligjshme të kontratës së punës.

3. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Elbasan me vendimin nr. 570, datë 24.04.2018, ka vendosur:
Pranimin pjesërisht të padisë.
Detyrimin e palëve të paditura Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor
Tiranë dhe Drejtoria e Shërbimeve të Transportit  Rrugor Elbasan ti paguajë paditësit Xhevit
Hazizi:
a-10 (dhjetë) muaj pagë bruto për shkak të zgjidhjes së menjëhershme të pajustifikuar të
kontratës së punës.
b-2 (dy) muaj pagë bruto për mosrespektim të afatit të njoftimit të zgjidhjes së kontratës së
punës, pas  zbritjes së sigurimeve shoqërore për afatin 2 mujor.
c-1 (një) muaj e 15 ditë  pagë bruto për vjetërsi në punë.
Në llogaritjen e dëmshpërblimeve të mësipërme të mbahet parasysh paga e paditësit në
përfundim të marrëdhënieve  të punës prej 60.000 lekë bruto.
Detyrimin e palëve të paditura ti paguajë paditësit Kastriot Peqini:
a-8 (tetë) muaj pagë bruto për shkak të zgjidhjes së menjëhershme të pajustifikuar të
kontratës së punës.
b-2 (dy) muaj pagë bruto për mosrespektim të afatit të njoftimit të zgjidhjes së kontratës së
punës, pas  zbritjes së sigurimeve shoqërore për afatin 2 mujor.
c-1 (një) muaj e 15 ditë pagë bruto për vjetërsinë në punë.
Në llogaritjen e dëmshpërblimeve të mësipërme të mbahet parasysh paga e paditësit në
përfundim të marrëdhënieve të punës prej  62.040 lekë bruto.
Detyrimin e  palëve  të  paditura  t’i paguajë paditësit  Halit Ahmetaj:
a-8 (tetë) muaj pagë bruto për shkak të zgjidhjes së menjëhershme të pajustifikuar  të
kontratës së punës.
b- 2 (dy) muaj pagë bruto për mosrespektim  të aftit të njoftimit të zgjidhjes së kontratës së
punës, pas  zbritjes së sigurimeve shoqërore për afatin 2 mujor.
c-1 (një) muaj e 15 ditë  pagë bruto për vjetërinë në punë.
Në llogaritjen e dëmshpërblimeve të mësipërme të mbahet parasysh paga e paditësit në
përfundim të marrëdhënieve të punës prej 60.600 lekë, bruto.
Rrëzimin për pjesën tjetër të padisë.
Ky vendim është lënë në fuqi nga Gjykata e Apelit Durrës, me vendimin nr. 20-2019-
522(181), datë  21.03.2019.

4. Kundër këtij vendimi, ka paraqitur rekurs pala e paditur, Drejtoria e Përgjithshme e
Shërbimeve të Transportit Rrugor, e cila po ashtu, me datë 07.06.2019 ka paraqitur pranë
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Gjykatës së Lartë një kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të vendimit të Gjykatës së Apelit
Durrës , duke parashtruar përmbledhtazi si shkaqe :

 Në bazë të këtij vendimi është paraqitur pran DRSHTRR Elbasan lajmërimi nr.241
prot, datë 16.04.2019 lëshuar nga Zyra Përmbarimore Cerraga për ekzekutim të
vendimit nr.570 datë  03.04.2018 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Elbasan.

 Me date 19.04.2019 kemi dërguar në Gjykatën e Shkallës së Parë Elbasan rekursin për
në Gjykatën e Lartë, pasi mendoj se janë cënuar të drejtat tona.

 Duke qenë se nga ekzekutimi i menjëhershëm i këtij vendimi që ka të bëjë me një
detyrim të konsiderueshëm në lekë, do të vinin pasoja të pariparueshme dhe tepër të
rënda financiare për institucionin tonë, kërkojmë pezullimin e ekzekutimit të vendimit
të sipërcituar në objektin e kërkesës deri në zgjidhjen e çështjes në bazë të  rekursit.

5. Në zbatim të pikës 1 të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile, bashkëlidhur kërkesës për
pezullim të palës kërkuese Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor,
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 Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të
Transportit Rrugor.

II. Vlerësimi i Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë

6. Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji) vlerëson se kërkesa e palës kërkuese,
për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të sipërcituar është e pabazuar në ligj.

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

8. Kolegji vlerëson se neni 479/1 i K.P.C garanton vendosjen e masës së përkohshme
procedurale të pezullimit të ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë (në kuptimin
material) në funksion të zgjidhjes së rekursit, që është ushtruar ndaj vetë vendimit të formës
së prerë, sigurisht duke patur parasysh arsyet justifikuese të zbatimit të kësaj mase, sikur
mundet të jetë dëmi i rëndë dhe i pariparueshëm që mund të sjellë ekzekutimi i

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

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

10. Përsa më sipër, Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë vlerëson se nuk ka vend për të pranuar
kërkesën e paraqitur nga kërkuesi Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit
Rrugor, 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 Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të
Transportit Rrugor, për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr.20-2019-522(181), datë
21.03.2019 të Gjykatës së Apelit Durrës.

Tiranë, më 20.05.2020

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

KOLEGJI CIVIL

Nr. 20/278 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 20.05.2020, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr. 278 akti, datë
10.05.2019, si më poshtë:

KËRKUES: Drejtoria Rajonale e Rezervave Materiale të Shtetit Korçë dhe
Zyra Vendore e Avokaturës së Shtetit Korçë

OBJEKTI: Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 41-2018-2926 (1005), datë
10.09.2018 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Korçë dhe vendimit nr. 74,
datë 05.03.2019 të Gjykatës së Apelit Korçë.

BAZA LIGJORE: Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile.

Për çështjen civile që iu përket palëve:

PADITËS: Shoqëria “Alcom” shpk

I PADITUR: Drejtoria Rajonale e Rezervave Materiale të Shtetit 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. Nga aktet e fashikullit të gjykimit ka rezultuar se paditësi Shoqëria “Alcom” shpk, i është drejtuar
Gjykatës së Rrethit Gjyqësore Korçë kundrejt palës së paditur, Drejtoria Rajonale e Rezervave
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Materiale të Shtetit Korçë, me objekt Detyrimin e palës së paditur të paguajë dëmin e shkaktuar si
rezultat i pagesës me vonesë të detyrimit prej datës 08.04.2013, kamat vonesës dhe fitimit të
munguar.

2. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Korçë me vendimin nr. 41-2018-2926 (1005), datë 10.09.2018 ka
vendosur:

1. Pranimin e pjesshëm të kërkesëpadisë.
2. Detyrimin e palës së paditur Drejtoria Rajonale e Rezervave Materiale të Shtetit Korçë t’i
shpërblejë paditësit Shoqëria “Alcom” shpk dëmin e shkaktuar, si rrjedhojë e mosekzekutimit të
plotë të vendimit gjyqësor të formës të prerë me nr. 817, datë 08.04.2013 të Gjykatës së Rrethit
Gjyqësor Korçë si fitim të munguar, llogaritur sipas depozitave të bankave të nivelit të dytë, për çdo
ditë për periudhën pas datës 04.07.2018 e deri në momentin e shpalljes së këtij vendimi.
3. Rrëzimin e kërkesëpadisë për pjesën tjetër si të pabazuar në ligj e në prova.
4. Shpenzimet gjyqësore në shumën prej 152.885 (njëqind e pesëdhjetë e dy mijë e tetëqind e
tëtëdhjetë e pesë) të parapaguara nga palët ndërgjyqëse (nga pala e paditur në shumën 24000 lekë
ndërsa pjesa tjetër nga pala paditëse), lihen në ngarkim të palëve ndërgjyqëse në raportin    50%  për
palën paditëse dhe 50% për palën e paditur.
Lëshimin e urdhrit të ekzekutimit për pikën (2) dhe (4) të cituara në dispozitiv të vendimit me
marrjen e tij formë të prerë, referuar nenit 511 të K.Pr.Civile të ndryshuar.
Kundër vendimit lejohet të bëhet ankim në Gjykatën e Apelit Korçë brenda 15 ditëve duke filluar
nga e nesërmja e njoftimit të vendimit të arsyetuar.

3. Gjykata e Apelit Korçë, me vendimin nr. 74, datë 05.03.2019 ka vendosur:

Lënien në fuqi të vendimit nr. 41-2018-2926 (1005), datë 10.09.2018 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor
Korçë.

4. Kundër këtij vendimi me datë 10.05.2019 kanë paraqitur rekurs palët kërkuese Drejtoria Rajonale
e Rezervave Materiale të Shtetit Korçë dhe Zyra Vendore e Avokaturës së Shtetit Korçë, të cilat
bashkë me rekursin në mënyrë të integruar ka paraqitur para Gjykatës së Lartë një kërkesë për
pezullimin e ekzekutimit të vendimit të gjykatës së Apelit Korçë. 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.

II. Vlerësimi i Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë

5. Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji) vlerëson se kërkesa e palës kërkuese, për
pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të sipërcituar është e pabazuar në ligj.

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

7. Në zbatim të pikës 1 të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile, bashkëlidhur kërkesës për
pezullim të palës kërkuese Drejtoria Rajonale e Rezervave Materiale të Shtetit Korçë dhe Zyra
Vendore e Avokaturës së Shtetit Korçë, gjendet edhe kopja e rekursit të ushtruar nga kjo palë kundër
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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 Drejtoria Rajonale e Rezervave
Materiale të Shtetit Korçë dhe Zyra Vendore e Avokaturës së Shtetit Korçë, të cilët nuk kanë
parashtruar argumente lidhur me bazueshmërinë në ligj të kërkesës për pezullim dhe për qëndrimin e
tyre.

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

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

10. Përsa më sipër, Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë vlerëson se nuk ka vend për të pranuar kërkesën
e paraqitur nga kërkuesit Drejtoria Rajonale e Rezervave Materiale të Shtetit Korçë dhe Zyra
Vendore e Avokaturës së Shtetit 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 Drejtoria Rajonale e Rezervave Materiale të
Shtetit Korçë dhe Zyra Vendore e Avokaturës së Shtetit Korçë, për pezullimin e ekzekutimit të
vendimit nr. 74, datë 05.03.2019 të Gjykatës së Apelit Korçë.

Tiranë, më 20.05.2020

ANËTAR ANËTAR KRYESUES

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

KOLEGJI CIVIL

Nr. 43/335 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 20.05.2020, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr. 335 akti, datë
21.06.2019, si më poshtë:

KËRKUES: Shoqëria Eurosig sh.a

OBJEKTI: Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr.1280 datë 22.02.2017,
të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, lënë në fuqi  me
vendimin nr.491 datë 22.05.2019 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

BAZA LIGJORE: Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile.

Për çështjen civile që iu përket palëve:

PADITËS: Arjan Lami

I PADITUR: Shoqëria Eurosig sh.a

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. Nga aktet e fashikullit të gjykimit ka rezultuar se paditësi Arjan Lami, i është drejtuar
Gjykatës së Rrethit Gjyqësore Tiranë kundrejt palës së paditur, Shoqëria Eurosig sh.a, me
objekt Detyrimin për të shperblyer dëmin real pasuror dhe jo pasuror të shkaktuar nga
aksidenti i datës 15.08.2015 me pasojë dëmtime të rënda shëndetsore për paditësin Arjan
Lami në shumën 3.031.220 lekë.

2. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë, me vendimin nr.1280 datë 22.02.2017  ka vendosur:
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-Pranimin e pjesshëm të  padisë.
-Detyrimin e palës së paditur Shoqëria Eurosig sh.a., të shpërblejë paditësin Arjan Lami, për
dëmin pasuror dhe jopasuror, ardhur si pasojë e aksidentit të datës 15.08.2015, në shumën
1.794.776 (një milion e shtatëqind e nëntëdhjetë e katër mijë e shtatëqind e shtatëdhjetë e
gjashtë) lekë.
Shpenzimet gjyqësore në ngarkim të  palës së  paditur”.

3. Gjykata e Apelit Tiranë, me vendimin nr.491 datë 22.05.2019 ka vendosur:

Lënien në fuqi të vendimit nr.1280  datë 22.02.2017 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.

4. Kundër këtij vendimi ka paraqitur rekurs Shoqëria Eurosig sh.a., e cila kërkon edhe
pezullimin e ekzekutimit vendimit. Pala kërkuese Shoqëria Eurosig sh.a. si shkaqe për të cilat
kërkon pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor sikurse citohet më sipër, parashtron sa
vijon:

 Kemi ushtruar të drejtën e rekursit.
 Gjykatat kanë njohur saktë masën e dëmit pasuror dhe jopasuror për paditësin Arjan

Lami bazuar në Rregulloren nr.53 datë 25.06.2009 “Për trajtimin e dëmeve që
mbulohen nga kontrata për sigurimin e detyrueshëm në sektorin e transportit”, e
ndryshuar si dhe dëmin jopasuror për familjarët duke i konsideruar dëm moral dhe
ekzistencial si një figurë e përbashkët e cila zbritet nga masa e dëmit jopasuror që
përfiton paditësi, por nuk jemi dakort me % e paaftësisë së njohur nga gjykata.

 Gjykata në përqindjen e paaftësisë duhej t’i ish referuar Vendimit të Grupit të
Ekspertëve Sigurues të cilët kanë përcaktuar se paditësi përfiton në masën 15% dhe jo
mendimit të mjekut të caktuar nga gjykata i cili e ka përcaktuar në masën 35%,
vendimi i GES është një vendim i përcaktuar nga një komision prej 3 mjekësh,
specialist të fushave të ndryshme, ndërsa mendimi i mjekut të gjykatës është nga një
mjek.

 Praktika gjyqësore ka përcaktuar kriteret që duhet të kenë parasysh kur vendoset masa
e pezullimit.

 Të gjitha këto argumenta ligjore të parashtruara në rekursin e depozituar që  të
shqyrtohet nga ju, dëshmojnë për:

o një dyshim serioz në lidhje me respektimin e ligjit nga gjykatat e zakonshme
për mënyrën e zgjidhjes së çështjes;

o ekzistenca e një urgjence për shkak të veprimit të Përmbaruesit me shkresën
nr. 488, datë 18.06.2019 për ekzekutimin e vendimeve të sipërcituara.

o ekzistenca e një dëmi serioz, të rëndë dhe të pariparueshëm që na shkaktohet.
Në këto kushte në referim të nenit 479/a të K.Pr.Civile, kemi konstatuar se jemi përpara
kushteve dhe kritereve të parashikuara nga ky nen, i cili parashikon pezullimin e ekzekutimit
të vendimit, kur ekzekutimi i menjëhershëm do të sillte pasoja të rënda dhe të pariparueshme.
Në kushtet kur pala debitore gjendet në një situatë jo të mirë financiare dhe në kushtet kur
kemi paraqitur rekursin pran Gjykatës së nderuar për të shqyrtuar pretendimet tona.

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
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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 zbatim të pikës 1 të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile, bashkëlidhur kërkesës për
pezullim të palës kërkuese Shoqëria Eurosig 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 Eurosig sh.a, të cilët nuk kanë parashtruar argumente lidhur me
bazueshmërinë në ligj të kërkesës për pezullim dhe për qëndrimin e tyre.

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 Republikës së Shqipërisë dhe nenit 13 të Konventës
Europiane të të Drejtave të Njeriut. Por duhet theksuar se kjo është një masë e përkohshme
me karakter përjashtimor dhe të jashtëzakonshëm. Kjo do të thotë se pala ndërgjyqëse
gjyqhumbëse që bën kërkesën për pezullimin e vendimit gjyqësor të formës së prerë ka
barrën t’i paraqesë Gjykatës rrethanat konkrete, të bazuara në prova në cilat nga ekzekutimi i
menjëhershëm i vendimit gjyqësor të formës së prerë, kësaj pale mund t’i vijë një dëm i rëndë
në mënyrë të parikthyeshme.

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

10. Përsa më sipër, Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë vlerëson se nuk ka vend për të pranuar
kërkesën e paraqitur nga kërkuesi Shoqëria Eurosig 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 K.Pr.Civile,

V E N D O S I

Mospranimin e kërkesës së Shoqëria Eurosig sh.a. për pezullimin e ekzekutimit të vendimit
nr.1280 datë 22.02.2017, të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, lënë në fuqi me vendimin
nr.491 datë 22.05.2019 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

Tiranë, më 20.05.2020

ANËTAR ANËTAR KRYESUES
Sokol SADUSHI Ilir PANDA Ervin PUPE



4



1

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË

KOLEGJI CIVIL
Nr. 135 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 20.05.2020, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr.135 akti, datë
23.07.2019, si më poshtë:

KËRKUES: Federata Shqiptare e Futbollit.

OBJEKTI: Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 841, datë 23.10.2019 të
Gjykatës së Apelit Tiranë.

BAZA LIGJORE: Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile.

Për çështjen civile që iu përket palëve:

PADITËS: Elton Gjipali.

E PADITUR: Federata Shqiptare e Futbollit.

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. Nga aktet e fashikullit të gjykimit ka rezultuar se paditësi Elton Gjipali, i është drejtuar
Gjykatës së Rrethit Gjyqësorë Tiranë kundrejt palës së paditur Federata Shqiptare e Futbollit,
me objekt shpërblim dëmi për zgjidhje të paligjshme të kontratës së punës.

2. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë, me vendimin nr.4344 datë 17.05.2017  ka vendosur:
“-Pranimin pjesërisht të kërkesë padisë së paraqitur nga paditësi Elton Koço Gjipali.
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-Detyrimin e të paditurit Federata Shqiptare e Futbollit që ti paguajë paditësit Elton Koço
Gjipali, 2 (dy) muaj pagë në shumën prej 174,440 (njëqind e shtatëdhjetë e katër mijë e
katërqind e dyzet) lekë, për mosrespektim të procedurës të zgjidhjes së kontratës së punës.
-Detyrimin e të paditurit Federata Shqiptare e Futbollit që ti paguajë paditësit Elton Koço
Gjipali, 15 ditë pagë në shumën 43,610 (dyzet e tre mijë e gjashtëqind e dhjetë) lekë për lejen
vjetore të pa marrë në vitin 2015.
-Rrëzimin e kërkesë padisë për kërkimet e tjera.
-Shpenzimet gjyqësore i ngarkohen 8/9 palës paditëse dhe 1/9 palës së paditur”.

3. Gjykata e Apelit Tiranë, me vendimin nr.841 datë 23.10.2019 ka vendosur:
“-Ndryshimin e vendimit civil Nr.4344, datë 17.05.2017 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor
Tiranë, në këtë mënyrë;
-Pranimin e kërkesë padisë.
-Detyrimin e palës së paditur Federata Shqiptare e Futbollit, të dëmshpërblejë paditësin
Elton Gjipali, me 10 (dhjetë) paga mujore për zgjidhjen e kontratës së punës në mënyrë të
menjëhershme dhe pa shkaqe të justifikuara.
-Detyrimin e palës së paditur Federata Shqiptare e Futbollit, të dëmshpërblejë paditësin
Elton Gjipali, me 3(tre) paga mujore për mosrespektim të afatit të njoftimit.
-Detyrimin e palës së paditur Federata Shqiptare e Futbollit, të dëmshpërblejë paditësin
Elton Gjipali, me 3.5 paga mujore për vjetërsi në punë.
-Lënien në fuqi të vendimit për pjesët e tjera.
-Lëshimin e urdhrit të ekzekutimit për këtë vendim“.

4. Kundër këtij vendimi ka paraqitur rekurs kërkuesi Federata Shqiptare e Futbollit, e cila ka
kërkuar edhe pezullimin e ekzekutimit të vendimit, duke parashtruar këto shkaqe:
-Kemi ushtruar të drejtën e rekursit.
-Ekzekutimi i një vendimi të tillë do të sillte pasoja të pakthyeshme për kërkuesin Federata
Shqiptare e Futbollit, në kushtet kur rekursi i paraqitur bazohet mbi shkaqe dhe argumenta të
cilat kanë të bëjnë me shkelje të rënda të kryer nga Gjykata e Apelit, në vendimmarrjen e saj.
-Në këtë mënyrë do të dëmtoheshin interesat financiare dhe  ekonomike të të paditurit.
-Ekzekutimi i vendimit pa u gjykuar çështja  nga Kolegji Civil, do të ishte i pakthyeshëm dhe
çdo vendim i kësaj gjykate në të kundërt të asaj çka ka vendosur Gjykata e Apelit, do të ishte
i pazbatueshëm.
-Ne si kërkues disponojmë dhe garanci materiale që sigurojmë ekzekutimin e vendimit në
kuptim të nenit 479/b të K.Pr.Civile.

II. Vlerësimi i Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë

5. Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji) vlerëson se kërkesa e palës kërkuese,
për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të sipërcituar është e pabazuar në ligj.

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 zbatim të pikës 1 të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile, bashkëlidhur kërkesës për
pezullim të palës kërkuese Federata Shqiptare e Futbollit, gjendet edhe kopja e rekursit të
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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 Federata Shqiptare e Futbollit. 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 Federata
Shqiptare e Futbollit, të cilët nuk kanë parashtruar argumente lidhur me bazueshmërinë në
ligj të kërkesës për pezullim dhe për qëndrimin e tyre.

8. 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 në cilat nga ekzekutimi i
menjëhershëm i vendimit gjyqësor të formës së prerë, kësaj pale mund t’i vijë një dëm i rëndë
në mënyrë të parikthyeshme.

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

10. Përsa më sipër, Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë vlerëson se nuk ka vend për të pranuar
kërkesën e paraqitur nga Federata Shqiptare e Futbollit 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 Federata Shqiptare e Futbollit, për pezullimin e
ekzekutimit të vendimit nr. 841 datë 23.10.2019 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

Tiranë, më 20.05.2020

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

KOLEGJI CIVIL

Nr. 125/530 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 20.05.2020, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr.530 akti,datë
26.12.2019, si më poshtë:

KËRKUES: Hekurudha Shqiptare Sh.a Durrës

OBJEKTI: Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr.10-2019-1429(494),
datë 19.07.2019 të Gjykatës së Apelit Durrës.

BAZA LIGJORE: Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile.

Për çështjen civile që iu përket palëve:

PADITËS: Edmond Dobi

I PADITUR: Hekurudha Shqiptare Sh.a 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, Hekurudha
Shqiptare Sh.a Durrës, me datë 26.12.2019 ka paraqitur një kërkesë për pezullimin e
ekzekutimit të vendimit nr.10-2019-1429(494), datë 19.07.2019 të Gjykatës së Apelit  Durrës
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2. Referuar akteve të administruara në gjykatat e faktit rezulton se paditësi Edmond Dobi, i
janë drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësore Durrës, kundrejt palës së paditur, Hekurudha
Shqiptare Sh.a Durrës, me objekt shpërblim dëmi për zgjidhje të paligjshme të kontratës së
punës.

3.Gjykata e Rrethit Gjyqësor Durrës, me vendimin nr.2050 (11-2018-6703), datë
24.12.2018, ka vendosur Rrëzimin e padisë sikurse pasqyrohet në pjesën hyrëse.
Ky vendim është ndryshuar nga Gjykata e Apelit Durrës, me vendimin nr.10-2019-
1429(494), datë 19.07.2019 duke vendosur :
Ndryshimin e vendimit civil me nr.2050(11-2018-6703), datë 24.12.2018 të Gjykatës së
Rrethit Gjyqësor Durrës në këtë mënyrë:
Pranimin e kërkesëpadisë së paditësit Edmond Dobi.
Detyrimi i palës së paditur Hekurudha Shqiptare sh.a, t’i paguajë palës paditëse Edmond
Dobi Shpërblimin që rrjedh nga zgjidhja e menjëhershme dhe e pajustifikuar e kontratës së
punës si më poshtë:Dymbëdhjetë muaj pagë dëmshpërblim për zgjidhjen në mënyrë të
menjëhershme të pajustifikuar të kontratës së punës.Tre muaj pagë për mosrespektim të
afateve të njoftimit për zgjidhjen e kontratës së punës, Gjashtë muaj pagë për shpërblim për
vjetërsi në punë.

4. Kundër këtij vendimi, ka paraqitur rekurs pala e paditur, Hekurudha Shqiptare Sh.a Durrës,
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 Durrës, duke parashtruar këto
shkaqe:

 Paditësi në fillim është ulur në detyrë për shkak të mosrealizimit të detyrave si
Drejtues Njësie  për investimet e vitit 2017, për shkak të tejkalimit të numrit të fuqisë
punëtore dhe fondit të pagave, për shkak të punësimit pa kriter duke tejkaluar
kompetencat e tij, përsa i përket  emërimeve  dhe ndërprerjes së marrëdhënieve të
punës, shkeljes së Rregulloreve për organizimin  dhe funksionimin e Shoqërisë
Hekurudha Shqiptare sh.a.

 Në bazë të nenit  5 pika 23  e rregullores për organizimin dhe funksionimin e
shoqërisë është e drejta e administratorit të shoqërisë në funksion të mbarëvajtjes së
punës të liroje dhe të bëj lëvizje  të tjera kur ai e gjykon të arsyeshme.Paditësi është
emëruar në pozicionin e Shefit të Stacionit dhe në këtë detyrë sipas procesverbalit të
mbajtur mbi prezencën dhe disiplinën në punë, nuk është paraqitur rregullisht në
punë.

5. Në zbatim të pikës 1 të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile, bashkëlidhur kërkesës për
pezullim të palës kërkuese , Hekurudha Shqiptare Sh.a 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 Hekurudha Shqiptare Sh.a Durrës.

II. Vlerësimi i Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë
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6. Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji) vlerëson se kërkesa e palës kërkuese,
për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të sipërcituar është e pabazuar në ligj.

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

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

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

10. Përsa më sipër, Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë vlerëson se nuk ka vend për të pranuar
kërkesën e paraqitur nga kërkuesi Hekurudha Shqiptare Sh.a 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, Hekurudha Shqiptare Sh.a Durrës, për
pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr.10-2019-1429(494), datë 19.07.2019 të Gjykatës së
Apelit  Durrës.

Tiranë, më 20.05.2020

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

KOLEGJI CIVIL

Nr. 28/295 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 20.05.2020, mori në shqyrtim në dhomën e këshillimit kërkesën nr. 295 akti, datë
21.05.2019, si më poshtë:

KËRKUES: Kristina Vata.

OBJEKTI: Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 201, datë 02.04.2019 të
Gjykatës së Apelit Shkodër.

BAZA LIGJORE: Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile.

Për çështjen civile që iu përket palëve:

PADITËS: Kristina Vata.

E PADITUR: Brixhilda Markagjoni.

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, Kristina Vata,
me datë 21.05.2019 ka paraqitur një kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 201,
datë 02.04.2019 të Gjykatës së Apelit Shkodër.
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2. Referuar akteve të administruara në gjykatat e faktit rezulton se paditësja Kristina Vata, i
është drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Shkodër kundrejt palës së paditur, Brixhilda
Markagjoni, me padi me objekt pavlefshmëri kontratë shitje me kusht dhe zgjidhjen e
pasojave......

3. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Shkodër, me vendimin nr.903 (2859) datë 04.07.2017  ka
vendosur:
“Rrëzimin e kërkesë padisë.
Shpenzimet gjyqësore i ngarkohen  palës paditëse”.

4. Gjykata e Apelit Shkodër, me vendimin nr.201 datë 02.04.2019 ka vendosur:
“Lënie në fuqi të  vendimit nr.903 (2859) datë 04.07.2017 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor
Shkodër“.

5. Kundër këtij vendimi, ka paraqitur rekurs pala paditëse, Kristina Vata, e cila po ashtu, me
kërkesë të integruar në rekurs ka kërkuar pezullimin e ekzekutimit të vendimit të sipërcituar,
sipas nenit 479 të K.Pr.Civile, duke parashtruar këto shkaqe:
-Kam ushtruar të drejtën e rekursit.
-Ekzekutimi i menjëhershëm do të sillte pasoja të rënda dhe të pariparueshme përsa i përket
mundësisë së tjetërsimit të pasurisë nga pala e paditur tek personat e tretë dhe pala paditëse
nuk ka asnjë garanci që një gjë e tillë nuk mund të ndodhë.
-Ekzekutimi i menjëhershëm do të sillte pasoja të rënda dhe të pariparueshme përsa i përket
respektimit të sigurisë juridike, të drejtës kushtetuese për proces të drejtë. Kjo nënkupton
pasojat që do të vinin nga ekzekutimi i menjëhershëm, praktikisht dhe teorikisht janë të
pariparueshme.
-Nga ana tjetër ky proces është i lidhur dhe me procese të tjera dhe mos pezullimi do ti jepte
këtij vendimi formë të prerë dhe përdorimit në procese të tjera dhe kësisoj do të kishte efekt
për zgjidhjen edhe të disa mosmarrëveshjeve me të njëjtat palë por me objekte të ndryshme
që janë në Gjykatën e Apelit Shkodër dhe presin për gjykim, si dhe në gjykata të tjera.

II. Vlerësimi i Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë

6. Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji) vlerëson se kërkesa e palës kërkuese,
për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të sipërcituar është e pabazuar në ligj.

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

8. Në zbatim të pikës 1 të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile, bashkëlidhur kërkesës për
pezullim të kërkueses Kristina Vata, gjendet edhe kopja e rekursit të ushtruar nga kjo palë
kundër vendimit gjyqësor që kërkohet të pezullohet ekzekutimi. Gjithashtu, konstatohet se
pala  tjetër pjesëmarrëse në gjykimin e çështjes ku është dhënë vendimi gjyqësor që kërkohet
të pezullohet, është njoftuar rregullisht për kërkesën e paraqitur nga kërkuesja Kristina Vata,
e  cila nuk ka parashtruar argumente lidhur me bazueshmërinë në ligj të kërkesës për
pezullim dhe për qëndrimin e saj.
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9. 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. 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.Civile, 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.Civile 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, qenia 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.

13. 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.

14. Përsa më sipër, Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë vlerëson se nuk ka vend për të pranuar
kërkesën e paraqitur nga kërkuesja Kristina Vata për pezullimin e ekzekutimit të vendimit
gjyqësor të formës së prerë.
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P Ë R   K Ë T O   A R S Y E

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

V E N D O S I

Mospranimin e kërkesës së paraqitur nga kërkuesja Kristina Vata, për pezullimin e
ekzekutimit të vendimit nr. 201, datë 02.04.2019 të Gjykatës së Apelit Shkodër.

Tiranë, më 20.05.2020

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

KOLEGJI CIVIL

Nr. 80/406 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 20.05.2020, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr. 406 akti, datë
03.09.2019, si më poshtë:

KËRKUES: Meto Metaj, Fatmira Meta dhe Artur Alicka

OBJEKTI: Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 711, datë 19.07.2018 të
Gjykatës së Apelit Vlorë.

BAZA LIGJORE: Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile.

Për çështjen civile që iu përket palëve:

PADITËS: Hysnije Musta

I PADITUR: Hasan Shalsi, Meto Metaj, Fatmira Meta, Artur Alicka etj

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. Nga aktet e fashikullit të gjykimit ka rezultuar se paditësja Hysnije Musta, i është drejtuar
Gjykatës së Rrethit Gjyqësore Berat kundrejt palës së paditur, Hasan Shalsi, Meto Metaj, Fatmira
Meta, Artur Alicka etj, me objekt detyrimin e të paditurve ta njohin pronar. Shfuqizimin pjesërisht të
vendimit nr. 34, datë 27.04.2009 të ZRKKP Qarku Berat,... etj.
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2. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Berat me vendimin nr. 1338, datë 21.12.2016 ka vendosur:

Pranimin e pjesshëm të padisë së paditëses Hysnije Musta.
Shfuqizimin pjesërisht të Vendimit nr.34, datë 27.04.2009 të Zyrës Rajonale të Kthimit dhe
Kompensimit të Pronave Qarku Berat, për njohjen dhe kthimin trashëgimtarëve të subjektit të ish
shpronësuar Jakup Shalsi, vetëm për pasurinë (ndërtesën) me nr.9/118 dhe më konkretisht vetëm për
pasurinë emërtuar Njësi regjistruar në Zyrën e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme Kuçovë me nr.
9/118-N3, vol. 29, faqe 239, ndodhur në Zonën Kadastrale 2310, Lagje Llukan Prifti, Kuçovë, pjesë
përbërëse e kësaj ndërtese.
Detyrimin e të paditurve Manola Barolli (Aliçka), Artur Aliçka, Mirela Gorica (Aliçka), dhe Gëzim
Aliçka të njohin pronare paditësen Hysnije Musta në pasurinë e llojit Njësi si dhe të truallit nën të,
regjistruar kjo pasuri në Zyrën e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme me nr.9/118-N3, vol. 29,
faqe 239, ndodhur në Zonën Kadastrale me nr.2310, në Lagjen Llukan Prifti, Kuçovë, me sipërfaqe
prej 52.36 m2.
Rrëzimin e padisë për të paditurit e tjerë.
Rëzimin e padisë për kërkimet e tjera, si të pabazuar në ligj.
Ligjërimin e masës së sigurimit të padisë vendosur me vendimin e ndërmjetëm datë 09.11.2016.
Një kopje e këtij vendimi gjyqësor, pasi të marrë formë të prerë, t`i dërgohet për regjistrim Zyrës së
Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme Kuçovë për regjistrimin e saj sipas dispozitave ligjore.
Shpenzimet gjyqësore i ngarkohen të paditurve Manola Barolli (Aliçka), Artur Aliçka, Mirela Gorica
(Aliçka), dhe Gëzim Aliçka.

3. Gjykata e Apelit Vlorë, me vendimin nr. 711, datë 19.07.2018 ka vendosur:

Lënien në fuqi të vendimit nr. 1338, datë 21.12.2016 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Berat.

4. Kundër këtij vendimi ka paraqitur rekurs kërkuesja Meto Metaj, Fatmira Meta dhe Artur
Alicka, të cilët kanë kërkuar edhe pezullimin e ekzekutimit të vendimit, duke parashtruar këto
shkaqe:

 Kemi ushtruar të drejtën e rekursit.
 Me vendimet e gjykatave nuk jemi dakort pasi ato janë marrë në kundërshtim me ligjin dhe

me provat.
 Ekzekutimi i këtij vendimi do të sillte pasoja të rënda dhe të pariparueshme për ne pronarët e

vërtetë të pronave, pasi pala paditëse mund ta regjistrojë në emrin e vet e më pas ta tjetërsojë
atë duke e shitur tek persona të tjerë.

 Pasuria është objekt i ndërtuar nga gjyshi i jonë që shteti komunist i sekuestroi dhe i mori
padrejtësisht. Me pronën jemi të lidhur materialisht por dhe moralisht si pronë e ndërtuar nga
paraardhësit tanë.

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 duhet të pushohet.

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. Në zbatim të pikës 1 të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile, bashkëlidhur kërkesës për
pezullim të palës kërkuese Meto Metaj, Fatmira Meta dhe Artur Alicka, 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 Meto
Metaj, Fatmira Meta dhe Artur Alicka, të cilët nuk kanë parashtruar argumente lidhur me
bazueshmërinë në ligj të kërkesës për pezullim dhe për qëndrimin e tyre.

8. Sipas akteve të administruara në dosjen gjyqësore, rezulton se kërkuesit Meto Metaj, Fatmira Meta
dhe Artur Alicka, me rekursin kundër vendimit të gjykatës së apelit regjistruar datë 03.09.2019, i
janë drejtuar Gjykatës së Lartë si kërkim integral dhe me kërkesën për pezullimin e ekzekutimit të
vendimit nr. 711, datë 19.07.2018 të Gjykatës së Apelit Vlorë.

9. Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë vlerëson të evidentojë se pa i hyrë vlerësimit të shkaqeve të
ngritura në këtë kërkesë, konstaton se kjo çështje objekt gjykimi është gjykuar njëherë nga ana e
Gjykatës së Lartë me vendimin nr. 608, datë 14.11.2018, ku është vendosur Pezullimin e ekzekutimit
të vendimit nr. 1338, datë 21.12.2016 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Berat, lënë në fuqi me
vendimin nr. 711, datë 19.07.2018 të Gjykatës së Apelit Vlorë.

10. Përsa më sipër, Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë vlerëson se, për sa kohë jemi përpara gjësë së
gjykuar nuk ka vend për tu shqyrtuar përsëri e njëjta kërkesë e paraqitur nga pala kërkuese Meto
Metaj, Fatmira Meta dhe Artur Alicka, për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 711, datë
19.07.2018 të Gjykatës së Apelit Vlorë, kërkesë e cila ka mbetur pa objekt.

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

Pushimin e gjykimit të kërkesës së paraqitur nga kërkuesit Meto Metaj, Fatmira Meta dhe Artur
Alicka, për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 711, datë 19.07.2018 të Gjykatës së Apelit
Vlorë.

Tiranë, më 20.05.2020

ANËTAR ANËTAR KRYESUES

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

KOLEGJI CIVIL
Nr.54/355 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 20.05.2020, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr.355 akti, datë
04.07.2019 si më poshtë:

KËRKUES: Operatori i Sistemit të Transmetimit (OST sh.a)

OBJEKTI: Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr.1780, datë 09.03.2015
të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, lënë në fuqi me
vendimin nr.1733, datë 19.07.2016 të Gjykatës së Apelit
Tiranë.

BAZA LIGJORE: Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile.

Për çështjen civile që iu përket palëve:

PADITËS: Elton Radheshi

I PADITUR: Shoqëria operatori i Sistemit të Transmetimit Sh.a

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 (OST sh.a), me datë 04.07.2019 ka paraqitur një kërkesë për
pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr.1733, datë 19.07.2016 të Gjykatës së Apelit Tiranë.
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2. Referuar akteve të administruara në gjykatat e faktit rezulton se paditësi Elton Radheshi, i
është drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, kundrejt palës së paditur, Operatori i
Sistemit të Transmetimit (OST sh.a), me objekt shpërblim dëmi për zgjidhje të paligjshme të
kontratës së punës.

3. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë, me vendimin nr.1780, datë 09.03.2015, ka vendosur:
“Pranimin pjesërisht të kërkesëpadisë.
Detyrimin e të paditurit Shoqëria “OST” sh.a, të shpërblejë paditësin Elton Radheshi me
pagën e 10 (dhjetë) muajve punë me pagë mujore bruto 116.500 (njëqind e gjashtëmbëdhjetë
mijë e pesëqind) lekë, si shpërblim për ndërprerjen e marrëdhënies së punës në mënyrë të
menjëhershme dhe shkaqe të justifikuara.
Detyrimin e të paditurit shoqërisë “OST” sh.a, të shpërblejë paditësin Elton Radheshi me
pagën e 3 muajve  punë si rezultat i mosrespektimit të afateve  të zgjidhjes së marëdhënies së
punës.
Detyrimin e të paditurit shoqërisë “OST”sh.a, të paguajë në favor të paditësit Elton Radheshi
pagën e 7 (shtatë) muajve e 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve punë si shpërblim për vjetërsi në punë.
Rrëzimin e padisë për pjesën tjetër.”
Ky vendim është lënë në fuqi nga Gjykata e Apelit Tiranë, me vendimin nr.1733, datë
19.07.2016.

4.Kundër këtij vendimi, ka paraqitur rekurs pala e paditur, Operatori i Sistemit të
Transmetimit (OST sh.a), e cila po ashtu, me datë 04.07.2019 ka paraqitur pranë Gjykatës së
Lartë një kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të vendimit të Gjykatës së Apelit Tiranë, duke
parashtruar përmbledhtazi shkaqet e mëposhtme :

 Ekzekutimi i këtij vendimi në këtë moment do të rëndonte edhe më tej 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 R.Sh ka gjithsej gjashtë njësi operative ndërsa vetëm
në qytetin e Tiranës ndodhet Administrata Qëndrore dhe Njësia e Mirëmbajtjes së
Transmetimit, në këto kushte të gjitha pagesat që bënë 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, për 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.

5. 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 (OST 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 Operatori i Sistemit të Transmetimit (OST sh.a).

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

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

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

10. Përsa më sipër, Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë vlerëson se nuk ka vend për të pranuar
kërkesën e paraqitur nga kërkuesi Operatori i Sistemit të Transmetimit (OST 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 Operatori i Sistemit të Transmetimit (OST
sh.a), për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 1733, datë 19.07.2016 të Gjykatës së
Apelit Tiranë.

Tiranë, më 20.05.2020

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

KOLEGJI CIVIL
Nr. 99/463 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 20.05.2020, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr.463 akti, datë
10.10.2019, si më poshtë:

KËRKUES: Posta Shqiptare Sh.a Filiali Tiranë

OBJEKTI: Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr.5011, datë 05.06.2017
të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, lënë në fuqi me
vendimin nr.732, datë 16.09.2019 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

BAZA LIGJORE: Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile.

Për çështjen civile që iu përket palëve:

PADITËS: Irma Sinani

I PADITUR: Posta Shqiptare sh.a, Filiali Tiranë, Drejtoria e Shërbimeve Mbështetëse
Sektroi Burimeve.

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
Sh.a Filiali Tiranë, me datë 10.10.2019 ka paraqitur një kërkesë për pezullimin e ekzekutimit
të vendimit nr. 732, datë 16.09.2019 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

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

3. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë, me vendimin nr.5011, datë 05.06.2017 ka vendosur:
“Pranimin pjesërisht të padisë.
Detyrimin e palës së paditur të dëmshpërblejë palën paditëse me 7 muaj pagë si për zgjidhjen
e menjëhershme të njëanshme dhe të pajustifikuar të kontratës së punës bazuar në nenin
155/3 të K.Punës.
Detyrimin e palës së paditur të dëmshpërblejë palën paditëse me 2 (dy) paga mujore si
rezultat i mosrespektimit të afatit të njoftimit për zgjidhje e menjëhershme të njëanshme dhe
të pa pajustifikuar të marrëdhënieve  të punës  bazuar në nenin 143/1 të K.Punës.
Detyrimin e palës së paditur të dëmshpërblejë palën paditës e me 2 (dy) paga mujore për
mosrespektim  të procedurës së zgjidhjes së menjëhershme të njëanshme dhe të pajustifikuar
të kontratës së punës, bazuar  në nenin 144/5 e K.Punës.
Detyrimin e palës së paditur të dëmshpërblejë palën paditëse me një pagë e gjysëm për
vjetërsi në punë  bazuar  në nenin 145/1 të K.Punës.
Rrëzimin e padisë për dhënien e vendimit gjyqësor në ekzekutim të përkohshëm bazuar në
nenin 317/b të K.Pr.Civile.”
Ky vendim është lënë në fuqi nga Gjykata e Apelit Tiranë me vendimin nr. 732, datë
16.09.2019.

4. Kundër këtij vendimi, ka paraqitur rekurs pala e paditur, Posta Shqiptare Sh.a Filiali
Tiranë, e cila po ashtu, me datë 10.10.2019 ka paraqitur pranë Gjykatës së Lartë një kërkesë
për pezullimin e ekzekutimit të vendimit të Gjykatës së Apelit Tiranë, duke parashtruar si
shkaqe:

 Të dyja gjykatat nuk morën parasysh faktet dhe provat shkresore të paraqitura dhe të
depozituar nga përfaqësuesi Posta Shqiptare sh.a Filiali Tiranë, në seancë gjyqësore
gjatë procesit të administrimit.

 Asnjëra prej gjykatave gjatë ushtrimit të çështjes së mësipërme nuk mori në
konsideratë provat, faktet dhe argument e paraqitura në seancë gjyqësore të cilat
sqaronin faktin se procedura e ndërprerjes së marrëdhënieve të punës të paditësit janë
bërë në përputhje me legjislacionin në fuqi.

 Vendimet e gjykatave janë dhënë në kundërshtim me aktet ligjore e nënligjore të
mëposhtme:

 Ligji nr.8116, datë 29.03.1996 “Kodi  i Procedurës Civile të R.SH”( i ndryshuar).
 Neni 10, që shprehet se gjykata e mbështet vendimin e saj vetëm mbi faktet që janë

paraqitur gjatë procesit gjyqësor, por pala paditëse nuk paraqiti asnjë provë që të
mbështesë pretendimet e parashtruara në kërkesën e saj.

 Neni 12, që shprehet se pala që pretendon një të drejtë ka detyrimin që në  përputhje
me ligjin, të provojë faktet mbi të cilët bazon  pretendimin e saj, por faktikisht ajo nuk
ka paraqitur asnjë provë që të provojë interesin e ligjshëm.

 Neni 14 që shprehet se: Gjykata ka për detyrë të kryejë një hetim gjyqësor të plotë dhe
të gjithanshëm në përputhje me ligjin.

 Por në rastin konkret gjykata nuk mori në shqyrtim asnjë nga argumentat e paraqitura
nga përfaqësuesi i Drejtorisë së Përgjithshme te Posta Shqiptare Sh.a.

5. Në zbatim të pikës 1 të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile, bashkëlidhur kërkesës për
pezullim të palës kërkuese Posta Shqiptare Sh.a 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 Sh.a Filiali Tiranë.
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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,
Posta Shqiptare Sh.a Filiali Tiranë, për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të
sipërcituar është e pabazuar në ligj.

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

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

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

10. Përsa më sipër, Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë vlerëson se nuk ka vend për të pranuar
kërkesën e paraqitur nga kërkuesi Posta Shqiptare Sh.a 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 Sh.a Filiali Tiranë, për
pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr.732, datë 16.09.2019 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

Tiranë, më 20.05.2020

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

KOLEGJI CIVIL
Nr. 34/314 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 20.05.2020, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr.314 akti, datë
31.05.2019, si më poshtë:

KËRKUES: Radio Televizioni Shqiptar

OBJEKTI: Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr.21-2014-1621(622),
datë  03.11.2017 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Gjirokastër,
lënë në fuqi me vendimin nr.20 2019-173/83, datë 22.02.2019
të Gjykatës së Apelit Gjirokastër.

BAZA LIGJORE: Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile.

Për çështjen civile që iu përket palëve:

PADITËS: Gentiana Lili

I PADITUR: Drejtoria e Përgjithshme e Radiotelevizionit Shqiptarë-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, Radio
Televizioni Shqiptar, me datë 31.05.2019 ka paraqitur një kërkesë për pezullimin e
ekzekutimit të vendimit nr.20 2019-173/83, datë 22.02.2019 të Gjykatës së Apelit
Gjirokastër.
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2. Referuar akteve të administruara në gjykatat e faktit rezulton se paditësja Gentiana Lili, i
është drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Gjirokastër, kundrejt palës së paditur, Radio
Televizioni Shqiptar, me objekt shpërblim dëmi për zgjidhje të paligjshme të kontratës së
punës.

3.Gjykata e Rrethit Gjyqësor Gjirokastër, me vendimin nr.21-2014-1621(622), datë
03.11.2017 ka vendosur :
“Pranimin e pjesshëm të padisë.
Detyrimin e të paditurit RTSH-Tiranë të dëmshpërblejë paditësen Gentiana Lili me 2 paga
mujore për zgjidhjen e kontratës së punës në mënyrë të menjëhershme pa shkak të justifikuar;
me pagën e 3 muajve për mosrespektimin e afatit të njoftimit. Rrëzimin e padisë  për
kërkimet e tjera.”
Ky vendim është lënë në fuqi nga Gjykata e Apelit Gjirokastër me vendimin nr. 20-2019-
173/83, datë 22.02.2019.

4. Kundër këtij vendimi, ka paraqitur rekurs pala e paditur, Radio Televizioni Shqiptar, e cila
po ashtu, me datë 31.05.2019 ka paraqitur pranë Gjykatës së Lartë një kërkesë për pezullimin
e ekzekutimit të vendimit të Gjykatës së Apelit Gjirokastër, duke parashtruar si shkaqe sa më
poshtë :

 Ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit do të sillte pasoja të rënda pë
Radiotelevizionin  Shqiptar.

 Për arsye se vendimi i Gjykatës është i pabazuar në ligj, nuk është respektuar dhe
është zbatuar keq ligji, si dhe ka shkelje të rënda të normave proceduriale, në bazë të
nenit  442/b, dhe nenit 472 të K.Pr.Civile është bërë rekurs në Gjykatën e Lartë
brenda afateve ligjore nga Radiotelevizioni Shqiptar.

 Duke qenë se ndaj vendimit nr.20-2019-173/83 i datës 22.02.2019 të Gjykatës së
Apelit Gjirokastër, është bërë rekurs në Gjykatën e Lartë dhe se ekzekutimi i
menjëhershëm  i vendimit do të sillte pasoja të rënda për interesat e Radiotelevizionit
Shqiptar, në bazë të nenit 479/a dhe neni 615 të K.Pr.Civile, kërkojmë pezullimin e
ekzekutimit të vendimit të Gjykatës së Apelit Gjirokastër.

5.Në zbatim të pikës 1 të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile, bashkëlidhur kërkesës për
pezullim të palës kërkuese Radio Televizioni Shqiptar, 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 Radio Televizioni Shqiptar.

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
Radio Televizioni Shqiptar, 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 Republikës së Shqipërisë dhe nenit 13 të Konventës
Europiane të të Drejtave të Njeriut. Por duhet theksuar se kjo është një masë e përkohshme
me karakter përjashtimor dhe të jashtëzakonshëm. Kjo do të thotë se pala ndërgjyqëse
gjyqhumbëse që bën kërkesën për pezullimin e vendimit gjyqësor të formës së prerë ka
barrën t’i paraqesë Gjykatës rrethanat konkrete, të bazuara në prova në cilat nga ekzekutimi i
menjëhershëm i vendimit gjyqësor të formës së prerë, kësaj pale mund t’i vijë një dëm i rëndë
në mënyrë të parikthyeshme.

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

10. Përsa më sipër, Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë vlerëson se nuk ka vend për të pranuar
kërkesën e paraqitur nga kërkuesi Radio Televizioni Shqiptar, 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 Radio Televizioni Shqiptar, për pezullimin
e ekzekutimit të vendimit nr.21-2014-1621(622), datë 03.11.2017 të Gjykatës së Rrethit
Gjyqësor Gjirokastër, lënë në fuqi me vendimin nr.20 2019-173/83, datë 22.02.2019 të
Gjykatës së Apelit Gjirokastër.

Tiranë, më 20.05.2020

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

KOLEGJI CIVIL
Nr. 31/302 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 20.05.2020, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr. 302 akti, datë
22.05.2019, si më poshtë:

KËRKUES: Shoqëria “Sara-AT” Shpk

OBJEKTI: Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 2385, datë 24.03.2017 të
Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.

BAZA LIGJORE: Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile.

Për çështjen civile që iu përket palëve:

PADITËS: Shoqëria “VASO - TRANS” sh.p.k

I PADITUR: Shoqeria “SARA-AT” 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. Nga aktet e fashikullit të gjykimit ka rezultuar se paditësi shoqëria “VASO - TRANS” sh.p.k, i
është drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë kundrejt palës së paditur, Shoqëria “SARA-AT”
shpk, me objekt detyrimin e të paditurit t’i paguajë paditësit shumën 32.871 euro, si detyrim të
papaguar për shërbimin e ofruar sipas faturave tatimore të shitjes.
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2. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë me vendimin nr. 2385, datë 24.03.2017 ka vendosur:

Pranimin e padisë së paditësit Shoqëria “SARA-AT” shpk.
Detyrimin e palës së paditur Shoqëria “SARA-AT” shpk, ti paguajë paditësit shoqërisë “VASO -
TRANS“ sh.p.k, detyrimin në shumën 32871 euro.
Shpenzimet gjyqësore i ngarkohen të paditurit.

3. Vendimi ka marrë formë të prerë në datë 25.04.2017.

4. Në fazën e ekzekutimit të detyrueshëm. shoqëria “SARA - AT” sh.p.k. e ka goditur këtë titull
ekzekutiv bazuar në nenin 609 të K.Pr.Civile, me objekt deklarimin se detyrimi ekziston në një masë
më të vogël, me palë të paditur kreditorin shoqëria “VASO - TRANS” sh.p.k. dhe person të tretë
shoqërinë “Shërbimi përmbarimor gjyqësor privat ASTREA” sh.p.k.

5. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë me vendimin nr. 10060, datë 06.12.2018 ka vendosur:

Pranimin e padisë së paditësit Shoqëria “SARA-AT” shpk.
Deklarimin të pavlefshëm të titujve ekzekutiv, 15 cope Fatura tatimore shitje, dhe konkretisht: Fatura
tatimore nr.031, datë 27.06.2008; Fatura tatimore nr.24 datë 20.06.2008; Fatura tatimore nr.047 datë
09.06.2008; Fatura tatimore nr.040 datë 17.05.2008; Fatura tatimore nr.025 datë 16.04.2008; Fatura
tatimore nr.18 datë 30.03.2008; Fatura tatimore nr.24 datë 14.02.2008; Fatura tatimore nr.19 datë
07.02.2008; Fatura tatimore nr.18 datë 04.02.2008; Fatura tatimore nr.10 datë 26.01.2008; Fatura
tatimore nr.22 datë 19.07.2008; Fatura tatimore nr.032 datë 26.07.2008; Fatura tatimore nr. 19 datë
05.10.2008; Fatura tatimore nr.20 datë 08.10.2008; Fatura tatimore nr.06 datë 23.01.2008, pasi
detyrimi ekziston në nje mase me të vogël.
Përsa i përket faturave tatimore: Fatura tatimore nr. 1, datë 14.01.2008; Fatura tatimore nr.2 datë
13.01.2008 dhe Fatura tatimore nr.12 datë 14.03.2008, vendosi pushimin e gjykimit për shkak të
likujdimit të plotë të tyre me datë 10.10.2018.
Ky vendim është titull ekzekutiv dhe ekzekutohet menjëherë nga Sherbimi Përmbarimor Gjyqësor
sapo të marrë formë të prerë.
Shpenzimet gjyqësore lihen në ngarkim të të paditurve.
Kundër këtij vendimi lejohet ankimi në Gjykatën e Apelit Tiranë brenda 5 ditëve duke filluar ky afat
nga e nesërmja e komunikimit të vendimit të arsyetuar.

6. Gjykata e Apelit Tiranë, me vendimin nr. 282, datë 10.04.2019 ka vendosur:

1. Ndryshimin e vendimit nr. 10060, datë 06.12.2018 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, si
vijon:
a) Rrëzimin e padisë.
b) Shpenzimet gjyqësore i ngarkohen palës paditëse.
2. Kundër këtij vendimi mund të bëhet rekurs në Gjykatën e Lartë, brenda 30 ditëve, duke filluar ky
afat nga e nesërmja e njoftimit të vendimit.

7. Kundër vendimit nr. 282, datë 10.04.2019 të Gjykatës së Apelit Tiranë ka paraqitur rekurs
kërkuesja Shoqëria “Sara-AT” Shpk, e cila ka kërkuar edhe pezullimin e ekzekutimit të vendimit,
duke parashtruar këto shkaqe:
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 Me Vendimin nr. 2385, datë 24.03.2017, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë ka vendosur
detyrimin e palës së paditur, shoqëria “SARA - AT” sh.p.k. t'i paguajë paditësit shoqërisë
“VASO - TRANS” sh.p.k., detyrimin në shumën 32,871 (tridhjetë e dymijë e tetëqind e
shtatëdhjetë e një) euro. Në këtë gjykim, pala e paditur ka qenë në mungesë. Në fazën e
ekzekutimit të detyrueshëm, shoqëria “SARA - AT” sh.p.k. e ka goditur këtë titull ekzekutiv
bazuar në nenin 609 të K.Pr.Civile, me objekt deklarimin se detyrimi ekziston në një masë
më të vogël, me palë të paditur kreditorin shoqëria “VASO - TRANS” sh.p.k. dhe person të
tretë shoqërinë “Shërbimi përmbarimor gjyqësor privat ASTREA” sh.p.k. Pasi nga faturat
tatimore të shitjes objekt gjykimi, prej nga rrjedh edhe detyrimi, vetëm 3 prej tyre janë të
vlefshme, me anë të të cilave është ofruar shërbimi në vlerën 4,500 (katërmijë e pesëqind)
euro, shumë e cila i është likujduar shoqërisë “VASO - TRANS” sh.p.k, gjatë zhvillimit të
gjykimit të padisë mbi pavlefshmërinë e titullit (neni 609 i K.Pr.Civile), ndërsa 15 faturat e
tjera janë të falsifikuara, fakt i cili u vërtetua me anë të provës shkencore të ekspertimit
kriminalistik gjatë gjykimit në shkallë të parë të padisë së ngritur nga shoqëria “SARA - AT”
sh.p.k., sipas nenit 609 të K.Pr.Civile.

 Me vendimin nr.10060, datë 06.12.2018 Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë, pasi shqyrtoi
çështjen me objekt deklarimin se detyrimi ekziston në një masë më të vogël, vendosi
pranimin e padisë së shoqëria “SARA - AT” sh.p.k., duke deklaruar të pavlefshme 15 copë
fatura tatimore shitje, prej nga buronte detyrimi i përcaktuar në Vendimin Nr.10060, datë
06.12.2018 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.

 Ndaj vendimit nr.10060, datë 06.12.2018 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, pala e
paditur shoqëria “VASO - TRANS” sh.p.k, ushtroi të drejtën e ankimit pranë Gjykatës së
Apelit Tiranë, e cila me vendimin nr.282, datë 10.04.2019, vendosi ndryshimin e vendimit nr.
10060, datë 06.12.2018 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë dhe rrëzimin e kërkesë -
padisë.

 Ndaj vendimit nr.282, datë 10.04.2019 të Gjykatës së Apelit Tiranë, kemi ushtruar të drejtën
e rekursit pranë Gjykatës së Lartë, depozituar më datë 06.05.2019, pasi e gjejmë këtë vendim
të pabazuar në ligj dhe në shkelje të dispozitave procedurale civile.

 Ju drejtohemi me këtë kërkesë me objekt “Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 2385, datë
24.03.2017 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë”, pasi ekzekutimi i menjëhershëm i këtij
vendimi do të sillte pasoja të rënda dhe të pariparueshme financiare për shoqërinë “SARA -
AT” sh.p.k., në një vlerë prej së paku 28,371 (njëzetë e tetëmijë e treqind e shtatëdhjetë e një)
euro, shumë e cila e ka burimin nga faturat tatimore të shitjes të cilat janë deklaruar të
pavlefshme nga gjykata.

 Siç kemi parashtruar edhe në rekursin e paraqitur, vendimi nr.282, datë 10.04.2019 i Gjykatës
së Apelit Tiranë, i cili ka ndryshuar vendimin nr. 10060, datë 06.12.2018 të Gjykatës së
Rrethit Gjyqësor Tiranë duke rrëzuar padinë e shoqërisë “SARA - AT” sh.p.k dhe në këtë
mënyrë duke i hapur rrugën ekzekutimit të titullit ekzekutiv, vendimit nr. 2385, datë
24.03.2017 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, është marrë në mosrespektim dhe zbatim
të keq të ligjit, duke i njohur shoqërisë “VASO - TRANS” një të drejtë bazuar mbi akte
(faturat tatimore të shitjes objekt gjykimi) absolutisht të pavlefshme.

 Aktualisht, vendimi nr.2385, datë 24.03.2017 i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë është
vënë në ekzekutim pranë shërbimit përmbarimor gjyqësor privat “ASTREA”, i cili ka kaluar
në fazën e ekzekutimit të detyrueshëm duke urdhëruar bllokimin e llogarive bankare dhe
pasurive të tjera të luajtshme e të paluajtshme të shoqërisë “SARA - AT” sh.p.k. (këto akte
janë pjesë e dosjes gjyqësore).

 Sa më sipër, nëse vijohet me ekzekutimin e këtij vendimi, shoqërisë “SARA - AT” sh.p.k. ka
për t’i ardhur një pasojë e rëndë dhe e pariparueshme financiare në një vlerë prej së paku
28,371 (njëzetë e tetëmijë e treqind e shtatëdhjetë e një) euro, shumë e cila e ka burimin nga
faturat tatimore të shitjes, të cilat janë deklaruar të pavlefshme nga gjykata.
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II. Vlerësimi i Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë

8. Kodi i Procedurës Civile ka ofruar në disponibilitetin e palëve mjete që garantojnë mbrojtje të
përkohshme procedurale. Të tilla janë kërkesat e palëve mbi masat e sigurimit të padisë, sipas nenit
202 e vijues të Kodit të Procedurës Civile kërkesa për dhënien e vendimit me ekzekutim të
përkohshëm, sipas nenit 317 të Kodit të Procedurës Civile apo kërkesa për pezullimin e vendimit
gjyqësor të formës së prerë, sipas nenit 469 dhe 479 të Kodit të Procedurës Civile. Në çdo rast këto
mjete juridike të mbrojtjes së përkohshme procedurale janë të lidhura funksionalisht me mjetet
kryesore të aksesit në gjykatë, qoftë padinë apo ankimet.

9. Universalisht, për caktimin nga gjykata të masave të përkohshme procedurale ligji kërkon
ekzistencën e një dyshimi të arsyeshëm se e drejta subjektive apo interesi i ligjshëm i subjektit
paditës apo ankues cenohet nga veprimet apo mosveprimet e palës kundërshtare apo vendimi i
gjykatës (humus boni juris). Nga ana tjetër kërkohet që në rrethanat e çështjes të ekzistojë një rrezik i
atçastshëm dhe eminent për shkaktimin e një dëmi të rëndë dhe të pariparueshëm nëse masa e
përkohshme nuk merret nga gjykata (periculum in mora). Në këtë mënyrë masat e përkohshme
procedurale paraqiten si mjete ligjore që garantojnë standardin e efektivitetit të vetë mjetit kryesor
nga i cili ato varen, konkretisht padisë dhe ankimeve.

10. Në mënyrë të posaçme neni 479 i Kodit të Procedurës Civile ka rregulluar kërkesën e palëve
ndërgjyqëse, drejtuar Gjykatës së Lartë, për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor objekt
rekursi. 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.

11. Gjykata e Lartë, në bazë dhe për zbatim të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile, për pranimin e
një kërkese për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë të duhet të
konkludojë nëse ka rekurs të ushtruar, nëse ka argumente konkret ligjorë dhe/apo prova të palës
kërkuese që bëjnë të bazuar pretendimin për ekzistencën e një dëmi të menjëhershëm dhe të
pariparueshëm që mund të pasjellë ekzekutimi i vendimit gjyqësor të formës së prerë. Më tej
eventualisht mund të parashtrohet edhe garancia e ofruar dhe provat respektive të saj. Në këtë kuptim
argumentat e parashtruara të palës kërkuese duhet të jenë konkrete dhe të referuara edhe në fakte dhe
prova që vërtetojnë ekzistencën e tyre. Si rregull i përgjithshëm nuk janë të mjaftueshme vetëm
shkaqet ligjore të përmbajtjes së rekursit për të pranuar kërkesën për pezullimin e ekzekutimit të
vendimit gjyqësor të formës së prerë, pasi shqyrtimi në themel i rekursit ndryshon nga shqyrtimi i
kërkesës për pezullim.

12. Në rastin konkret objekt shqyrtimi, konstatohet se bashkëlidhur kërkesës për pezullim të palës
kërkuese Shoqëria “SARA-AT” shpk, në zbatim të pikës 1 të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile,
nuk gjendet edhe kopja e rekursit të ushtruar nga kjo palë kundër vendimit gjyqësor që
kërkohet të pezullohet ekzekutimi, kusht ky i domosdoshëm për të paraqitur kërkesën për
pezullimin e ekzekutimit të vendimit pranë Gjykatës së Lartë.

13. Me kërkesën e datës 21.05.2019, shoqëria SARA- AT shpk. përfaqësuar nga avokati Ervin
HAJDINAJ, ka kërkuar pezullimin e Vendimit Nr. 2385 datë 24.03.2017 të Gjykatës së Rrethit
Gjyqësor Tiranë, ndaj të cilit, referuar fakteve në dosje nuk është ushtruar ankim dhe ka marrë formë
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të prerë. Ky vendim, është shndërruar në titull ekzekutiv dhe është vënë ne ekzekutim nga pala
gjyqfituese, Shoqëria VASO –TRANS sh.p.k. Ndërkohë që, rekursi i ushtruar nga shoqëria SARA-
AT shpk. përmes avokatit të saj Ervin HAJDINAJ drejtohet ndaj Vendimit nr 282 datë 10.04.2019 të
Gjykatës së Apelit Tiranë i cili nuk ka patur për objekt vlerësim ankimi ndaj Vendimit Nr. 2385 datë
24.03.2017 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, ku ndaj këtij të fundit është kërkuar pezullimi i
ekzekutimit të tij, bazuar në nenin 479 të Kodit të Procedurës Civile (i përditësuar). Pra, nga
dokumentacioni në dosje, konstatohet që rekursi bashkëlidhur kërkesës për pezullimin e ekzekutimit
të vendimit, i përket një gjykimi tjetër ndërmjet palëve, i ndryshëm me vendimin e gjykimit për të
cilin kërkohet pezullimi, e konkretisht të vendimit nr. 282, datë 10.04.2019, me të cilin është
vendosur: Ndryshimin e vendimit nr. 10060, datë 06.12.2018 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë,
si vijon: a) Rrëzimin e padisë...., vendim për të cilin nuk mund të vendoset pezullimi i ekzekutimit.

14. Nga shqyrtimi i shkaqeve konkrete për të cilat pala kërkuese kërkon pezullimin e ekzekutimit të
vendimit gjyqësor, Kolegji Civil konstaton se, në rastin konkret pala kërkon pezullimin e ekzekutimit
të vendimit që ka marrë formë të prerë dhe është bërë titull ekzekutiv, pa u ushtruar ndaj tij fillimisht
mjeti i ankimit në gjykatën e apelit përkatës e më pas rekursi në Gjykatën e Lartë, c’ka vjen në
kundërshtim me  pikën e parë të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile (i përditësuar) e cila kërkon
si kusht të domosdoshëm për vlerësimin e kërkesës për pezullimin e vendimit, atë të paraqitjes së
rekursit ndaj vendimit të formës së prerë, efektet juridike të të cilit kërkohen të pezullohen.

15. 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.

16. Në vijim të analizës ligjore, kërkësa për pëzullimin e egzektutimit te vendimit të formës së prerë
drejtuar Gjykatës së Lartë dhe bazuar në nenin 479 të Kodit të Procedurës Civile (i përditësuar),
ushtrohet si masë provizore ndaj një vendimit të formës së prerë i cili krijon detyrime ndaj palës
kërkuesë dhe kur mund t’i sjellë kësaj të fundit një dëm të rëndë dhe të pariparueshmë. Në rastin
konkret, pala kërkuese nuk mundet ta përdorë me sukses këtë mjet procedurial ndaj vendimit të
Gjykatës së Apelit (Vendimi nr 282 datë 10.04.2019), i cili në përfundim ka disponuar me rrëzimin e
padisë, duke moskrijuar kështu asnjë detyrim ndaj palëve ndërgjyqëse. Kërkesa e pezullimit e
ushtruar nga pala gjyqhumbëse konsiderohet pa objekt, pasi siç shpjeguam më lartë asaj i mungon
detyrimi, pra edhe shkaku i ligjshëm për të përfituar nga mjeti procedurial i parashikuar nga nenin
479 i Kodit të Procedurës Civile (i përditësuar).

16. Kolegji Civil vëren se kërkuesi, Shoqëria “SARA-AT” shpk, ngatërron situatën juridike ndërmjet
kërkimit të pezullimit të ekzekutimit të vendimit të formës së prerë nga Gjykata e Lartë në zbatim të
nenit 479 të K.P.C, me situatën juridike të pezullimit të ekzekutimit të titullit të ekzekutimit, që
rregullohet në pjesën e katërt (Titulli IV) i Kodit të Procedurës Civile (i përditësuar).

17. Përsa më sipër, Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë vlerëson se nuk ka vend për të pranuar kërkesën
e paraqitur nga kërkuesi Shoqëria “SARA-AT” shpk për pezullimin e ekzekutimit të vendimit
gjyqësor të formës së prerë.
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P Ë R K Ë T O A R S Y E

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

V E N D O S I

Mospranimin e kërkesës së paraqitur nga kërkuesi Shoqëria “Sara-AT” Shpk, për pezullimin e
ekzekutimit të vendimit nr. 2385, datë 24.03.2017 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.

Tiranë, më 20.05.2020

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

KOLEGJI CIVIL
Nr. 127 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 20.05.2020, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr. 127 akti, datë
06.01.2020, si më poshtë:

KËRKUES: Shërbimi Kombëtar i Punësimit.

OBJEKTI: Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 524, datë 16.04.2018 të
Gjykatës së Apelit Tiranë.

BAZA LIGJORE: Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile.

Për çështjen civile që iu përket palëve:

PADITËS: Hamza Merkaj.

TË PADITUR: Zyra e Përmbarimit Tiranë, Shërbimi Kombëtar i Punësimit.

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. Nga aktet e fashikullit të gjykimit ka rezultuar se paditësi Hamza Merkaj, i është drejtuar
Gjykatës së Rrethit Gjyqësorë Tiranë kundrejt palëve të paditura Zyra e Përmbarimit Tiranë
dhe Shërbimi Kombëtar i Punësimit, me objekt kundërshtim të veprimeve përmbarimore

2. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë, me vendimin nr.6151 datë 04.07.2017  ka vendosur:
“Pranimin e kërkesë padisë.
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Anulimin e vendimit nr.11894, datë 12.12.2016, të palës së paditur Zyra e Përmbarimit
Tiranë “Për pushimin e ekzekutimit të titullit ekzekutiv” vendimit nr.8795, datë 06.12.2007,
të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.
Detyrimin e palës së paditur Zyra e Përmbarimit Tiranë të ekzekutojë në favor të paditësit
Hamza Merkaj, detyrimin e të paditurit Shërbimi Kombëtar i Punësimit në shumën 88.500
lekë.
Shpenzimet gjyqësore u ngarkohen palëve te paditura”.

3. Gjykata e Apelit Tiranë, me vendimin nr.524 datë 16.04.2018 ka vendosur:
“Lënien në fuqi të vendimit nr.6151  datë 04.07.2017 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor
Tiranë“.

4. Kundër këtij vendimi ka paraqitur rekurs kërkuesi Shërbimi Kombëtar i Punësimit, i cili ka
kërkuar edhe pezullimin e ekzekutimit të vendimit, duke parashtruar këto shkaqe:
-Kemi ushtruar të drejtën e rekursit.
-Gjykatat nuk e kanë shqyrtuar drejt çështjen, pasi ne si Institucion e kemi shlyer detyrimin
prej 532.054 lekësh, shumë e rrjedhur nga vendimet gjyqësore për palën paditëse Hamza
Merkaj.
-Shuma prej 88.500 lekësh që kërkohet në kërkesë padi nga pala paditëse, është mbajtur në
zbatim të legjislacionit që i ka karakterizuar përfitimet financiare të paditësit si
dëmshpërblime të njohura nga Kodi i Punës për shkak të zgjidhjes së kontratës së punës dhe
jo si paga që burojnë nga marrëdhënia e punës, siç shprehet gjykata.
-Sa sipër i referohemi edhe aktit të ekspertimit, nga ku rezulton se mbajtja e tatimit në burim
nga përmbaruesi  për efekte fiskale, buron nga ligji përkatës dhe aktet nënligjore në zbatim të
tij.

II. Vlerësimi i Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë

5. Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji) vlerëson se kërkesa e palës kërkuese,
për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të sipërcituar është e pabazuar në ligj.

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

7. Në zbatim të pikës 1 të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile, bashkëlidhur kërkesës për
pezullim të palës kërkuese Shërbimi Kombëtar i Punësimit, 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 Shërbimi Kombëtar i Punësimit. 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 Shërbimi
Kombëtar i Punësimit, të cilët nuk kanë parashtruar argumente lidhur me bazueshmërinë në
ligj të kërkesës për pezullim dhe për qëndrimin e tyre.
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8. 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 në cilat nga ekzekutimi i
menjëhershëm i vendimit gjyqësor të formës së prerë, kësaj pale mund t’i vijë një dëm i rëndë
në mënyrë të parikthyeshme.

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

10. Përsa më sipër, Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë vlerëson se nuk ka vend për të pranuar
kërkesën e paraqitur nga Shërbimi Kombëtar i Punësimit 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 Shërbimi Kombëtar i Punësimit, për pezullimin e
ekzekutimit të vendimit nr. 524 datë 16.04.2018 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

Tiranë, më 20.05.2020

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

KOLEGJI CIVIL
Nr.46/340 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 20.05.2020, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr.340 Akti, datë
28.06.2019, si më poshtë:

KËRKUES: Shoqëria Tregtare “Diambe”sh.p.k

OBJEKTI: Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr.10-2019-912(341), datë
09.05.2019 të Gjykatës së Apelit Durrës.

BAZA LIGJORE: Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile.

Për çështjen civile që iu përket palëve:

PADITËS: Zef Dema

I PADITUR: Shoqëria “Diambe” Sh.p.k

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 “Diambe”sh.p.k, me datë  28.06.2019  ka paraqitur një kërkesë për pezullimin e
ekzekutimit të vendimit nr. 10-2019-912(341), datë 09.05.2019 të Gjykatës së Apelit Durrës.
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2. Referuar akteve të administruara në gjykatat e faktit rezulton se paditësi Zef Dema, i janë
drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës, kundrejt palës së paditur Shoqëria “Diambe”
Sh.p.k, me objekt shpërblim dëmi për zgjidhje të paligjshme të kontratës së punës.

3.Gjykata e Rrethit Gjyqësor Durrës, me vendimin nr.(11-2018-6372)1954,datë
11.12.2018, ka vendosur: Rrëzimin e padisë sikurse pasqyrohet në pjesën hyrëse.
Ky vendim është ndryshuar nga Gjykata e Apelit Durrës, me vendimin nr.10-2019-
912(341), datë 09.05.2019, duke u vendosur :
Ndryshimin e vendimit civil nr.1954(11-2018-6372), datë 11.12.2018 të Gjykatës së Rrethit
Gjyqësor në këtë mënyrë:
Pranimin e kërkesëpadisë së paditësit Zef Dema.
Detyrimin e palës së paditur Shoqëria “ Diambe” Sh.p.k, ti paguajë paditësit Zrf Dema
shpërblimin që rrjedh nga zgjidhja e menjëhershme e pajustifikuar e kontratës së punës si më
poshtë:
Dymbëdhjetë muaj pagë dëmshpërblim për zgjidhjen në mënyrë të menjëhershme e të
pajustifikuar të kontratës së punës:
Dy muaj pagë për mosrespektim të afateve të njoftimit për zgjidhjen e kontratës së punës.
Dy muaj pagë për mosrespektim të procedurës për zgjidhjen e kontratës së punës.
Dy muaj pagë për shpërblim për vjetërsi në punë.

4.Kundër këtij vendimi, ka paraqitur rekurs pala e paditur, Shoqëria Tregtare “ Diambe
”sh.p.k, 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 Durrës, duke parashtruar këto
shkaqet:

 Ndaj këtyre vendimeve brenda afateve ligjore kemi ushtruar të drejtën e rekursit në
Gjykatën e Lartë, duke analizuar në këtë rekurs shkaqet ligjore të tij, dhe bazuar në
nenin 485 të K.Pr.Civile kemi kërkuar:Ndryshimin e vendimit të Gjykatës së Apelit
Durrës dhe lënien në fuqi të vendimit të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës dhe,
rrëzimin e padisë.

 Ndërkohë që sipas shkresës përmbarimore nr.263, datë 24.05.2019 provojmë se ndaj
nesh kanë filluar procedurat përmbarimore për ekzekutimin e këtij detyrimi,
bashkëlidhur kësaj kërkese po paraqesim dhe këtë shkresë ç’ka provon ngutshmërinë
tonë për tu shprehur gjykata lidhur me pezullimin e kësaj procedure përmbarimore
derisa të shprehet Gjykata e Lartë në lidhje me rekursin e depozituar nga ana jonë.

5. Në zbatim të pikës 1 të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile, bashkëlidhur kërkesës për
pezullim të palës kërkuese Shoqëria Tregtare “Diambe”sh.p.k, 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 “Diambe”sh.p.k.

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

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

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

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

P Ë R   K Ë T O   A R S Y E

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

V E N D O S I

Mospranimin e kërkesës së paraqitur nga kërkuesi Shoqëria Tregtare “Diambe”sh.p.k , për
pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr.10-2019-912(341), datë 09.05.2019 të Gjykatës së
Apelit Durrës.

Tiranë, më 20.05.2020

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

KOLEGJI CIVIL
Nr. 157 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 20.05.2020, mori në shqyrtim në dhomën e këshillimit kërkesën nr. 157 akti, datë
24.02.2020, si më poshtë:

KËRKUES: Shoqëria Everest I.E sh.p.k.

OBJEKTI: Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr.1020, datë 20.12.2017
të Gjykatës së Apelit Tiranë.

BAZA LIGJORE: Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile.

Për çështjen civile që iu përket palëve:

PADITËS: Shoqëria Everest IE sh.p.k.

E PADITUR: Shoqëria OSHEE.

PERSON I TRETË:            ERE.

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, Shoqëria Everest
IE sh.p.k., me datë 05.06.2019 ka paraqitur një kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të
vendimit nr. 1020, datë 20.12.2017 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

2. Referuar akteve të administruara në gjykatat e faktit rezulton se paditësi Shoqëria Everest
IE sh.p.k., i është drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë kundrejt palës së paditur,
shoqëria OSHEE, me padi me objekt pavlefshmëri e pjesshme e titullit ekzekutiv fatura
tatimore të shitjes së energjisë elektrike.......

3. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë, me vendimin nr.2138 datë 15.03.2016  ka vendosur:
“Pranimin e pjesshëm të padisë së palës paditëse, shoqëria “Everest I.E  sh.p.k.
Deklarimin e pavlefshmërisë së pjesshme të titujve ekzekutiv, “Fatura tatimore e shitjes së
energjisë elektrike”, për Kontratën me nr.571906/ 2008, për muajt Shkurt 2015 deri në
Shtator 2015, për subjektin “Everest I.E.” sh.p.k., për shumën e mbifaturuar prej
1.230.888.24 lekë.
Deklarimin e pavlefshmërisë së pjesshme të titujve ekzekutiv,“Fatura tatimore e shitjes së
energjisë elektrike”, për Kontratën me Nr.577304/ 2011, për muajt Shkurt 2015 deri në
Shtator 2015, për subjektin “Everest I.E.” sh.p.k., për shumën e mbifaturuar prej
1.757.873.25  lekë.
Detyrimin e palës së paditur, t’i paguajë ose t'i kompensojë palës paditëse shumat 312.735
lekë dhe 388.834 lekë, paguar prej kësaj pale më shumë se detyrimi, respektivisht për faturat
e muajve Shkurt dhe Shtator 2015, për secilën kontratë.
Rrëzimin e padisë për pjesën tjetër të objektit të saj.
Ligjërimin e masës provizore, të vendosur me Vendimin nr.13430  datë 11.11.2015 të kësaj
Gjykate.
Shpenzimet gjyqësore dhe ato të avokatit të paditësit në shumën 60.000 lekë, në ngarkim të
palës së paditur”.

4. Gjykata e Apelit Tiranë, me vendimin nr.1020 datë 20.12.2017 ka vendosur:
“Ndryshimin e vendimit civil nr.2138  datë 15.03.2016 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor
Tiranë, duke vendosur :
Rrëzimin e kërkesë padisë.
Shpenzimet gjyqësore i ngarkohen palës paditëse“.

5. Kundër këtij vendimi, ka paraqitur rekurs pala paditëse, Shoqëria Everest IE sh.p.k., e  cila
ka bërë dhe kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të vendimit të sipërcituar, sipas nenit 479 të
K.Pr.Civile, duke parashtruar këto shkaqe:
-Kemi ushtruar të drejtën e rekursit.
-Ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit të Gjykatës së Apelit, sikurse po vepron pala paditur
OSHEE sh.a. me kërkesën e datës 20.02.2020 për ndërprerjen e energjisë elektrike nëse nuk
shlyhen detyrimet objekt i shqyrtimit gjyqësor, do ti sillte pasoja të rënda dhe të
pariparueshme për ne si shoqëri.
-Do të ndërpriste veprimtarinë ekonomike të shoqërisë duke shkelur një nga parimet
kushtetuese të R. Shqipërisë.
-Nga kjo ndërprerje e energjisë elektrike do të na çonte në mbylljen e veprimtarisë së
shoqërisë dhe do të shoqërohet me shkurtimin e 50 punëtorëve  në veprimtarinë e saj
prodhuese tregtare, dhe do të kishte pasoja sociale.
-Nga gjykata e shkallës së parë ka një vendim për masë sigurim padie deri në fund të
shqyrtimit gjyqësor, ndërkohë çështja është duke u gjykuar në Gjykatën e Lartë dhe përbën
cenim të procesit të rregullt ligjor dhe një rrezik të madh për shpërfilljen e sistemit gjyqësor.
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II. Vlerësimi i Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë

6. Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji) vlerëson se kërkesa e palës kërkuese,
për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të sipërcituar është e pabazuar në ligj.

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

8. Në zbatim të pikës 1 të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile, bashkëlidhur kërkesës për
pezullim të kërkuesit Shoqëria Everest IE sh.p.k., gjendet edhe kopja e rekursit të ushtruar
nga kjo palë kundër vendimit gjyqësor që kërkohet të pezullohet ekzekutimi. 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 Shoqëria Everest IE sh.p.k., të cilët nuk kanë parashtruar argumente lidhur me
bazueshmërinë në ligj të kërkesës për pezullim dhe për qëndrimin e tyre.

9. 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. 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.Civile, 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.Civile 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, qenia 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.
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11. Duke iu rikthyer rastit konkret, Kolegji vlerëson se përsa kohë që nga gjykata e Apelit
është vendosur rrëzimi i padisë, për të cilin është paraqitur kërkesë për pezullim nga pala
paditëse nuk përmban detyrime për palët për rrjedhojë kërkesa është pa objekt e për pasojë
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.

13. 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.

14. Përsa më sipër, Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë vlerëson se nuk ka vend për të pranuar
kërkesën e paraqitur nga kërkuesja Shoqëria Everest IE sh.p.k. për pezullimin e ekzekutimit
të vendimit gjyqësor të formës së prerë.

P Ë R   K Ë T O   A R S Y E

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

V E N D O S I

Mospranimin e kërkesës së paraqitur nga kërkuesi Shoqëria Everest IE sh.p.k., për pezullimin
e ekzekutimit të vendimit nr. 1020, datë 20.12.2017 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

Tiranë, më 20.05.2020

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

KOLEGJI CIVIL

Nr. 119/505 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 20.05.2020, mori në shqyrtim në dhomën e këshillimit kërkesën nr. 505 akti, datë
25.11.2019, si më poshtë:

KËRKUES: Skënder Bajraktari.

OBJEKTI: Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr.503, datë 29.07.2019 të
Gjykatës së Apelit Shkodër.

BAZA LIGJORE: Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile.

Për çështjen civile që iu përket palëve:

PADITËS: Fatime Milani.

TË PADITUR: Agjencia Shtetërore e Kadastrës, Zyra Vendore Shkodër,
Aishe Bajraktari, Gëzim Bajraktari, Skënder Bajraktari.

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,
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V Ë R E N

I. Rrethanat e çështjes

1. Para Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji), pala kërkuese, Skënder
Bajraktari , me datë 04.11.2019 ka paraqitur një kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të
vendimit nr. 503, datë 29.07.2019 të Gjykatës së Apelit Shkodër.

2. Referuar akteve të administruara në gjykatat e faktit rezulton se paditësja Fatime Milani, i
është drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Shkodër, kundrejt palëve të paditura, Agjencia
Shtetërore e Kadastrës, Zyra Vendore Shkodër, Aishe Bajraktari, Gëzim Bajraktari, Skënder
Bajraktari, me padi me objekt kthimi i sendit pasuri e paluajtshme.....

3. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Shkodër, me vendimin nr. 1358 datë 01.11.2017  ka
vendosur:
“Rrëzimin e kërkesë padisë së paditëses Fatime Milani si e pambështetur në prova dhe në
ligj.
Shpenzimet gjyqësore siç janë bërë”.

4. Gjykata e Apelit Shkodër, me vendimin nr. 503 datë 29.07.2019 ka vendosur:
“Prishjen e vendimit nr. 1358 (4488) datë 01.01.2017 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor
Shkodër dhe dërgimin e çështjes për rigjykim në atë gjykatë të shkallës së parë me tjetër trup
gjykues“.

5. Kundër këtij vendimi, ka paraqitur rekurs pala e paditur Skënder Bajraktari, i cili me datë
04.11.2019 ka paraqitur pranë Gjykatës së Lartë një kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të
vendimit të Gjykatës së Apelit Shkodër, duke parashtruar këto shkaqe:
-Kam ushtruar të drejtën e rekursit.
-Ne të paditurve ekzekutimi i këtij vendimi dhe kthimi i çështjes për t’u rigjykuar na sjell
pasoja të rënda dhe krejt të pariparueshme, për pjesën tjetër të pasurisë të cilën duan ta
tjetërsojnë; kjo sjell dëme materiale dhe zvarritje nëpër gjithë këto gjykime, kur del qartë që e
kanë fituar pronën sipas ligjit, c’ka del dhe në arsyetimin që bën Gjykata e shkallës së parë.
-Prania apo jo e shoqërisë “Frai” nuk ndryshon fatin dhe përfundimin e gjykimit, por vetëm
zvarrit palët nëpër gjykime për vite me radhë, ndërkohë që zgjidhjen mund ta jap Gjykata e
Lartë me vendimin e saj.

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. Në zbatim të pikës 1 të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile, bashkëlidhur kërkesës për
pezullim të kërkuesit Skënder Bajraktari, 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 Skënder
Bajraktari, të cilët nuk kanë parashtruar argumente lidhur me bazueshmërinë në ligj të
kërkesës për pezullim dhe për qëndrimin e tyre.

9. 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. 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.Civile 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, qenia 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 thekson se vendimi i Gjykatës së Apelit Shkodër,
nuk është vendim i formës së prerë, për më tepër nga Gjykata e Apelit Shkodër është
vendosur prishja e çështjes dhe kthimi i saj për rishqyrtim. Në kuptimin material vendimi
duhet të jetë  titull ekzekutiv në kuptim të nenit 510/a të K.Pr.Civile,  por në rastin konkret
është një vendim jopërfundimtar. Kjo do të thotë se me paraqitjen e rekursit kundër këtij
vendimi nga pala e paditur, ipso jure efektet e vendimit mbeten të pezulluara dhe procedimi
administrativ nuk mund të fillojë për shkak se vendimi i Gjykatës së Apelit Shkodër nuk ka
marrë formë të prerë në kuptimin procedural dhe për shkak se sipas nenit 36/3 të K.Pr.Civile,
asnjë institucion tjetër nuk ka të drejtë të pranojë për shqyrtim një mosmarrëveshje civile që
është duke u gjykuar nga gjykata, për rrjedhojë objekti i kërkesës nuk gjen mbështetje në
nenin 479 të K.Pr.Civile (dhe se kërkesa objekt gjykimi është haptazi abuzive).
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12. 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 me të cilën
është vendosur prishja e çështjes dhe kthimi i saj për rishqyrtim në shkallë të parë. Sa më
sipër Kolegji vlerëson se në rastin konkret gjen zbatim neni 34/1 i ndryshuar i K.Pr.Civile
ndaj përfaqësuesve të palës paditur, Skënder Bajraktari, për caktimin e një sanksioni
procedural gjobor, në masën 50.000 lekë.

13. Pika 1 e neni 34 të Kodit të Procedurës Civile parashikon se: “1. Gjykata, në çdo shkallë
të gjykimit, kur konstaton se palët ose përfaqësuesit e tyre me vetëdije paraqesin padi,
ankime, kërkesa ose pretendime abuzive, ose të përsëritura dhe me keqdashje, ose kur
kërkojnë qëllimisht të zvarrisin gjykimin, ose kur konstatohet se palët ose përfaqësuesit e tyre
kanë fshehur ose shtrembëruar me keqbesim ose faj të rëndë, fakte dhe rrethana të
rëndësishme që lidhen me çështjen, urdhëron me vendimin që jepet në përfundim të gjykimit,
përveç kur në këtë Kod parashikohet ndryshe, gjobitjen e përgjegjësit në shumën nga 50 000
deri në 100 000 lekë. Kundër këtij vendimi lejohet ankim sipas rregullave për vendimet
përfundimtare ose jopërfundimtare, në varësi të llojit të vendimit që i jep fund gjykimit
përkatës.”

13.1. 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.

13.2. 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.

13.3. Nga ana tjetër, gjykimi në Gjykatën e Lartë, në rastin e zbatimit të sanksionit të
parashikuar në nenin 34, pika 1 të Kodit të Procedurës Civile, nuk mundëson ushtrimin e
ankimit të veçantë ndaj gjobës prej 50.000 Lekë – 100.000 Lekë që kjo gjykatë vendos. Në
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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.

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

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

13.6. Në rastet e vendimmarrjes së Gjykatës së Lartë, përmes së cilave caktohet një sanksion
procedural gjobor sipas pikës 1 të nenit 34 të Kodit të Procedurës Civile, një kopje e vendimit
i njoftohet shërbimit përmbarimor, konkretisht Zyrës Përmbarimore Fier si vend i ushtrimit të
aktivitetit i avokatit Safet Haxhiaj. 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 avokati i palës së
paditur, z. Safet Haxhiaj. Për rrjedhojë Kolegji Civil vendos që të dënojë avokatin Safet
Haxhiaj në bazë dhe për zbatim të nenit 34 të Kodit të Procedurës Civile, me gjobë në vlerën
50.000 Lekë.
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P Ë R   K Ë T O   A R S Y E

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

V E N D O S I

1. Mospranimin e kërkesës së paraqitur nga kërkuesi Skënder Bajraktari, për pezullimin e
ekzekutimit të vendimit nr. 503, datë 29.07.2019 të Gjykatës së Apelit Shkodër.
2. Dënimin e përfaqësuesit të palës kërkuese, avokatin Safet Haxhiaj, me gjobë në vlerën
50.000 Lekë.
3. Ky vendim përbën titull ekzekutiv.
4. Ngarkohet Zyra e Përmbarimit Fier për ekzekutimin e gjobës për llogari të buxhetit të
shtetit.
5. Një kopje e këtij vendimi i njoftohet edhe Zyrës së Përmbarimit Shkodër. 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 20.05.2020

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

KOLEGJI CIVIL
Nr. 36/319 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 20.05.2020, mori në shqyrtim në dhomën e këshillimit kërkesën nr. 319 akti, datë
05.06.2019, si më poshtë:

KËRKUES: Stavri Komanaku.

OBJEKTI: Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr.1241, datë 07.12.2017
të Gjykatës së Apelit Vlorë.

BAZA LIGJORE: Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile.

Për çështjen civile që iu përket palëve:

PADITËS: Stavri Komanaku.

E PADITUR: Zyra e Përmbarimit Vlorë.

PERSON I TRETË:            Hasan Sejdi.

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, Stavri
Komanaku, me datë 05.06.2019 ka paraqitur një kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të
vendimit nr. 1241, datë 07.12.2017 të Gjykatës së Apelit Vlorë.

2. Referuar akteve të administruara në gjykatat e faktit rezulton se paditësi Stavri Komanaku,
i është drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë kundrejt palës së paditur, Zyra e
Përmbarimit Vlorë, me padi me objekt pavlefshmëri titulli ekzekutiv dhe kundërshtim të
veprimeve përmbarimore......

3. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Vlorë, me vendimin nr.798 datë 15.04.2016  ka vendosur:
“Rrëzimin e padisë me nr.1293 datë 18.02.2016 regjistrimi.
Shpenzimet gjyqësore i ngarkohen  paditësit Stavro Komanaku”.

4. Gjykata e Apelit Vlorë, me vendimin nr.1241 datë 07.12.2017 ka vendosur:
“Lënien në fuqi të vendimit nr.798 datë 15.04.2016 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë “.

5. Kundër këtij vendimi, ka paraqitur rekurs pala paditëse, Stavri Komanaku, i cili ka bërë
dhe kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të vendimit të sipërcituar, sipas nenit 479 të
K.Pr.Civile, duke parashtruar këto shkaqe:
-Kemi ushtruar të drejtën e rekursit.
-Ju bëjmë me dije se ekzekutimi i menjëhershëm i këtij vendimi të padrejtë do të sillte pasoja
të rënda dhe të pariparueshme për kërkuesin.
-Prishja e ndërtimeve nga ana e kërkuesit do të sillte një pasojë të rëndë jo vetëm ekonomike,
por edhe të pakthyeshme.
-Në këto kushte ndodhemi plotësisht përpara  kritereve  ligjore të  nenit 479 të K.Pr.Civile,
për pezullimin e ekzekutimit të vendimit.

II. Vlerësimi i Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë

6. Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji) vlerëson se kërkesa e palës kërkuese,
për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të sipërcituar është e pabazuar në ligj.

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

8. Në zbatim të pikës 1 të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile, bashkëlidhur kërkesës për
pezullim të kërkuesit Stavri Komanaku, gjendet edhe kopja e rekursit të ushtruar nga kjo palë
kundër vendimit gjyqësor që kërkohet të pezullohet ekzekutimi. 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 Stavri
Komanaku, të cilët nuk kanë parashtruar argumente lidhur me bazueshmërinë në ligj të
kërkesës për pezullim dhe për qëndrimin e tyre.

9. 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
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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.Civile, 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.Civile 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, qenia 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.

13. 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.

14. Përsa më sipër, Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë vlerëson se nuk ka vend për të pranuar
kërkesën e paraqitur nga kërkuesi Stavri Komanaku për pezullimin e ekzekutimit të vendimit
gjyqësor të formës së prerë.
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P Ë R   K Ë T O   A R S Y E

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

V E N D O S I

Mospranimin e kërkesës së paraqitur nga kërkuesi Stavri Komanaku, për pezullimin e
ekzekutimit të vendimit nr. 1241, datë 07.12.2017 të Gjykatës së Apelit Vlorë.

Tiranë, më 20.05.2020

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

KOLEGJI CIVIL
Nr. 44/336 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 20.05.2020, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr. 336 akti, datë
24.06.2019, si më poshtë:

KËRKUES: Ujësjellës Kanalizime Kukës.

OBJEKTI: Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 288, datë 02.05.2019 të
Gjykatës së Apelit Shkodër.

BAZA LIGJORE: Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile.

Për çështjen civile që iu përket palëve:

PADITËS: Astrit Cengu

I PADITUR: Ujësjellës Kanalizime Kukës.

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, Ujësjellës
Kanalizime Kukës, me datë 24.06.2019 ka paraqitur një kërkesë për pezullimin e ekzekutimit
të vendimit nr. 288, datë 02.05.2019 të Gjykatës së Apelit Shkodër.
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2. Referuar akteve të administruara në gjykatat e faktit rezulton se paditësi Astrit Cengu, i
është drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kukës kundrejt palës së paditur, Ujësjellës
Kanalizime Kukës me padinë objekt pavlefshmëri faturash tatimore të shitjes.

3. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Kukës, me vendimin nr.43 datë 26.02.2019  ka vendosur:
“Pranimin e kërkesë padisë së paditësit Astrit Cengu si të bazuar në prova dhe ligj.
-Pavlefshmërinë e faturave tatimore të konsumit të ujit të pijshëm lëshuar nga pala e paditur
për periudhën: Janar - Shkurt 2008; Maj - Dhjetor 2008; Janar - Dhjetor 2009; Janar - Mars
2010 dhe Qershor - Dhjetor 2010; Prill - Korrik 2011.
-Detyrimin e palës së paditur të heqë debinë prej 69168 lekë të vendosur në emër të paditësit
Astrit Cengu.
-Ky vendim pasi të marrë formë të prerë është i ekzekutueshëm nga Shërbimi Përmbarimor
publik dhe privat .
- Shpenzimet gjyqësore siç janë kryer”.

4. Gjykata e Apelit Shkodër, me vendimin nr.288 datë 02.05.2019 ka vendosur:
“Lënien në fuqi të  vendimit nr.43 datë 26.02.2019 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kukës”.

5. Kundër këtij vendimi, ka paraqitur rekurs pala e paditur, Ujësjellës Kanalizime Kukës, i
cili me datë 24.06.2019 ka paraqitur pranë Gjykatës së Lartë një kërkesë për pezullimin e
ekzekutimit të vendimit të Gjykatës së Apelit Shkodër, duke parashtruar këto shkaqe:
-Kemi ushtruar të drejtën e rekursit.
-Vendimet e gjykatave janë marrë në zbatim të gabuar të ligjit material.
-Vendimi i Gjykatës së Apelit nuk e ka zgjidhur çështjen në themel duke lënë të hapur sërish
detyrimet që rrjedhin nga shërbimi i ofruar. Objekti është shtëpi banimi i kthyer në biznes.
-Pagesat e kryera vërtetojnë lidhjen efektive mes Astrit Cengut dhe objektit në fjalë. Fatura
është një titull ekzekutiv dhe detyrimi është ekzekutuar.

II. Vlerësimi i Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë

6. Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji) vlerëson se kërkesa e palës kërkuese,
për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të sipërcituar është e pabazuar në ligj.

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

8. Në zbatim të pikës 1 të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile, bashkëlidhur kërkesës për
pezullim të palës kërkuese Ujësjellës Kanalizime Kukës, 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 Ujësjellës Kanalizime Kukës, të cilët nuk kanë parashtruar argumente
lidhur me bazueshmërinë në ligj të kërkesës për pezullim dhe për qëndrimin e tyre.
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9. 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. 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 Ujësjellës Kanalizime Kukës 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 Ujësjellës Kanalizime Kukës, për
pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 288, datë 02.05.2019 të Gjykatës së Apelit Shkodër.

Tiranë, më 20.05.2020

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

KOLEGJI CIVIL
Nr.79/404 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 20.05.2020, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr. 404 akti, datë
26.08.2019, si më poshtë:

KËRKUES: Operatori i Sistemit të Transmetimit (OST sh.a.)

OBJEKTI: Pezullimi i ekzekutimit të Urdhërit të Ekzekutimit të Titullit
Ekzekutiv vendimit nr. 122, datë 30.01.2019 të Gjykatës së
Rrethit Gjyqësor Korçë, lënë në fuqi me vendimin nr. 278, datë
11.07.2019 të Gjykatës së Apelit Korçë.

BAZA LIGJORE: Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile.

Për çështjen civile që iu përket palëve:

PADITËS: Vere Lukaj, Elsa Lukaj

I PADITUR: Operatori i Sistemit të Transmetimit (OST sh.a.)

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. Nga aktet e fashikullit të gjykimit ka rezultuar se paditësi Vere Lukaj, Elsa Lukaj, i janë
drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësore Korçë kundrejt palës së paditur, Operatori i Sistemit të
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Transmetimit (OST sh.a.), me objekt shpërblim dëmi pasuror dhe jopasuror si rrjedhojë e
aksidentit që i ka shkaktuar vdekjen të ndjerit Melkjo Lukaj.

2. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Korçë me vendimin nr. 122, datë 30.01.2019 ka vendosur:

Pranimin pjesërisht të kërkesëpadisë.
Detyrimin e palës të paditur OST sh.a të dëmshpërblejë paditëset Vera Lukaj dhe Elsa Lukaj
për dëmin e shkaktuar nga aksidenti i dt. 26.04.2009 ku ka ndërruar jetë shtetasi Milkjor
Luka, përkatësisht:
- për dëmin pasuror në vlerën 983.462 (nëntëqind e tetëdhjetë e tre mijë e katërqind e gjashtë
dhjetë e dy) lekë, për secilën prej tyre;
- për dëmin moral në vlerën 3.374.581 (tremilion e treqind e shtatëdhjetë e katër mijë e
pesëqind e tetëdhjetë e një) lekë për secilën prej tyre;
- për dëmin ekzistencial në vlerën 3.374.581 (tremilion e treqind e shtatëdhjetë e katër mijë e
pesëqind e tetëdhjetë e një) lekë për secilën prej tyre;
Në total paditëset të dëmshpërblehen në vlerën 15.465.250 (pesëmbëdhjetë milion e katërqind
e gjashtëdhjetë e pesëmijë e dyqind e pesëdhjetë) lekë.
Rrëzimin e kërkimit për kamatëvonesat.
Shpenzimet gjyqësore të përbëra nga taksa mbi aktet në shumën 1 % të vlerës të sipërcituar
dhe ato për shpërblimin e ekspertëve të parapaguara nga pala paditëse në masën 452.650 lekë
lihen në ngarkim të palëve në raport me pjesën e pranuar të padisë, 75% palës të paditur dhe
25% palës paditëse.
Kundër këtij vendimi lejohet të bëhet ankim brenda 15 ditëve nga e nesërmja e shpalljes së tij
në Gjykatën e Apelit Korçë.

3. Gjykata e Apelit Korçë, me vendimin nr. 278, datë 11.07.2019 ka vendosur:

Lënien në fuqi të vendimit nr. 122, datë 30.01.2019 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Korçë.

4. Kundër këtij vendimi ka paraqitur rekurs kërkuesi Operatori i Sistemit të
Transmetimit (OST sh.a.), i cili ka kërkuar edhe pezullimin e ekzekutimit të vendimit,
duke parashtruar këto shkaqe:

 Duke i konsideruar të dy vendimet e mësipërme të marra në zbatim të keq të ligjit dhe
për rrjedhojë, 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
tjetër trup gjykues.

 Pranë OST sh.a. është depozituar shkresa nr. 782/E.M Regj prot., datë 01.08.2019
“Lajmërim për ekzekutim vullnetar”, nga përmbaruesi gjyqësor, protokolluar pranë
OST sh.a me nr. 5241 prot., datë 05.08.2019 e cila i përket çështjes përmbarimore me
palë: Kreditor: Vere Lukaj, Elsa Lukaj Debitor: OST sh.a Objekti: Pagim në të holla,
me të cilën urdhërohet debitori OST sh.a, që brenda 10 ditëve nga e nesërmja e
marrjes dijeni, të paguajë në mënyrë vullnetare në favor të kreditorit shumën në total
prej 16,942,678 (gjashtëmbëdhjetëmilion e nëntëqind e dyzet e dymijë e gjashtëqind e
shtatëdhjetë e tetë) lekë.

 Në të njëjtën datë, ka mbërritur në OST vendimi i Gjykatës së Apelit Korçë, pa firmat
e gjyqtarëve të çështjes, protokolluar në OST me nr.5238 prot. datë 05.08.2019.

 Theksojmë faktin se kërkesa “Lajmërim për ekzekutim vullnetar” e përmbaruesit
gjyqësor nuk shoqërohet nga vendimi i formës së prerë origjinal ose i noterizuar i cili
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përbën titull ekzekutiv sipas parashikimeve të nenit 510/a të Kodit të Procedurës
Civile.

 Në këto kushte, duke qenë se: Gjykata e Rrethit Gjyqësor Korçë dhe Gjykata Apelit
Korçë nuk e kanë gjykuar drejt çështjen dhe për këtë arsye OST ka bërë edhe rekurs
pranë Gjykatës së Lartë duke dhënë argumentat e saj; ekzekutimi i këtij vendimi në
këtë moment do të rëndonte edhe më tej situatën ekonomike të OST sh.a, gjendje e
cila aktualisht është relativisht e vështirë për shkak të mospërmbushjes se 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, Njësia
Operative Tiranë dhe Njësia e Mirëmbajtjes se 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 për 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 se 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.

 Gjithashtu kjo vështirësi financiare vjen gjithashtu si rezultat i detyrimeve të
prapambetura që ka përsëri OSHEE sh.a ndaj OST sh.a si pasojë 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 rrjedhoje e zbatimit të
kontratave të implementimit të projekteve të rëndësishme për sistemin
elektroenergjetik të financuara nga Banka Boterore, EBRD, etj, nga të cilat varet dhe
përmbushja e detyrimeve të shtetit shqiptar (si nenshkues i marreveshjeve të huave)
ndaj këtyre organeve të rëndësishme ndërkombetare), për zbatimin e detyrimeve ndaj
organeve shteterore si ato që rrjedhin nga zbatimi i legjislacionit tatimor etj.; praktika
e përmbaruesit gjyqësor e cila përmban vetëm “Lajmërimi për ekzekutim vullnetar”
nuk shoqërohet me vendimin e formës së prerë original ose të noterizuar i cili përbën
titull ekzekutiv sipas parashikimeve të nenit 510/a të Kodit të Procedurës Civile, nuk
konsiderohet e plotë, veprime për të cilat kundërshtimi në Gjykatë nuk do të pezulloje
ekzekutimin.

 OST sh.a. deri në këtë moment i është vënë në dispozicion nga Gjykata e Apelit
vendimi nr.278, datë 11.07.2019 pa firmat e gjyqtareve të çështjes, vendim i cili ka
mbërritur në të njëjtën datë me kërkesën e përmbaruesit gjyqësor për ekzekutim
vullnetar të detyrimit.

 Vendimi i formës së prerë nuk i është vënë në dispozicion OST sh.a. nga Gjykata e
Rrethit Korçë me justifikimin që në muajin Gusht sekretaria e Gjykatës nuk lëshon
vendimet për shkak se punonjesit e saj janë me pushime. Në këto rrethana kërkojmë
pezullimin e ekzekutimit të Urdhërit të Ekzekutimit të Titullit Ekzekutiv Nr. 122 datë
30.01.2019 të Gjykatës së Rrethit Gjvqësor Korçë, lënë në fuqi me vendimin nr.278
datë 11.07.2019 të Gjykatës së Apelit Korçë, deri në zgjidhjen e konfliktit në
Gjykatën e Lartë.
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II. Vlerësimi i Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë

5. 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.

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 zbatim të pikës 1 të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile, bashkëlidhur kërkesës për
pezullim të palës kërkuese Operatori i Sistemit të Transmetimit (OST 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 Operatori i Sistemit të Transmetimit (OST sh.a, të cilët nuk
kanë parashtruar argumente lidhur me bazueshmërinë në ligj të kërkesës për pezullim dhe për
qëndrimin e tyre.

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.

9. 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).

10. Kolegji thekson se, para se të merret në shqyrtim rekursi i palës së paditur dhe para se
Kolegji të vlerësojë nëse rekursi duhet të shqyrtohet apo jo në seancë gjyqësore, ekzekutimi i
vendimit të formës së prerë 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 së pari 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 menjëheshëm e i plotë i këtij detyrimi do të sillte
në vetvete pasoja të rënda ekonomike e të pariparueshme dhe të vështira për palën kërkuese,
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për shkak të ekzistencës së dyshimit serioz për t’u rikuperuar më pas (p.sh. një insovlabilitet i
mundshëm i paditësve pas ekzekutimit të detyrimit), në eventualitetin që vendimmarrja e
gjykatave më të ulëta objekt rekursi, do të ndryshojë, pas shqyrtimit të tij nga Gjykata e
Lartë.

11. Në vijim të arsyetimit sa më lartë, edhe pse vendimet e gjykatave të faktit janë në të
njëjtin qëndrim përsa i përket vendimmarrjes, Kolegji ka vlerësuar se çështja konkrete
paraqet dhe ngre disa shkaqe të diskutueshme mbi zbatimin e ligjit procedural dhe material
nga ana e gjykatave të faktit, të cilat janë pretenduar nga pala kërkuese e rekursuese deri në
këtë moment të zhvillimit të procesit. 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.

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. 278, datë 11.07.2019 të Gjykatës së Apelit Korçë.

Tiranë, më 20.05.2020

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

KOLEGJI CIVIL
Nr. 71/385 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 20.05.2020, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr. 385 akti, datë
30.07.2019, si më poshtë:

KËRKUES: Xhevat Popoçi

OBJEKTI: Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 1284, datë 24.07.2018 të
Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës dhe vendimit nr. 270/10-2019-
246, datë 18.04.2019 të Gjykatës së Apelit Durrës.

BAZA LIGJORE: Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile.

Për çështjen civile që iu përket palëve:

PADITËS: Ismail Meçe

I PADITUR: Xhevat Popoçi

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. Nga aktet e fashikullit të gjykimit ka rezultuar se paditësi Ismail Meçe, i janë drejtuar Gjykatës së
Rrethit Gjyqësore Durrës kundrejt palës së paditur, Xhevat Popoçi, me objekt detyrimin e të paditurit
të lirojë dhe dorëzojë sendin pasuri e paluajtshme dhe detyrimin për të dëmshpërblyer për periudhën
e përdorimit.
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2. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Durrës me vendimin nr. 1284, datë 24.07.2018 ka vendosur:

Pranimin e kërkesëpadisë së palës paditëse Ismail Meçe.
Detyrimin e të paditurit Xhevat Popoçi të lirojë dhe dorëzojë pasuritë e paluajtshme si më poshtë:

-Pasuria nr. 16/334, zk.8516, v. 19, f. 146, Durres, rr. “Shkozet/14” lloji Truall me sip. 420 m2.
-Pasuria nr. 16/333, zk.8516, v. 19, f. 145, Durres, rr. “Shkozet/ 14” lloji Truall me sip. 130 m2.
-Detyrimin e të paditurit Xhevat Popoçi të shpërblej paditësin Ismail Meçe për vlerën e përdorimit të
pronës nga data e lëshimit të çertifikatës së pronësisë 7.4.2015 deri datën e përpilimit të akt
ekspertimit date 13.6.2018 në vlerën prej 1.140.000 ( njemilion e njëqind e dyzetë mijë) lekë dhe
pagimin e vlerës përdorimit të sendit nga data përpilimit të akt ekspertimit date 13.6.2018 deri në
datën e ekzekutimit të këtij vendimi, në vlerën 30.000 ( tridhjetë mijë) lekë në muaj.
Shpenzimet gjyqësore i ngarkohen palës së paditur.
Kundër këtij vendimi shpallet e drejta ankimit brenda 15 ditëve në Gjykatën e Apelit Durrës duke
filluar ky afat nga dita e nesërme e komunikimit të këtij vendimi të arsyetuar.

3. Gjykata e Apelit Durrës, me vendimin nr. 270/10-2019-246, datë 18.04.2019 ka vendosur:

Lënien në fuqi të vendimit nr. 1284, datë 24.07.2018 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës përsa i
përket lirimit dhe dorëzimin e sendit dhe shpenzimet gjyqësore.
Ndryshimin e vendimit për pjesën tjetër në këtë mënyrë:
Detyrimin e të paditurit Xhevat Popoçi të shpërblejë paditësin Ismail Meçe në vlerën 380.000 lekë.
Nga data 13.06.2018 deri në ekzekutimin e këtij vendimi i padituri t’i paguajë paditësit shumën
10.000 lekë në muaj.
Vendimi është i ekzekutueshëm nga Zyra e Përmbarimit.
Kundër këtij vendimi lejohet rekurs në Gjykatë e Lartë brenda 30 ditëve, duke filluar ky afat nga dita
e komunikimit të vendimit të arsyetuar.

4. Kundër këtij vendimi ka paraqitur rekurs kërkuesi Xhevat Popoçi, i cili ka kërkuar edhe
pezullimin e ekzekutimit të vendimit, duke parashtruar këto shkaqe:

 Ekzekutimi i menjëhershëm i këtij vendimi do të sillte pasoja të rënda në ekonominë time,
dhe do te ishte pa fund se nuk di se çfarë t’i liroj paditësit Ismail Mece, dhe se çfarë i kam
zënë me çfarë automjetesh, lloji i tyre dhe targa e tyre.

 Unë kam qenë vetëm në një seancë gjyqësore në shkallë të parë. Gjykatës i parashtrova
pretendimin se unë nuk i kam zënë truall paditësit, por kam lënë dy makina të mijat transporti
në një vend që nuk ka as rrethim, as roje dhe asgjë që lë për të kuptuar se i kam lënë makinat
në pronën e paditësit. Nga akti i ekspertimit, del që eksperti nuk ka përcaktuar që prona
objekt gjykimi është e zënë me automjetin tim, pasi ai nuk ka përcaktuar llojin, targën e më
pas pronarin e automjetit.

 Gjykimi është haptazi i padrejtë dhe i pabazuar në prova dhe në ligj.

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
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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 zbatim të pikës 1 të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile, bashkëlidhur kërkesës për
pezullim të palës kërkuese Xhevat Popoçi, 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 Xhevat Popoçi, të cilët nuk kanë
parashtruar argumente lidhur me bazueshmërinë në ligj të kërkesës për pezullim dhe për qëndrimin e
tyre.

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

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

10. Përsa më sipër, Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë vlerëson se nuk ka vend për të pranuar kërkesën
e paraqitur nga kërkuesi Xhevat Popoçi 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 Xhevat Popoçi, për pezullimin e ekzekutimit të
vendimit nr. 270/10-2019-246, datë 18.04.2019 të Gjykatës së Apelit Durrës.

Tiranë, më 20.05.2020

ANËTAR ANËTAR KRYESUES
Sokol SADUSHI Ilir PANDA Ervin PUPE
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