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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË

KOLEGJI CIVIL

Nr. 62/368 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 24.06.2020, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr.368 akti, datë
19.07.2019 si më poshtë:

KËRKUES: Agjencia e Shtetërore e Kadastrës

OBJEKTI: Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr.1114, datë 01.10.2018
të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Korçë, lënë në fuqi me
vendimin nr.144, datë 09.04.2019 të Gjykatës së Apelit Korçë.

BAZA LIGJORE: Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile.

Për çështjen civile që iu përket palëve:

PADITËS: Luan Bregu

I PADITUR: Zyra Qëndrore e Regjistrimit e Regjistrimit të Pasurive të
Paluajtshme Tiranë, (sot ASHK).

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, Agjencia e
Shtetërore e Kadastrës me datë 19.07.2019 ka paraqitur një kërkesë për pezullimin e
ekzekutimit të vendimit nr.144, datë 09.04.2019 të Gjykatës së Apelit Korçë.

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

3. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Korçë, me vendimin nr. 1114, datë 01.10.2018 ka vendosur:
“Pranimin e pjesshëm të kërkesë padisë.
Detyrimin e palës së paditur ZQRPP Tiranë të dëmshpërblejë paditësin Luan Bregu me
12 muaj pagë si pasojë e zgjidhjes së kontratës së punës pa shkaqe të justifikuara dhe në
mënyrë të menjëhershme.
Detyrimin e palës së paditur ZQRPP Tiranë ti paguajë Luan Bregu 3 muaj pagë për
moszbatim të afatit  të njoftimit të zgjidhjes së kontratës së punës.
Detyrimin e palës së paditur ZQRPP Tiranë ti paguajë paditësit Luan Bregu 2 muaj pagë
bruto për mosrespektim të procedurës së largimit nga puna.
Detyrimin e palës së paditur ZQRPP Tiranë ti paguajë paditësit shpërblimin e vjetërsisë
në punë në masën e 10.5 paga mujore.
Detyrimin e palës së paditur ZQRPP Tiranë t’i paguajë paditësit Luan Bregu pushimet e
pakryera në masën e 31 ditë.
Si pagë referuese në shpërblim të merret paga bruto në momentin e zgjidhjes së kontratës
së punës në masën 71,000 lekë sipas vërtetimit”.

4. Ky vendim është lënë në fuqi nga Gjykata e Apelit Korçë, me vendimin nr.144, datë
09.04.2019.

5. Kundër këtij vendimi, ka paraqitur rekurs pala e paditur, Agjencia e Shtetërore e
Kadastrës, e cila po ashtu, me datë 19.07.2019 ka paraqitur pranë Gjykatës së Lartë një
kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të vendimit të Gjykatës së Apelit Korçë, 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.144,
datë 09.04.2019 të Gjykatës së Apelit Korçë dhe rrëzimin e kërkesëpadisë.
Nisur nga fakti se çështja është duke u shqyrtuar në Gjykatën e Lartë, ekzekutimi i
vendimit  nr.144, datë  09.04.2019 të Gjykatës së Apelit Korçë do të  sillte  pasoja  të
rënda  financiare  për institucionin tonë.Sipas përcaktimeve të  nenit 479, pika a) të Kodit
të Procedurës Civile, kërkojmë pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr.144, datë
09.04.2019 të Gjykatës së Apelit Korçë”.

6. Në zbatim të pikës 1 të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile, bashkëlidhur kërkesës për
pezullim të palës kërkuese, gjendet edhe kopja e rekursit të ushtruar nga kjo palë kundër
vendimit gjyqësor 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 Shtetërore e Kadastrës.

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

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

10. Nga shqyrtimi i shkaqeve konkrete për të cilat pala kërkuese, Agjencia e 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.

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

PËR KËTO ARSYE :

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

VENDOSI:

Mospranimin e kërkesës së paraqitur nga kërkuesi Agjensia e Shtetërore e Kadastrës, për
pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr.144, datë 09.04.2019 të Gjykatës së Apelit Korçë.

Tiranë, më datë 24.06.2020

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

KOLEGJI CIVIL

Nr. 5/227 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 24.06.2020, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr. 227 akti, datë
11.04.2019 si më poshtë:

KËRKUES: Avokatura e Shtetit, Zyra Vendore Korçë

OBJEKTI: Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr.617, datë 21.05.2018
të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Korçë, lënë në fuqi me
vendimin nr.16, datë 15.01.2019 të Gjykatës së Apelit Korçë.

BAZA LIGJORE: Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile.

Për çështjen civile që iu përket palëve:

PADITËS: Nikollaq Koço

I PADITUR: Keshilli i Ministrave
Zyra Vendore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme
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, Avokatura
e Shtetit ,Zyra Vendore Korçë, me datë 11.04.2019 ka paraqitur një kërkesë për
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pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr.16, datë 15.01.2019 të Gjykatës së Apelit
Korçë.

2. Referuar akteve të administruara në gjykatat e faktit rezulton se paditësi Nikollaq
Koço , i është drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Korçë, kundrejt palës së paditur,
Avokatura e Shtetit ,Zyra Vendore Korçë , me objekt “ Detyrimin njohje pronar mbi
një sipërfaqe trualli”.

3. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Korçë, me vendimin nr. 617, datë 21.05.2018  ka
vendosur:
“Pranimin e padisë.
Detyrimin e palës së paditur Këshilli i Ministrave Tiranë për të njohur pronar
paditësin Nikollaq Koco mbi pasurinë e paluajtshme me nr.4/363, vol.8, faqe 206,
Zona Kadastrale 8562, ndodhur në qytetin e Korçës me sipërfaqe totale 184 m2 truall
dhe ndërtesë 140 m2 (e planvendosur prona sipas gentplanit shtesë të aktit të
ekspertimit të ekspertes Ariola Çela) si pronë e fituar me titull original, parashkrim
fitues pa titull”.

4. Ky vendim është lënë në fuqi nga Gjykata e Apelit Korçë, me vendimin nr.16, datë
15.01.2019.

5. Kundër këtij vendimi, ka paraqitur rekurs pala e paditur, Avokatura e Shtetit ,Zyra
Vendore Korçë, e cila po ashtu, me datë 11.04.2019 ka paraqitur pranë Gjykatës së
Lartë një kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të vendimit të Gjykatës së Apelit
Korçë, duke parashtruar shkaqet si më poshtë:

 Gjykata e Apelit nuk ka mbajtur parasysh se nga pikëpamja procedurale Këshilli i
Ministrave i thirrur në cilësinë e palës së paditur dhe i cili detyrohet nga të dy gjykata
të njohë paditësin pronar, në këtë gjykim nuk ka legjitimitet pasiv.

 Pala paditëse ja kundërdrejton kërkimet e saj të njohjes pronar të paditurit Këshilli i
Ministrave i cili nuk rezulton të jetë pronar të sendit të paluajtshëm mbi të cilin ata
kërkojnë të njihen pronarë.

 Këshilli i Ministrave nuk është pronari aktual i sendit objekt gjykimi dhe nuk ka
ndonjë ligj apo akt tjetër juridik që ti ketë kaluar në pronësi këtij institucioni.

 Në mbështetje të nenit 168,169 dhe 170 të Kodit Civil, poseduesi kërkon që ai të
njihet pronar i sendit dhe ai send të regjistrohet në pronësi në emër të tij.Padia i
kundër drejtohet pronarit aktual të sendit, duke e thirrur të paditur i cili nëse
vërtetohen kushtet e parashikuara nga ligji, humbet  pronësinë mbi sendin  duke e
fituar  këtë titull paditësi.

 Paditësi nuk argumenton se çfarë të drejtë juridike i ka shkelur ky institucion paditësit
dhe me çfarë akti normative apo administrativ e ka ndaluar në ushtrimin e të drejtës së
tij të pronësisë.

6. Në zbatim të pikës 1 të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile, bashkëlidhur kërkesës
për pezullim të palës kërkuese, gjendet edhe kopja e rekursit të ushtruar nga kjo palë
kundër vendimit gjyqësor 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.

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

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

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

10. Nga shqyrtimi i shkaqeve konkrete për të cilat pala kërkuese, Avokatura e Shtetit,
Zyra Vendore Korçë, 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.

PËR KËTO ARSYE :

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

VENDOSI:

Mospranimin e kërkesës së paraqitur nga kërkuesi Avokatura e Shtetit ,Zyra Vendore Korçë,
për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr.16, datë 15.01.2019 të Gjykatës së Apelit Korçë.

Tiranë,më datë 24.06.2020

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

KOLEGJI CIVIL

Nr. 95/437 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 24.06.2020, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr.437 akti, datë
26.09.2019 si më poshtë:

KËRKUES: Bashkia Lezhë

OBJEKTI: Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 385, datë 19.06.2017
të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Lezhë, lënë në fuqi me
vendimin nr. 395, datë 10.06.2019 të Gjykatës së Apelit
Shkodër.

BAZA LIGJORE: Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile.

Për çështjen civile që iu përket palëve:

PADITËS: Shoqëria “Vodafone Albania”sh.a

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
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1. Para Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji), pala kërkuese, Bashkia
Lezhë, me datë 26.09.2019 ka paraqitur një kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të
vendimit nr. 395, datë 10.06.2019 të Gjykatës së Apelit Shkodër .

2. Referuar akteve të administruara në gjykatat e faktit rezulton se paditësi Shoqëria
“Vodafone Albania”sh.a, i është drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Lezhë,
kundrejt palës së paditur, Bashkia Lezhë , me objekt “Përmbushje detyrimi”.

3. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Lezhë, me vendimin nr. 385, datë 19.06.2017 ka
vendosur:
“Pranimin e padisë.
Detyrimin e palës së paditur Bashkia Lezhë të paguajë në favor të paditësit Vodafone
Albania sh.a, detyrimin kontraktor në shumën 575 858,95 lekë”.

4. Ky vendim është lënë në fuqi nga Gjykata e Apelit Shkodër, me vendimin nr.395,
datë 10.06.2019.

5. Kundër këtij vendimi, ka paraqitur rekurs pala e paditur, Bashkia Lezhë , e cila po
ashtu, me datë 26.09.2019 ka paraqitur pranë Gjykatës së Lartë një kërkesë për
pezullimin e ekzekutimit të vendimit të Gjykatës së Apelit Shkodër, duke parashtruar
shkaqet si më poshtë:
“ . . . Ky vendim duhet të pezullohet edhe për faktin se Bashkia Lezhë, aktualisht
ndodhet në vështirësi financiare për shkak se në momentin e konstituimit të Bashkisë
Lezhë pas hyrjes në fuqi të ligjit nr.115/2014 “Për ndarjen administrativo-territoriale
të njësive të qeverisjes vendore në Republikën e Shqipërisë “ është gjetur një borxh i
kontabilizuar (detyrime kontraktuale etj) i deklaruar prej 422.642,267 lekë.
Njëkohësisht janë dhjetëra procese gjyqësore të cilat janë në proces ose kanë
përfunduar të cilat kanë rënduar situatën financiare.
Këto vendime janë rrjedhojë e vendimmarrjeve të gabuara të ish-bashkisë dhe ish-
komunave të cilat kanë krijuar një situatë të vështirë financiare për Bashkinë pas
reformës territoriale të vitit 2014 dhe aplikimit të saj në vitin 2015.
Ekzekutimi i këtij vendimi do të krijojë pasoja të rënda dhe të pariparueshme për
Bashkinë Lezhë, pasi nuk po ofrojmë shërbimet e këtij vendimi një situatë bllokuese
nga shërbimi përmbarimor i veprimtarisë së përditshme të Bashkisë Lezhë, do të
ndikojë drejtpërdrejtë në përmbushjen e detyrimeve kontraktore dhe kryerjen e
shërbimeve bazë ndaj qytetarëve, prandaj është e domosdoshme marrja e një vendimi
për pezullimin e këtij vendimi”.

6. Në zbatim të pikës 1 të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile, bashkëlidhur kërkesës
për pezullim të palës kërkuese, gjendet edhe kopja e rekursit të ushtruar nga kjo palë
kundër vendimit gjyqësor 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.

III. Vlerësimi i Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë

7. 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.

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

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

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

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

PËR KËTO ARSYE :

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

VENDOSI:

Mospranimin e kërkesës së paraqitur nga kërkuesi Bashkia Lezhë, për pezullimin e
ekzekutimit të vendimit nr.385, datë 19.06.2017 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Lezhë, lënë
në fuqi me vendimin nr.395, datë 10.06.2019 të Gjykatës së Apelit Shkodër.

Tiranë, më datë 24.06.2020

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

KOLEGJI CIVIL

Nr.8/242 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 24.06.2020, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr. 242 akti, datë
18.04.2019 si më poshtë:

KËRKUES: Jetnor Ziko

OBJEKTI: Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr.1688, datë 17.12.2018
të Gjykatës së Apelit Tiranë.

BAZA LIGJORE: Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile.

Për çështjen civile që iu përket palëve:

PADITËS: Elmaz Ahmetaj

I PADITUR: Jetnor Ziko

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, Jetnor Ziko
me datë 18.04.2019 ka paraqitur një kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të vendimit
nr. 1688, datë 17.12.2018 të Gjykatës së Apelit Tiranë.
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2. Referuar akteve të administruara në gjykatat e faktit, rezulton se paditësi Elmaz
Ahmetaj, i është drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, kundrejt palës së
paditur, Jetnor Ziko, me objekt: “Kërkim sendi, kthimi i tij ose i vlerës së tij”.

3. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë, me vendimin nr.8966, date 08.11.2016 ka
vendosur rrëzimin e kërkesëpadisë.

4. Ky vendim është ndryshuar nga Gjykata e Apelit Tiranë, me vendimin nr.1688, datë
17.12.2018.Me vendimin e sipërcituar, Gjykata e Apelit Tiranë, ka vendosur:
ndryshimin e vendimit civil nr.8966, datë 08.11.2016 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor
Tiranë duke vendosur :
“Pranimin e pjesshëm të padisë.
Detyrimin e palës së paditur Jetnor Ziko t’i paguajë paditësit Elmaz Ahmetaj shumën
30.000 lekë  si vlerë  e sendit.
Rrëzimin për pjesën tjetër të padisë”.

5. Kundër këtij vendimi, ka paraqitur rekurs pala e paditur, Jetnor Ziko , e cila po ashtu,
me datë 18.04.2019 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:
“Në rastin konkret, cilësinë për të ngritur kërkesëpadinë e ka pronari i sendit që në
rastin konkret është makina objekt gjykimi në mbështetje të nenit 296 të K.Civil.
Paditësi Elmaz Ahmetaj, nuk ka provuar me dokumente të rregullta, me prova
shkresore që është pronar mbi makinën objekt gjykimi dhe që makina ishte pajisur
me dokumente të rregullt ligjor.
Në referim të përcaktimit të mësipërm ligjor,vetëm pronari ka të drejtë të ngrejë  një
kërkesëpadi me një objekt  të tillë.
Pala paditëse nuk gëzon legjitimitet aktiv për të ngritur kërkesëpadi referuar
arsyetimit të mësipërm”.

6. Në zbatim të pikës 1 të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile, bashkëlidhur kërkesës
për pezullim të palës kërkuese, gjendet edhe kopja e rekursit të ushtruar nga kjo palë
kundër vendimit gjyqësor 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 Jetnor Ziko.

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

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

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

PËR KËTO ARSYE :

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

VENDOSI:

Mospranimin e kërkesës së paraqitur nga kërkuesi Jetnor Ziko, për pezullimin e ekzekutimit
të vendimit nr.1688, datë 17.12.2018 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

Tiranë,më datë 24.06.2020

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

KOLEGJI CIVIL

Nr. 147 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 24.06.2020, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr.147 akti, datë
12.02.2020 si më poshtë:

KËRKUES: Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale Tiranë.

OBJEKTI: Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 618, datë 27.11.2019
të Gjykatës së Apelit Shkodër.

BAZA LIGJORE: Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile.

Për çështjen civile që iu përket palëve:

PADITËS: Zamir Fatusha

I PADITUR: Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale 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, Ministria e
Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale Tiranë , me datë 12.02.2020 ka paraqitur një
kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 618, datë 27.11.2019 të Gjykatës
së Apelit Shkodër.
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2. Referuar akteve të administruara në gjykatat e faktit rezulton se paditësi Zamir
Fatusha , i është drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Shkodër, kundrejt palës së
paditur, Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale Tiranë, me objekt shpërblim
dëmi për zgjidhje të paligjshme të kontratës së punës.

3. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Shkodër, me vendimin nr. 231(1041), datë 28.02.2019 ka
vendosur:
“Rrëzimin e kërkesëpadisë së paditësit Zamir Beqir Fatusha”.

4. Ky vendim është ndryshuar nga Gjykata e Apelit Shkodër, me vendimin nr.618, datë
27.11.2019, duke vendosur :
“Ndryshimin e vendimit nr.231(1041) datë 28.02.2019 të Gjykatës së Rrethit
Gjyqësor Shkodër në këtë mënyrë:
Detyrimin e palës së paditur Drejtoria Rajonale e Shëndetësisë Shkodër, të
dëmshpërblejë paditësin Zamir Fatusha  me 5 (pesë) paga mujore bruto si pasojë e
zgjidhjes së marrëdhënies së punës në mënyrë të menjëhershme e të pajustifikuar.
Detyrimin e palës së paditur Drejtoria Rajonale e Shendetësisë Shkodër, të
dëmshpërblejë paditësin Zamir Fatusha me 2 (dy) muaj pagë bruto për mosrespektim
të procedurës së zgjidhjes së kontratës së  punës.
Detyrimin e palës së paditur Drejtoria Rajonale e Shëndetësisë Shkodër të
dëmshpërblejë paditësin Zamir Fatusha për mosrespektim të afatit të njoftimit më
pagën bruto të 1 (një muaj punë )”.

5. Kundër këtij vendimi, ka paraqitur rekurs pala e paditur, Ministria e Shëndetësisë dhe
Mbrojtjes Sociale Tiranë, e cila po ashtu, me datë 12.02.2020 ka paraqitur pranë
Gjykatës së Lartë një kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të vendimit të Gjykatës së
Apelit Shkodër, duke parashtruar shkaqet si më poshtë:

 Konkretisht në periudhën kur z.Zamir Fatusha ka qenë në detyrë ka vepruar në
kundërshtim me urdhërin nr.506, datë 18.09.2013 të MSHMS për emërimin në detyrë
të :1.Xhevahir Lahi (vend vacant )

 Eshtë bërë emërimi në detyrë me datë 06.12.2016, pa miratimin e Ministrisë.
 Eshtë bërë emërimi në detyrë me datë 13.12.2016 dhe më datë 16.01.2017 ka ardhur

miratimi  nga Ministria ku institucioni lejohej të kryente procedurën e konkurrimit.
 Në këto kushte Shkëlzen Vorfa ka marrë emërimin dhe është lidhur kontrata përpara

ardhjes së miratimit nga Ministria.
 Arsyetimi i Gjykatës së Apelit për masën e dëmshpërblimit për 8 (tetë) paga mujore

bruto nuk është drejtë pasi:
 Lirimi nga detyra i Drejtorit të Drejtorisë Rajonale të Shëndetësisë Shkodër z.Zamir

Fatusha  është bërë sepse ky titullar ka vepruar në kundërshtim me Urdhërin  nr.506,
datë 18.09.2013 “Për ndalimin e procedurave të marrjes dhe largimit nga puna të
punonjësve dhe dhënien me qira të ambienteve dhe hapësirave, në institucionet
shëndetësore”.Pra kemi të bëjmë më zgjidhje të menjëhershme të justifikuar të
kontratës së punës për shkaqe të justifikuara.

6. Në zbatim të pikës 1 të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile, bashkëlidhur kërkesës
për pezullim të palës kërkuese, gjendet edhe kopja e rekursit të ushtruar nga kjo palë
kundër vendimit gjyqësor 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 Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale Tiranë.

II. Vlerësimi i Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë
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7. Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji) vlerëson se kërkesa e palës
kërkuese, Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale Tiranë, për pezullimin e
ekzekutimit të vendimit gjyqësor të sipërcituar është e pabazuar në ligj.

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

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

10. Nga shqyrtimi i shkaqeve konkrete për të cilat pala kërkuese, Ministria e
Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale 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.

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

PËR KËTO ARSYE :

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

VENDOSI:

Mospranimin e kërkesës së paraqitur nga kërkuesi Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes
Sociale Tiranë , për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr.618, datë 27.11.2019 të Gjykatës
së Apelit Shkodër.

Tiranë, më datë 24.06.2020

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

KOLEGJI CIVIL

Nr. 132 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 24.06.2020, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr.132 akti, datë
10.01.2020 si më poshtë:

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

OBJEKTI: Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 9380, datë 10.11.2017
të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, lënë në fuqi me
vendimin nr.713, datë 17.07.2019 të Gjykatës së Apelit  Tiranë.

BAZA LIGJORE: Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile.

Për çështjen civile që iu përket palëve:

PADITËS: Zeni Ushe

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. Para Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji), pala kërkuese, Operatori  i
Sistemit të Transmetimit (OST sh.a)me datë 10.01.2020 ka paraqitur një kërkesë për
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pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 713, datë 17.07.2019 të Gjykatës së Apelit
Tiranë.

2. Referuar akteve të administruara në gjykatat e faktit rezulton se paditësi Zeni Ushe, 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.9380, datë 10.11.2017 ka
vendosur:
“Pranimin e kërkesë-padisë me nr.Regj 4546 them, që i përket palës paditëse Zeni
Ushe.
Detyrimin e palëve të paditura OST sh.a dhe OST Security sh.a të paguajnë
diferencën e pagës në masën e 160.000 lekë nga Gushti i vitit 2014 e deri në datën e
përfundimit të marrëdhënieve të punës datë 05.03.2016 për paditësin Zeni Ushe”.

4. Ky vendim është lënë në fuqi me saktësimin nga Gjykata e Apelit Tiranë, me
vendimin nr.713, datë 17.07.2019. Kjo e fundit në vendimin e saj është shprehur :
“Lënien në fuqi të vendimit gjyqësor nr.9380, datë 10.11.2017 të Gjykatës së Rrethit
Gjyqësor Tiranë me saktësimin : Detyrimin e palës së paditur Operatori i Sistemit të
Transmetimit OST sh.a. t’i paguajë paditësit Zeni Ushe diferencën e pagës në masën
160.000 (një qind e gjashtëdhjetë  mijë ) lekë për periudhë gusht 2014 e deri në datë
05.03.2016”.

5. Kundër këtij vendimi, ka paraqitur rekurs pala e paditur, Operatori i Sistemit të
Transmetimit (OST sh.a), e cila po ashtu, me datë 10.01.2020 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:

 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 bën OSHEE ndaj OST sh.a, përdoret 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.

6. Në zbatim të pikës 1 të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile, bashkëlidhur kërkesës
për pezullim të palës kërkuese, Operatori  i Sistemit  të Transmetimit (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
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7. 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.

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

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

10. Nga shqyrtimi i shkaqeve konkrete për të cilat pala kërkuese, 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.

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

PËR KËTO ARSYE :

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

VENDOSI:

Mospranimin e kërkesës së paraqitur nga kërkuesi Operatori i Sistemit të Transmetimit (OST
sh.a) , për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr.713, datë 17.07.2019 të Gjykatës së Apelit
Tiranë

Tiranë, më datë 24.06.2020

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

KOLEGJI CIVIL

Nr. 4/202 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 24.06.2020, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr. 202 akti, datë
01.04.2019 si më poshtë:

KËRKUES: Shoqëria Përmbarimore “3 H”sh.p.k

OBJEKTI: Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr.6080, datë 05.07.2018
të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, lënë në fuqi me
vendimin nr.1324, datë 12.11.2018 të Gjykatës së Apelit
Tiranë.

BAZA LIGJORE: Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile.

Për çështjen civile që iu përket palëve:

PADITËS: Shoqëria “Coop Selitë”sh.p.k

I PADITUR: Shoqëria Përmbarimore Private 3H 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
Përmbarimore “3 H”sh.p.k me datë 01.04.2019 ka paraqitur një kërkesë për
pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr.1324, datë 12.11.2018 të Gjykatës së Apelit
Tiranë.
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2. Referuar akteve të administruara në gjykatat e faktit rezulton se paditësi Shoqëria
“Coop Selitë” sh.p.k, i është drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, kundrejt
palës së paditur, Shoqëria Përmbarimore Private 3H sh.p.k , me objekt
“pavlefshmëri e titullit ekzekutiv....”

3. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë, me vendimin nr.6080, datë 05.07.2018 ka
vendosur:
“Pushimin e gjykimit të çështjes civile me nr.8814 Akti, datë 07.05.2018 me paditëse:
Shoqëria Coop Selitë sh.p.k, dhe të paditur “Shoqëria e Përmbarimit Privat 3H
sh.p.k, me objekt:Marrjen e masës së sigurimit të padisë duke pezulluar veprimet
përmbarimore deri në përfundim të gjykimit.
Deklarimin e pavlefshmërisë së Urdhërit të Ekzekutimit të Gjykatës së Rrethit
Gjyqësor Tiranë në lidhje me Titullin Ekzekutiv Deklaratë Noteriale me nr.723
rep.nr.2015/3 kol, datë 10.03.2018 për shkak të  shlyerjes së plotë të vlerës së
detyrimit.
Kundërshtimin e Veprimeve Përmbarimore të Përmbaruesit Gjyqësor privat nr.411/3
prot, nr.411 dosja datë 27.04.2018  “Vendim për fillimin e ekzekutimit të
detyrueshëm” si dhe nr.411/5 prot, nr.411 dosje datë 27.04.2018 “Urdhër për vënien
e sekuestros konservative”me heqje dorë të paditësit”.

4. Ky vendim është lënë në fuqi nga Gjykata e Apelit Tiranë, me vendimin nr. 1324,
datë 12.11.2018 .

5. Kundër këtij vendimi, ka paraqitur rekurs pala e paditur, Shoqëria Përmbarimore
Private 3H sh.p.k, e cila po ashtu, me datë 01.04.2019 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:

 Ekzekutimi i vendimit të Gjykatës dhe pagimi i shpenzimeve gjyqësore do të sillte jo
vetëm një dëm financiar për shoqërinë përmbarimore “3H”sh.p.k por do të përbënte
edhe një precedent të rrezikshëm  për bazueshmërinë e vendimmarrjes dhe zbatimin e
ligjshmërisë nga Gjykata e shkallëve më të ulta dhe deformimin e zbatimit të ligjit në
fazën ekzekutimit të vendimeve dhe në ushtrimin e detyrimeve ligjore nga ana e
shoqërive përmbarimore që janë një hallkë tjetër e rëndësishme në zbatimin e një
procesi  të rregullt  ligjor.

 Pra lejimi i marrjes së masave provizore për pezullimin e ekzekutimit të vendimit,
jepen me vendim, të Gjykatës e cila ka hetuar dhe konstatuar plotësimin e dy kushteve
themelore;

 Ekzistencën e të drejtave subjektive të paditësit, të cilat janë duke u shqyrtuar ose do
të shqyrtohen në padinë e themelit, (interesi i ligjshëm i cënuar) dhe, Ekzistenca e
rrezikut potencial që i kanoset këtyre të drejtave subjektive të paditësit nga
veprime/mosveprime të palës së paditur, të cilat do të rrezikonin këto të drejta dhe do
të shkaktonin pamundësi apo vështirësi për ekzekutimin e vendimit përfundimtar të
gjykatës.

6. Në zbatim të pikës 1 të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile, bashkëlidhur kërkesës
për pezullim të palës kërkuese, gjendet edhe kopja e rekursit të ushtruar nga kjo palë
kundër vendimit gjyqësor 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 Përmbarimore Private 3H sh.p.k,.

II. Vlerësimi i Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë
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7. Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji) vlerëson se kërkesa e palës
kërkuese, Shoqëria Përmbarimore Private 3H sh.p.k,për pezullimin e ekzekutimit të
vendimit gjyqësor të sipërcituar është e pabazuar në ligj.

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

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

10. Nga shqyrtimi i shkaqeve konkrete për të cilat pala kërkuese, Shoqëria Përmbarimore
Private 3H sh.p.k, kërkon pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor, Kolegji
Civil vlerëson se, kërkuesi nuk ka paraqitur asnjë shkak apo argument konkret të
bazuar në prova se pse ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit do të sillte për palën e
paditur pasoja të rënda dhe të pariparueshme.

11. Përsa më sipër, Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë vlerëson se nuk ka vend për të
pranuar kërkesën e paraqitur nga kërkuesi Shoqëria Përmbarimore Private 3H sh.p.k ,
për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë.

PËR KËTO ARSYE :

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

VENDOSI:

Mospranimin e kërkesës së paraqitur nga kërkuesi Shoqëria Përmbarimore Private 3H sh.p.k,
për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr.1324, datë 12.11.2018 të Gjykatës së Apelit
Tiranë.

Tiranë, më datë 24.06.2020

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

KOLEGJI CIVIL

Nr. 7/236 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 24.06.2020, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr.236 akti, datë
14.04.2019 si më poshtë:

KËRKUES: Torpa Mazniku (Boga)

OBJEKTI: Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 5084, datë 13.06.2016
të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, lënë në fuqi me
vendimin nr.24, datë 17.01.2019 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

BAZA LIGJORE: Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile.

Për çështjen civile që iu përket palëve:

PADITËS: Elida Fejzo

I PADITUR: Torpa Mazniku (Boga)

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, Torpa

Mazniku (Boga), me datë 14.04.2019 ka paraqitur një kërkesë për pezullimin e
ekzekutimit të vendimit nr. 24, datë 17.01.2019 të Gjykatës së Apelit Tiranë.
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2. Referuar akteve të administruara në gjykatat e faktit rezulton se paditësja Elida Fejzo,
i është drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, kundrejt palës së paditur, Torpa
Mazniku (Boga), me objekt “shlyerje detyrimi”.

3. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë, me vendimin nr. 5084, datë 13.06.2016, ka
vendosur:
“Pranimin e kërkesë-padisë.
Detyrimin e palës së paditur k/paditëse Torpa Mazniku (Boga), të paguajë në favor të
paditëses të k/paditur Elida Fejzo, shumën prej 116.016 Lekë, e paguar nga paditësja
e k/paditur Elida Fejzo për llogari të Drejtorisë Rajonale Tatimore Tiranë, shumë e
cila rrjedh nga kontrata e qerasë me Nr.4404 Rep dhe Nr.769/3 Kol datë 05.07.2010.
Rrëzimin e kundër padisë, si të pabazuar në prova dhe në ligj . . .”

4. Ky vendim është lënë në fuqi nga Gjykata e Apelit Tiranë, me vendimin nr.24, datë
17.01.2019.

5. Kundër këtij vendimi, ka paraqitur rekurs pala e paditur, Torpa Mazniku (Boga), e
cila po ashtu, me datë 14.04.2019 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:

 Për të dyja këto vendime brenda afateve ligjore sikurse pasqyrohen në rekurs, kemi
depozituar në Gjykatën e Lartë rekursin dhe sipas vërtetimit nr.1079/1, datë
08.04.2019, dosja mban regjistrimin me nr.11243-00763-00-2019 dhe çështja ndodhet
në pritje për të kaluar në dhomë të këshillimit të Kolegjit Civil.

 Nga ana e përmbaruesit gjyqësor z.Zyber Shehu me datën 03.04.2019 jemi vënë në
dijeni nga Bankat e nivelit të dytë për bllokimin e llogarive bankare, për ekzekutimin
e vendimit të sipërcituar.

 Në këto kushte kur në rekursin kemi parashtruar disa shkelje që i konsiderojmë të
rënda dhe për arsye të rëndësishme jetësore i kërkojmë kësaj gjykate  që të pezullojë
përkohësisht ekzekutimin e vendimit  të sipërcituar.

6. Në zbatim të pikës 1 të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile, bashkëlidhur kërkesës
për pezullim të palës kërkuese, gjendet edhe kopja e rekursit të ushtruar nga kjo palë
kundër vendimit gjyqësor 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 Torpa Mazniku (Boga).\

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, Torpa Mazniku (Boga) 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
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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, Torpa Mazniku (Boga),
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 Torpa Mazniku (Boga), 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 Torpa Mazniku (Boga), për pezullimin e
ekzekutimit të vendimit nr. 5084, datë 13.06.2016 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë,
lënë në fuqi me vendimin nr.24, datë 17.01.2019 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

Tiranë,më datë 24.06.2020

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

KOLEGJI CIVIL

Nr. 181 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 24.06.2020, mori në shqyrtim në dhomën e këshillimit kërkesën nr. 181 akti, datë
21.05.2020, si më poshtë:

KËRKUES: Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit
Rrugor Tiranë.
Drejtoria e Rajonale e Shërbimeve të Transportit Rrugor
Elbasan.

OBJEKTI: Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 10-2019-2260 (761),
datë 20.12.2020 të Gjykatës së Apelit Durrës, i cili ka lënë në
fuqi vendimin nr. 1430, datë 26.04.2018 të Gjykatës së Rrethit
Gjyqësor Elbasan, në bazë të të cilit është nxjerrë lajmërimi nr.
307 regj., datë 21.01.2020 lëshuar nga zyra përmbarimore
“Aldo F. Gjevori” deri në zgjidhjen e çështjes në bazë rekursi
në Gjykatën e Lartë.

BAZA LIGJORE: Neni 479/a, 469 të Kodit të Procedurës Civile.

Për çështjen civile që iu përket palëve ndërgjyqëse:

PADITËS: Adrit Kera

I PADITUR: Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit
Rrugor Tiranë.
Drejtoria e Rajonale e Shërbimeve të Transportit Rrugor
Elbasan.
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OBJEKTI: Detyrimin e palës së paditur të shpërblejë paditësin me 1 vit
pagë për zgjidhjen e menjëhershme dhe të pajustifikuar të
kontratës së punës.
Shpërblim prej 1 muaji pagë për mosrespektim të afatit të
njoftimit.

BAZA LIGJORE: Nenet 141, 143, 151, 153 dhe 155 të Kodit të Punës.

KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SE LARTË

Pasi dëgjoi relatimin e gjyqtarit Ervin Pupe mbi kërkesën e subjekteve kërkues, Drejtoria e
Rajonale e Shërbimeve të Transportit Rrugor Elbasan dhe Drejtoria e Përgjithshme e
Shërbimeve të Transportit Rrugor Tiranë për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 1430,
datë 26.04.2018 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Elbasan, lënë në fuqi me vendimin nr. 2260
(761), datë 20.12.2019 të Gjykatës së Apelit Durrës, sipas përcaktimeve të nenit 479 të
K.Pr.Civile,

VËREN:
I. Rrethanat e çështjes

1.Referuar akteve të administruara në dosjen gjyqësore, rezulton se paditësi Adrit Kera i
është drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Elbasan në vitin 2016, me padinë me objekt të
sipërcituar në pjesën hyrëse të këtij vendimi.

2. Me vendimin nr. 1430, datë 26.04.2018, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Elbasan ka
vendosur:

-Pranimin e padisë.
-Detyrimin e palës së paditur Drejtoria e Rajonale e Shërbimeve të Transportit Rrugor
Elbasan dhe Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor Tiranë t’i paguajë
paditësit Adrit Kera 12 (dymbëdhjetë) muaj pagë si shpërblim për zgjidhje të menjehershme
e të pajustifikuar të kontratës së punës.

-Detyrimin e palës së paditur Drejtoria e Rajonale e Shërbimeve të Transportit Rrugor
Elbasan dhe Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor Tiranë, t’i paguajë
paditësit Adrit Kera 1 (një) muaj pagë si shpërblim për mosrespektim të afatit të njoftimit
për zgjidhjen e kontratës së punës.

-Si pagë referuese për pagimin e shpërblimit të merret paga bruto mujore në datën e
ndërprerjes së marrëdhënies së punës.

-Bashkë me vendimin lëshohet edhe urdhëri i ekzekutimit.
-Shpenzimet gjyqësore i ngarkohen palës së paditur.

3. Me vendimin nr. 2260 (761), datë 20.12.2019, Gjykata e Apelit Durrës ka vendosur:

-Lënien në fuqi të vendimit nr. (13-2017-6224) 1430, datë 26.04.2018 të Gjykatës së Rrethit
Gjyqësor Elbasan.
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4. Kundër vendimit nr. 2260 (761), datë 20.12.2019 të Gjykatës së Apelit Durrës, kanë
ushtruar të drejtën e rekursit palët e paditura Drejtoria e Rajonale e Shërbimeve të Transportit
Rrugor Elbasan dhe Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor Tiranë.

5. Rezulton se palët e paditura në këtë gjykim, Drejtoria e Rajonale e Shërbimeve të
Transportit Rrugor Elbasan dhe Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit
Rrugor Tiranë, i janë drejtuar Gjykatës së Lartë me kërkesë për pezullimin e
ekzekutimit të  vendimit nr. 2260 (761), datë 20.12.2019 të Gjykatës së Apelit Durrës,
duke parashtruar këto shkaqe:

 Pranë DRSHTRR Elbasan është paraqitur lajmërimi nr. 307 regj, datë 21.01.2020
lëshuar nga Zyra Përmbarimore Aldo F. Gjevori, për të venë në ekzekutim vendimin
nr. 1430, datë 26.04.2018 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Elbasan, i cili është lënë në
fuqi me vendimin nr. 2260 (761), datë 20.12.2019 të Gjykatës së Apelit Durrës.

 Më datë 23.01.2019, palët e paditura në këtë gjykim kanë dërguar rekursin ndaj
vendimit nr. 2260 (761), datë 20.12.2019 të Gjykatës së Apelit Durrës, pasi kanë
pretenduar se me këtë vendim janë cënuar të drejtat e tyre të ligjshme.

 Në kushtet kur nga ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit nr. 1430, datë 26.04.2018
të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Elbasan, lënë në fuqi me vendimin nr. 2260 (761),
datë 20.12.2019 të Gjykatës së Apelit Durrës, me të cilën është njohur pagimi i një
detyrimi të konsiderueshëm në lekë, do të vinin pasoja të pariparueshme dhe tepër të
rënda financiare për palët e paditura në këtë gjykim, kërkohet pezullimi i ekzekutimit
të këtij vendimi.

II. Vlerësimi i Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë

6. Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji) vlerëson se kërkesa e palëve 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, palët kërkuese Drejtoria e
Rajonale e Shërbimeve të Transportit Rrugor Elbasan dhe Drejtoria e Përgjithshme e
Shërbimeve të Transportit Rrugor Tiranë, të cilat kanë pasur pozicionin procedurial të palës
së paditur në vendimin gjyqësor që kërkohet të pezullohet, pasi kanë paraqitur rekursin ndaj
vendimit nr. 2260 (761), datë 20.12.2019 të Gjykatës së Apelit Durrës, me të cilin është lënë
në fuqi vendimi nr. 1430, datë 26.04.2018 i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Elbasan, kanë
paraqitur pranë Gjykatës së Lartë kërkesën për pezullimin e ekzekutimit të këtij vendimi.
Gjithashtu, të gjitha palët e tjera pjesëmarrëse në gjykimin e çështjes ku është dhënë vendimi
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gjyqësor që kërkohet të pezullohet, janë njoftuar rregullisht për kërkesën e paraqitur nga palët
kërkuese Drejtoria e Rajonale e Shërbimeve të Transportit Rrugor Elbasan dhe Drejtoria e
Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor Tiranë, të cilat nuk kanë parashtruar asnjë
argument lidhur me bazueshmërinë në ligj të kërkesës për pezullim, si dhe qëndrimin e tyre
në lidhje me këtë kërkim.

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, kërkuesit në këtë gjykim nuk
kanë paraqitur asnjë shkak apo argument konkret të bazuar në prova, se pse ekzekutimi i
menjëhershëm i vendimit do të sillte për palën e paditur pasoja të rënda dhe të pariparueshme.

11. Përsa më sipër, Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë vlerëson se nuk ka vend për të pranuar
kërkesën e paraqitur nga kërkuesit Drejtoria e Rajonale e Shërbimeve të Transportit Rrugor
Elbasan dhe Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor 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 kërkuesit Drejtoria e Rajonale e Shërbimeve të
Transportit Rrugor Elbasan dhe Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor
Tiranë, për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. (761), datë 20.12.2019 të Gjykatës së
Apelit Durrës.

Tiranë, më 24.06.2020

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

KOLEGJI CIVIL

Nr. 188 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 24.06.2020, mori në shqyrtim në dhomën e këshillimit kërkesën nr. 188 akti, datë
27.05.2020, si më poshtë:

KËRKUES: Agjencia e Trajtimit të Pronës Tiranë.

OBJEKTI: Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 20-2019-49, datë
19.11.2019 të Gjykatës së Apelit Gjirokastër.

BAZA LIGJORE: Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile.

Për çështjen civile që iu përket palëve ndërgjyqëse:

PADITËS: Nezihe Kazani

I PADITUR: Agjencia e Trajtimit të Pronës Tiranë
Bashkia Përmet

OBJEKTI: Anullimin e vendimit nr. 50, datë 14.01.2019.
Njohjen e të drejtës së pronësisë dhe kompensimin fizik-
kthimin për pronën e ish-pronarit të shpronësuar Dalip
Zavalani, trashëgimtarëve të tij, sipas dëshmisë së trashëgimisë
ligjore nr. 1098 vendimi, datë 31.05.2005 të Gjykatës së Rrethit
Gjyqësor Korçë për një sipërfaqe prej 332 ha sipërfaqe pyjore,
të ndodhura në territorin e fshatit Kalush, Njësia Administrative
Petran, Rrethi Përmet, Qarku Gjirokastër, sipas parcelave të
emërtuara “Studle” me 72 Ha, “Peshka” me sipërfaqe 250 ha.
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BAZA LIGJORE: Neni 199 e vijues të K.Pr.Administrative; Ligji nr. 9235, datë
29.07.2004 “Për kthimin dhe kompensimin e pronës”, i
ndryshuar.

KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SE LARTË

Pasi dëgjoi relatimin e gjyqtarit Ervin Pupe mbi kërkesën e subjektit kërkues, Agjencia e
Trajtimit të Pronës Tiranë për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 20-2019-49, datë
19.11.2019 të Gjykatës së Apelit Gjirokastër, sipas përcaktimeve të nenit 479 të K.Pr.Civile,

VËREN:
I. Rrethanat e çështjes

1.Referuar akteve të administruara në dosjen gjyqësore, rezulton se paditësja Nezihe Kazani,
i është drejtuar në vitin 2019 Gjykatës së Apelit Gjirokastër, me padinë me objekt të
sipërcituar në pjesën hyrëse të këtij vendimi.

2. Me vendimin nr. 20-2019-49, datë 19.11.2019, Gjykata e Apelit Gjirokastër ka
vendosur:

-Pranimin e pjesshëm të padisë.
-Anullimin e vendimit nr. 50, datë 14.11.2019 të Agjencisë së Trajtimit të Pronave në këtë
mënyrë:

-Njohjen e të drejtës së pronësisë në ½ pjesë trashëgimtarëve të subjektit të shpronësuar Dalip
Zavalani, mbi parcelat pyjore “Studle”, me sipërfaqe 72 ha dhe “Peshka” me sipërfaqe 250
Ha, të ndodhura në fshatin Kalush, Njësia Administrative Petran, Rrethit Përmet, Qarku
Gjirokastër, me kufizime sipas aktit të ekspertimit të ekspertit Bajram Alidhima të datës
07.07.2019 dhe palnvendosjet bashkëngjitur këtij akti ekspertimi.

-Kompensimin fizik brenda pronës së njohur në ½ pjesë të këtyre parcelave, trashëgimtarëve
të subjektit të shpronësuar Dalip Zavalani.

-Akt ekspertimi i ekspertit Bajram Alidhima dhe planvemdosjet bashkëngjitur këtij akti,
bëhen pjesë e këtij vendimi gjyqësor.

-Rrëzimin për pjesën tjetër të kërkimit.
-Ky vendim përbën titull ekzekutiv dhe është i ekzekutueshëm nga përmbaruesi gjyqësor.
-Shpenzimet gjyqësore i ngarkohen të paditurit, në përpjestim me pjesën e pranuar të padisë.

3. Kundër Vendimit nr. 20-2019-49, datë 19.11.2019 të Gjykatës së Apelit Gjirokastër ka
ushtruar të drejtën e rekursit Avokatura e Shtetit, Zyra Vendore Gjirokastër, si dhe Agjencia e
Trajtimit të Pronës Tiranë.

4. Rezulton se në rekursin e ushtruar ndaj vendimit nr. 20-2019-49, datë 19.11.2019 të
Gjykatës së Apelit Gjirokastër, Agjencia e Trajtimit të Pronave Tiranë, ka kërkuar
edhe pezullimin e ekzekutimit të këtij vendimi, duke parashtruar këto shkaqe:
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 Vendimi i dhënë nga Gjykata e Apelit Gjirokastër është vendim i marrë në zbatim të
keq të ligjit procedurial dhe atij material.

 Kërkesë padia rezulton të jetë ngritur nga paditësja Nezihe Kazani, ndërsa në
dispozitivin e vendimit, Gjykata e Apelit Gjirokastër është shprehur njohjen e të
drejtës së pronësisë trashëgimtarëve ligjorë të subjektit Dalip Zavalani.

 Në kushtet kur nga dëshmia e trashëgimisë së subjektit Dalip Zavali, ka pasur edhe
trashëgimtarë të tjerë ligjorë të tij, gjykata duhet ti kishte thirrur të gjithë ata në
gjykim, pasi ata kanë të drejta reale mbi pasurinë objekt gjykimi.

 Të gjithë subjektet e interesuar që tërheqin të drejta dhe detyrime për pronën objekt
shqyrtimi, duhet të ishin thirrur në gjykim nga Gjykata e Apelit Gjirokastër dhe të
mbanin qëndrim në lidhje me provat, aktin e ekspertimit si dhe çdo kërkesë tjetër
proceduriale, duke respektuar procesin e rregullt ligjor.

 Nuk rezulton të jetë qartësuar në vendimin e dhënë nga Gjykata e Apelit Gjirokastër,
se mbi cilin dokument hartografik është mbështetur ajo për të identifikuar pjesën e
takuese të subjektit të shpronësuar Dalip Zavalani nga subjekti tjetër, Vëllezërit Çaçi,
për sa kohë dokumentacioni ligjo nuk ka qenë i shoqëruar me planvendosjen
hartografike të pronës.

 Gjithashtu, referuar kushteve dhe kritereve që ka parashikuar VKM nr. 222, datë
23.03.2016, nuk ka asnjë argument të qartë të dhënë nga gjykata, nëse trashëgimtarët
ligjorë përfitues në këtë gjykim, kanë përfituar ose jo tokë bujqësore në zbatim të
ligjit 7501.

 Dokumenti ligjor mbi bazën e të cilit pala paditëse ka mbështetur pretendimin e saj
për njohjen e të drejtës së pronësisë, tregon vijimësinë e titullit të pronësisë deri në
vitin 1945, por ky dokument ligjor nuk ka të përcaktuar në mënyrë të qartë kufijtë e
saktë të pyllit.

 Për më tepër që vetë dokumentacioni ligjor, krijon përplasje me dokumentin tjetër
ligjor të administruar në dosje, që është  raporti i vitit 1926, përsa i përket titullarit të
pronës objekt gjykimi. Sipas dokumentit të mbajtur në vitin 1945, rezulton se titullar i
pronës objekt shqyrtimi është Dalip Zavalani dhe Vëllezërit Çaçi, ndërsa sipas raportit
të vitit 1926, pronar i vetëm rezulton të jetë vetëm Dalip Zavalani.

 Në dosjen gjyqësore pala paditëse nuk ka depozituar një vendim gjyqësor për
vërtetimin e faktit juridik, për sa kohë dokumentacioni ligjor nuk përmban të dhëna
për vendodhjen e saktë dhe kufizimet e pronës.

 Pala paditëse në këtë gjykim, e ka pozicionuar pronën objekt shqyrtimi nëpërmjet një
topografi të licencuar dhe jo nëpërmjet një vendimi gjyqësor sikundër e kërkon VKM
nr. 222/2016.

 Pala paditëse në këtë gjykim, nuk ka përmbushur detyrimet e saj në përputhje me
ligjin dhe K.Pr.Administrative, për ti vendosur ATP të gjithë dokumentacionin ligjor
të nevojshëm për shqyrtimin e kërkesës së saj. Për këtë arsye, ATP e ka shqyrtuar
çështjen sipas gjendjes së akteve që ishin depozituar pranë saj.

 Bazuar sa më sipër është kërkuar prishja e vendimit nr. 20-2019-49, datë 19.11.2019
të Gjykatës së Apelit Gjirokastër dhe kthimin i çështjes për rigjykim sërisht pranë
kësaj gjykate, me një trup tjetër gjykues.

 Gjithashtu është kërkuar edhe pezullimi i ekzekutimit të vendimit nr. 20-2019-49,
datë 19.11.2019 të Gjykatës së Apelit Gjirokastër.
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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 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, Agjencia e Trajtimit të
Pronave Tiranë, në rekursin e paraqitur kundër vendimit nr. nr. 20-2019-49, datë 19.11.2019
të Gjykatës së Apelit Gjirokastër ka kërkuar edhe pezullimin e ekzekutimit të këtij vendimi.
Gjithashtu, konstatohet se palët e tjera pjesëmarrëse në gjykimin e çështjes ku është dhënë
vendimi gjyqësor që kërkohet të pezullohet, janë njoftuar rregullisht për kërkesën e paraqitur
nga pala kërkuese Agjencia e Trajtimit të Pronave Tiranë, të cilët nuk kanë parashtruar
argumente lidhur me bazueshmërinë në ligj të kërkesës për pezullim dhe për qëndrimin e
tyre.

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

9. Nga ana tjetër Kolegji vlerëson se masa e përkohshme e pezullimit të ekzekutimit të
vendimit gjyqësor të formës së prerë sipas nenit 479 të K.Pr.C ka karakter përjashtimor dhe të
jashtëzakonshëm. Në të kundërt do të zhvleftësohej fuqia juridike e vendimit gjyqësor të
formës së prerë, detyrueshmëria për zbatimin e tij nga palët ndërgjyqëse dhe mosekzekutimi i
vendimit gjyqësor të formës së prerë, nga përjashtim do të shndërrohej në rregull. Kjo do të
vinte ndesh me të drejtën kushtetuese dhe konventore të kujtdo për të patur një proces të
rregullt ligjor, e drejtë që përfshin jo vetëm fazën njohëse të së drejtës por edhe fazën
ekzekutive. Kjo do të thotë se pala që e kërkon pezullimin ka barrën e paraqitjes së fakteve
dhe argumentave konkretë se cili është dëmi i rëndë që asaj mund t’i vijë nga ekzekutimi i
menjëhershëm i vendimit gjyqësor të formës së prerë dhe pse apo në çfarë mënyre ky dëm
është me natyrë të parikthyeshme. Nga ana tjetër, Kolegji vlerëson se koncepti “pasoja të
rënda” në kuptim të nenit 479 të K.Pr.C nënkupton pasojat e drejtëpërdrejta me karakter
material që mund të sjellë ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit gjyqësor të formës së prerë.
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10. Duke iu rikthyer rastit konkret, kërkuesi, ka kërkuar pezullimin e ekzekutimit të vendimit
të Gjykatës së Apelit Gjirokastër, e cila ka ushtruar juridiksion fillestar dhe ka disponuar mbi
një vendim të Agjencisë së Trajtimit të Pronës, bazuar në Ligjin nr. 133/2015 “Për Trajtimin
e Pronës dhe Përfundimin e Procesit të Kompensimit të Pronave” (në vijim Ligji nr.
133/2015).

11. Kolegji vlerëson se Ligji nr. 133/2015 është me natyrë mikse, sepse përmban norma
juridike të karakterit material dhe procedural. Dispozitat materiale përcaktojnë rregullat dhe
kriteret mbi bazën e të cilave organi administrativ kompetent (konkretisht ATP), e më tej
gjykata do të vendosë mbi kërkesat e ish-pronarëve për njohje dhe kompensim të pronës. Nga
ana tjetër, dispozitat procedurale disiplinojnë në mënyrë të posaçme (lex specialis),
veprimtarinë e organit administrativ përgjegjës për trajtimin e kërkesave të ish-pronarëve për
kompensim të pronës, afatet e veprimit administrativ, të drejtën ankimit dhe afatet e ankimit
të subjekteve të procedimit administrativ, për të kundërshtuar vendimet e ATP-së në gjykatë,
kompetencën e gjykatave që do të shqyrtojnë këto mosmarrëveshje etj. Në mënyrë të
posaçme, ky ligj i ka njohur juridiksion fillestar gjykatave të apelit dhe Gjykatës
Administrative të Apelit, sipas neneve 19 dhe 29, kur objekt kontrolli kanë qënë apo janë
vendime të ATP-së, vendime të ish-KKKP-ve, ish-ZRVKKP-ve apo ish-AKKP-së, që kanë
disponuar në lidhje me kërkesën e ish-pronarëve, për njohjen, kthimin apo kompensimin e
pronës (Vendim Njësues nr. 611, datë 07.02.2018 i Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë).

12. Në vijim të këtij arsyetimi, Kolegji sjell në 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.

13. 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 Gjirokastër. 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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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, ç’ka do të aktivizojë sanksionin ligjor të parashikuar në
nenin 34 të K.Pr.Civile të ndryshuar.

P Ë R   K Ë T O   A R S Y E

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

V E N D O S I

Mospranimin e kërkesës së paraqitur nga kërkuesi Agjencia e Trajtimit të Pronës Tiranë, për
pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 20-2019-49, datë 19.11.2019 të Gjykatës së Apelit
Gjirokastër.

Tiranë, më 24.06.2020

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

KOLEGJI CIVIL

Nr. 185 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 24.06.2020, mori në shqyrtim në dhomën e këshillimit kërkesën nr. 185 akti, datë
26.05.2020, si më poshtë:

KËRKUES: Avokatura e Shtetit, Zyra Vendore Korçë

OBJEKTI: Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 38, datë 27.11.2019 të
Gjykatës së Apelit Korçë.

BAZA LIGJORE: Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile.

Për çështjen civile që iu përket palëve ndërgjyqëse:

PADITËS: Skënder Abdullari

I PADITUR: Agjencia e Trajtimit të Pronës Tiranë

OBJEKTI: Shfuqizimin e vendimit të ish-AKKP nr. 402, datë 12.09.2012
dhe njohjen e të drejtës së pronësisë të pronës me sipërfaqe të
përgjithshme 7654 m2, ndodhur në fshatin Lin, Pogradec, në
emër të trashëgimtarëve të subjektit të shpronësuar Hamdi
Abdullari dhe disponimin me kthim apo kompensim të kësaj
sipërfaqe.

BAZA LIGJORE: Nenet 31, 32, 153, 324 e vijues të K.Pr.Civile; neni 29 i Ligjit
nr. 133/2015 “Për trajtimin e pronës dhe përfundimin e procesit
të kompensimit”.
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KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SE LARTË

Pasi dëgjoi relatimin e gjyqtarit Ervin Pupe mbi kërkesën e subjektit kërkues, Avokatura e
Shtetit, Zyra Vendore Korçë për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 38, datë 27.11.2019
të Gjykatës së Apelit Korçë, sipas përcaktimeve të nenit 479 të K.Pr.Civile,

VËREN:
I. Rrethanat e çështjes

1.Referuar akteve të administruara në dosjen gjyqësore, rezulton se paditësi Skënder
Abdullari, i është drejtuar në vitin 2019 Gjykatës së Apelit Korçë, me padinë me objekt të
sipërcituar në pjesën hyrëse të këtij vendimi.

2. Me vendimin nr. 38, datë 27.11.2019, Gjykata e Apelit Korçë ka vendosur:

-Pranimin e pjesshëm të padisë.
-Konstatimin e pavlefshmërisë së vendimit nr. 402, datë 12.09.2012 të ish-AKKP Tiranë,
duke mbetur në fuqi vendimi nr. 928, datë 20.04.2009 i ish-Zyrës Rajonale të Kthimit dhe
Kompensimit të Pronave Qarku Korçë.

-Rrëzimin e padisë përsa i përket kërkimit për njohjen e pronësisë mbi diferencën e sipërfaqes
prej 7654 m2 me sipërfaqen e njohur prej 4600 m2.

-Shpenzimet gjyqësore siç janë kryer.

3. Kundër Vendimit nr. 38, datë 27.11.2019 të Gjykatës së Apelit Korçë ka ushtruar të drejtën
e rekursit si Avokatura e Shtetit, Zyra Vendore Korçë.

4. Rezulton se në rekursin e ushtruar ndaj vendimit nr. 38, datë 27.11.2019 të Gjykatës
së Apelit Korçë, Avokatura e Shtetit, Zyra Vendore Korçë, ka kërkuar edhe pezullimin
e ekzekutimit të këtij vendimi, duke parashtruar këto shkaqe:

 Subjekti pretendues nuk disponon dokumentacion të rregullt ligjor për të provuar të
drejtën e tij të pronësisë, përpara se të fillonte zbatimi i Reformës së Agrare,
nëpërmjet parashikimeve të ligjit nr. 108, datë 29.08.1945 “Për Reformën Agrare”.

 Gjithashtu, subjekti i interesuar nuk ka depozituar dokumentacionin hartografik në
përputhje me parashikimet e ligjit nr. 9235, datë 29.07.2004, i ndryshuar. Në dosje
është administruar vetëm dokumentacioni hartografik aktual, pasi sipas përmbajtjes së
shkresës me nr. 837, datë 16.09.2009 lëshuar nga QTTB Fushë-Krujë, ky institucion
nuk disponon harta të para vitit 1944 për fshatin Lin.

 Për këtë arsye, duhej të ishte vendosur mosnjohja e të drejtës së pronësisë për
sipërfaqen prej 4600 m2.

 Paditësi nuk i është drejtuar gjykatës brenda afatit ligjor 30 ditor, që ka përcaktuar
ligji nr. 9235/2004, i ndryshuar, ç’ka e ka bërë vendimin nr. 402, datë 12.09.2012 të
AKKP Tiranë titull ekzekutiv.

 Për më tepër që pala paditëse ka pretenduar gjyqësisht njohjen e të drejtës së
pronësisë mbi një sipërfaqe më të madhe nga ajo që AKKP i ka shprehur me
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mosnjohje. Për këtë arsye, kjo pjesë e pretendimit rezulton të mos i jetë nënshtruar
juridiksionit administrativ, duke përbërë një kërkim të ri, për të cilin paditësi nuk i
është drejtuar AKKP Tiranë.

 Vendimi i dhënë nga Gjykata e Apelit Korçë është marrë në kundërshtim me frymën
kushtetuese dhe ligjore, duke cënuar parimet e një procesi të rregullt ligjor.

 Ky vendim ka cënuar parimin e sigurisë juridike, si dhe është marrë në kundërshtim
me ligjin material që rregullon këtë mosmarrëveshje, që në rastin konkret është ligji
nr. 133/2015, si dhe VKM nr. 222, datë 23.03.2016.

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, Avokatura e Shtetit, Zyra
Vendore Korçë, në rekursin e paraqitur kundër vendimit nr. 38, datë 27.11.2019 të Gjykatës
së Apelit Korçë ka kërkuar edhe pezullimin e ekzekutimit të këtij vendimi. 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.

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

9. Nga ana tjetër Kolegji vlerëson se masa e përkohshme e pezullimit të ekzekutimit të
vendimit gjyqësor të formës së prerë sipas nenit 479 të K.Pr.C ka karakter përjashtimor dhe të
jashtëzakonshëm. Në të kundërt do të zhvleftësohej fuqia juridike e vendimit gjyqësor të
formës së prerë, detyrueshmëria për zbatimin e tij nga palët ndërgjyqëse dhe mosekzekutimi i
vendimit gjyqësor të formës së prerë, nga përjashtim do të shndërrohej në rregull. Kjo do të
vinte ndesh me të drejtën kushtetuese dhe konventore të kujtdo për të patur një proces të
rregullt ligjor, e drejtë që përfshin jo vetëm fazën njohëse të së drejtës por edhe fazën
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ekzekutive. Kjo do të thotë se pala që e kërkon pezullimin ka barrën e paraqitjes së fakteve
dhe argumentave konkretë se cili është dëmi i rëndë që asaj mund t’i vijë nga ekzekutimi i
menjëhershëm i vendimit gjyqësor të formës së prerë dhe pse apo në çfarë mënyre ky dëm
është me natyrë të parikthyeshme. Nga ana tjetër, Kolegji vlerëson se koncepti “pasoja të
rënda” në kuptim të nenit 479 të K.Pr.C nënkupton pasojat e drejtëpërdrejta me karakter
material që mund të sjellë ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit gjyqësor të formës së prerë.

10. Duke iu rikthyer rastit konkret, kërkuesi, ka kërkuar pezullimin e ekzekutimit të vendimit
të Gjykatës së Apelit Korçë, e cila ka ushtruar juridiksion fillestar dhe ka disponuar mbi një
vendim të Agjencisë së Trajtimit të Pronës, bazuar në Ligjin nr. 133/2015 “Për Trajtimin e
Pronës dhe Përfundimin e Procesit të Kompensimit të Pronave” (në vijim Ligji nr. 133/2015).

11. Kolegji vlerëson se Ligji nr. 133/2015 është me natyrë mikse, sepse përmban norma
juridike të karakterit material dhe procedural. Dispozitat materiale përcaktojnë rregullat dhe
kriteret mbi bazën e të cilave organi administrativ kompetent (konkretisht ATP), e më tej
gjykata do të vendosë mbi kërkesat e ish-pronarëve për njohje dhe kompensim të pronës. Nga
ana tjetër, dispozitat procedurale disiplinojnë në mënyrë të posaçme (lex specialis),
veprimtarinë e organit administrativ përgjegjës për trajtimin e kërkesave të ish-pronarëve për
kompensim të pronës, afatet e veprimit administrativ, të drejtën ankimit dhe afatet e ankimit
të subjekteve të procedimit administrativ, për të kundërshtuar vendimet e ATP-së në gjykatë,
kompetencën e gjykatave që do të shqyrtojnë këto mosmarrëveshje etj. Në mënyrë të
posaçme, ky ligj i ka njohur juridiksion fillestar gjykatave të apelit dhe Gjykatës
Administrative të Apelit, sipas neneve 19 dhe 29, kur objekt kontrolli kanë qënë apo janë
vendime të ATP-së, vendime të ish-KKKP-ve, ish-ZRVKKP-ve apo ish-AKKP-së, që kanë
disponuar në lidhje me kërkesën e ish-pronarëve, për njohjen, kthimin apo kompensimin e
pronës (Vendim Njësues nr. 611, datë 07.02.2018 i Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë).

12. Në vijim të këtij arsyetimi, Kolegji sjell në 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.

13. 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.



5

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

14. Kolegji vlerëson të rëndësishme të theksojë se nuk ka patur një praktikë të qartë në lidhje
me interpretimin e Ligjit nr. 133/2015, në raport me nenin 451 të K.Pr.Civile, në raste të tilla,
në lidhje me çështjen nëse janë apo jo të formës së prerë vendimet e gjykatave të apelit me
juridiksion fillestar. Kolegji vlerëson se qëndrimi i mbajtur në rastin konkret, sipas të cilit
vendimet e gjykatave civile të apelit apo të Gjykatës Administrative të Apelit me juridiksion
fillestar sipas Ligjit nr. 133/2015, do të jetë i zbatueshëm edhe për rastet e ngjashme në të
ardhmen (pro futuro). Si rrjedhojë Kolegji thekson se çdo kërkesë e palëve në të ardhmen
për pezullimin e ekzekutimit të vendimit sipas nenit 479 të K.Pr.Civile në raste të tilla,
do të konsiderohet si abuzive, ç’ka do të aktivizojë sanksionin ligjor të parashikuar në
nenin 34 të K.Pr.Civile të ndryshuar.

P Ë R   K Ë T O   A R S Y E

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

V E N D O S I

Mospranimin e kërkesës së paraqitur nga kërkuesi Avokatura e Shtetit, Zyra Vendore Korçë,
për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 38, datë 27.11.2019 të Gjykatës së Apelit Korçë

Tiranë, më 24.06.2020

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

KOLEGJI CIVIL

Nr. 184 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 24.06.2020, mori në shqyrtim në dhomën e këshillimit kërkesën nr. 184 akti, datë
22.05.2020, si më poshtë:

KËRKUES: Avokatura e Shtetit, Zyra Vendore Korçë

OBJEKTI: Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 354, datë 18.12.2019
të Gjykatës së Apelit Korçë.

BAZA LIGJORE: Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile.

Për çështjen civile që iu përket palëve ndërgjyqëse:

PADITËS: Zhaneta Lamçe

I PADITUR: Agjencia e Trajtimit të Pronës Tiranë

PERSON I TRETË: Zekine Dulellari

OBJEKTI: Të urdhërohet Agjencia e Trajtimit të pronave Tiranë që të më
kthejë pronën truallin në Volorekë me sipërfaqe 500 m2; truall
në Starovë me sipërfaqe 471 m2; tokë arë në Buçimas me
sipërfaqe 1755 m2.

BAZA LIGJORE: Nenet 31, 32/a, 36/1, 41, 45, 59/1 e vijues, 154/a të K.Pr.Civile;
neni 29 i Ligjit nr. 133/2015 “Për trajtimin e pronës dhe
përfundimin e procesit të kompensimit”.
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KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SE LARTË

Pasi dëgjoi relatimin e gjyqtarit Ervin Pupe mbi kërkesën e subjektit kërkues, Avokatura e
Shtetit, Zyra Vendore Korçë për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 354, datë
18.12.2019 të Gjykatës së Apelit Korçë, sipas përcaktimeve të nenit 479 të K.Pr.Civile,

VËREN:
I. Rrethanat e çështjes

1.Referuar akteve të administruara në dosjen gjyqësore, rezulton se paditësja Zhaneta Lamçe,
i është drejtuar në vitin 2018 Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Pogradec, me padinë me objekt të
sipërcituar në pjesën hyrëse të këtij vendimi.

2. Me vendimin nr. 309 (103), datë 02.04.2019, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Pogradec ka
vendosur:

-Pranimin pjesërisht të kërkesë padisë.
-Ndryshimin pjesërisht të vendimit nr. 149, datë 31.08.1995 I K.K.K.Pronave Pogradec.
-Njohjen e pronësisë të trashëgimtarëve Mehmet Lamçe, përkatësisht: Zhaneta Lamçe.
Liriana Boçi (Lamçe), Prandvera Hysi (Lamçe) dhe Pëllumbesha Haxhiraj (Lamçe), duhet
t’u njihet pronësia për parcelën me nr. 185/2 arë në Buçimas 1755 m2, e përmendur në
vërtetimin me nr. 630 prot., datë 19.03.1994 lëshuar nga Arkivi Shtetëror i Rrethit Pogradec.

-Rrëzimin e kërkimit për kthimin fizik të parcelës me nr. 185/2 arë në Buçimas 1755 m2.
-Rrëzimin e kërkimit për njohjen dhe kthimin fizik të parcelës prej 471 m2 truall në Starovë,
të përmendur në vërtetimin me nr. 630 prot., datë 19.03.1994 lëshuar nga Arkivi Shtetëror i
Rrethit Pogradec.

-Rrëzimin e kërkimit për njohjen dhe kthimin fizik të sipërfaqes prej 500 m2 në fshatin
Tuishemisht të Rrethit Pogradec.

-Shpenzimet gjyqësore të kryera nga pala paditëse mbeten në ngarkim të palës së paditur në
masën 1/3 të tyre, sipas tabelës pjesë përbërëse e këtij vendimi.

3. Me vendimin nr. 354 datës 18.12.2019, Gjykata e Apelit Korçë ka vendosur:

-Lënien në fuqi të vendimit nr. 103, datë 02.04.2019 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor
Pogradec.

4. Kundër Vendimit nr. 354 datës 18.12.2019 të Gjykatës së Apelit Korçë ka ushtruar të
drejtën e rekursit si Avokatura e Shtetit, Zyra Vendore Korçë.

5. Rezulton se në rekursin e ushtruar ndaj vendimit 354 datës 18.12.2019 të Gjykatës së
Apelit Korçë, Avokatura e Shtetit, Zyra Vendore Korçë, ka kërkuar edhe pezullimin e
ekzekutimit të këtij vendimi, duke parashtruar këto shkaqe:

 Gjykata e Apelit Korçë nuk ka respektuar ligjin dhe ka shkelur normat proceduriale
në dhënien e  vendimit, sa i përket pjesës me të cilin i ka njohur trashëgimtarëve
ligjorë të Mehmet Lamçe sipërfaqen prej 1755 m2.
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 Paditësit nuk kanë ezauruar rrugën administrative për njohjen e pronës me sipërfaqe
1755 m2, rrugë e cila është detyrueshme për tu ndjekur pranë organeve kompetente
për trajtimin e pronës.

 Pa u ezauruar më parë rruga administrative e kërkimit të kthimit të pronës, paditësit
nuk mund ti drejtohen rrugës gjyqësore.

 Rezulton e provuar se paditësja e ka humbur afatin për tju drejtuar ATP Tiranë për ti
kthyer fizikisht sipërfaqen prej 1755 m2, referuar nenit 3 dhe nenit 27 pika 1 të Ligjit
nr. 133/2015. Për këtë arsye, kjo e drejtë e paditëses për të kërkuar kthimin fizik të
pronës nuk mund të rivendoset nga gjykata, nëpërmjet zgjatjes ‘de facto” të afatit për
aplikim pranë institucionit të Agjencisë së Trajtimit të Pronës Tiranë.

 Afati prej 90 ditësh i përcaktuar në nenin 27, pika 1 të Ligjit nr. 133/2015, për tju
drejtuar ATP Tiranë ka qenë një afat prekluziv dhe paditësja nuk e ka respektuar këtë
afat, duke ju drejtuar direkt gjykatës.

 Të dyja gjykatat në këtë gjykim, nuk kanë bërë gjë tjetër, veçse kanë rivendosur në
afat paditësen për të kërkuar njohjen dhe kthimin e pronës me sipërfaqe 1755 m2, në
kundërshtim flagrant me ligjin.

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.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
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gjyqhumbëse që bën kërkesën për pezullimin e vendimit gjyqësor të formës së prerë ka
barrën t’i paraqesë Gjykatës rrethanat konkrete, të bazuara në prova në cilat nga ekzekutimi i
menjëhershëm i vendimit gjyqësor të formës së prerë, kësaj pale mund t’i vijë një dëm i rëndë
në mënyrë të parikthyeshme.

10. Nga ana tjetër, masa e përkohshme e pezullimit zbatohet vetëm ndaj vendimeve gjyqësore
të formës së prerë që janë tituj ekzekutiv në kuptim të nenit 510/a të K.Pr.C, konkretisht
vendimet gjyqësore të formës së prerë që përmbajnë një detyrim (vendimet kondemnatore)
dhe nuk zbatohet ndaj vendimeve të njohjes (deklarative). Këto vendime të marra në
përfundim të gjykimeve të iniciuara nga padi sipas nenit 32/b të Kodit të Procedurës Civile,
(të quajtura ndryshe padi provokatore), sigurojnë bazën për një padi detyrimi në të ardhmen
(formulae praeiudiciales). Ato kanë për qëllim vërtetimin e qënies ose jo të një marrëdhënieje
juridike të caktuar. Marrëdhënia juridiko-civile për të cilin vendimi gjyqësor konfirmon
ekziston pavarësisht nga ai dhe normalisht që para se të jetë dhënë vendimi i gjykatës. E
drejta për të kërkuar mbrojtje juridike deklarative, sikurse është mbrojtja që garanton kjo
padi, është thjeshtë e natyrës procedurale dhe autonome, sepse nuk mbështetet në kurrëfarë
autorizimi apo fakulteti të së drejtës materiale. Kështu, paditë e njohjes nuk shoqërohen në
kërkim edhe me detyrimin e të paditurit për kryerjen e një veprimi të caktuar. Si rrjedhojë,
vendimet e marra mbi bazën e këtyre padive, nuk mund të vihen drejtëpërdrejtë në
ekzekutim, por ato mund të shërbejnë vetëm si bazë për dhënien më vonë të një vendimi
detyrimi.

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

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

13. 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.
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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 Avokatura e Shtetit, Zyra Vendore Korçë,
për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 354 datës 18.12.2019 të Gjykatës së Apelit
Korçë.

Tiranë, më 24.06.2020

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

KOLEGJI CIVIL
Nr. 178 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 24.06.2020, mori në shqyrtim në dhomën e këshillimit kërkesën nr. 178 akti, datë
20.05.2020, si më poshtë:

KËRKUES: Spitali Rajonal Lezhë

OBJEKTI: Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 32, datë 22.01.2020 të
Gjykatës së Apelit Shkodër deri në shqyrtimin e çështjes dhe
dhënien e vendimit përfundimtar.

BAZA LIGJORE: Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile.

Për çështjen civile që iu përket palëve ndërgjyqëse:

PADITËS: Bardhe Prenga
Fatmire Zhejani
Majlinda Hoxha
Rita Ndoj

I PADITUR: Spitali Rajonal Lezhë

OBJEKTI: Detyrimin e Spitalit Rajonal Lezhë t’u paguajë paditëseve
shpërblimin për vjetërsi në punë në masën 10 (dhjetë) paga
paditëses Bardhe Prenga; 12.5 paga paditëses Fatmira Zhejani;
8.5 paga paditëses Majlinda Hoxha dhe 8 paga paditëses Rita
Ndoj.

BAZA LIGJORE: Nenet 32, 35, 36, 41, 47/1, 59, 153 dhe 161 të K.Pr.Civile.
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KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SE LARTË

Pasi dëgjoi relatimin e gjyqtarit Ervin Pupe mbi kërkesën e subjektit kërkues, Spitali Rajonal
Lezhë për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 32, datë 22.01.2020 të Gjykatës së Apelit
Shkodër, sipas përcaktimeve të nenit 479 të K.Pr.Civile,

VËREN:
I. Rrethanat e çështjes

1.Referuar akteve të administruara në dosjen gjyqësore, rezulton se paditëset Bardhe Prenga
etj janë drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Lezhë në vitin 2016, me padinë me objekt të
sipërcituar në pjesën hyrëse të këtij vendimi.

2. Me vendimin nr. 519, datë 30.07.2018, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Lezhë ka
vendosur:

-Pranimin e padisë, duke detyruar Spitalin Rajonal Lezhë t’i paguajë paditëses Bardhe Prenga
10 (dhjetë) paga mujore, paditëses Fatmire Zhejani 12 (dymbëdhjetë) paga mujore, paditëses
Majlinda Hoxha 8 (tetë) paga mujore dhe paditëses Rita Ndoj 8 (tetë) paga mujore.

-Shpenzimet gjyqësore i ngarkohen palës së paditur.
-Ky vendim pasi të marrë formë të prerë përbën titull ekzekutiv dhe me zbatimin e tij,
ngarkohet shërbimi përmbarimor.

3. Me vendimin nr. 32, datë 22.01.2020, Gjykata e Apelit Shkodër ka vendosur:

-Lënien në fuqi të vendimit nr. 519, datë 30.07.2019 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Lezhë.

4. Kundër vendimit nr. 32 datë 22.01.2020 të Gjykatës së Apelit Shkodër, ka ushtruar të
drejtën e rekursit pala e paditur Spitali Rajonal Lezhë.

5. Rezulton se në rekursin e ushtruar ndaj vendimit nr. 32, datë 22.01.2020 të Gjykatës
së Apelit Shkodër, pala e paditur ka kërkuar edhe pezullimin e ekzekutimit të këtij
vendimi, duke parashtruar këto shkaqe:

 Vendimi i Gjykatës së Apelit Shkodër është marrë në interpretim dhe zbatim të
gabuar të dispozitave të Kodit të Punës.

 Gjykata e Apelit nuk ka marrë parasysh provat që janë administruar në dosjen
gjyqësore, dhe ka pranuar padinë e palës paditëse duke anashkaluar tërësisht faktin se
pala paditëse nuk i ka shkëputur asnjëherë marrëdhëniet e punës, pavarësisht faktit se
i ka ndryshuar punëdhënësi.

 Paditëset në këtë gjykim, vijojnë të jenë në marrëdhënie pune me subjektin e
kontraktuar nga Spitali Rajonal Lezhë, për ofrimin e shërbimit të lavanderisë, duke
mos ju cënuar e drejta e punës asnjë ditë, nga dita e shkëputjes së marrëdhënieve të
punës me Spitalin Rajonal Lezhë e deri më sot.
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 Interpretimi i gabuar që i ka bërë gjykata çështjes objekt shqyrtimi, ka ndikuar edhe
në zgjidhjen e themelit të saj.

 Për këtë arsye, kërkohet që të merret një vendim për pezullimin e ekzekutimit të këtij
vendimi, deri sa kjo çështje të shqyrtohet nga Gjykata e Lartë.

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, pala kërkuese Spitali
Rajonal Lezhë, e cila ka pasur pozicionin procedurial të palës së paditur në vendimin
gjyqësor që kërkohet të pezullohet, në momentin që ka ushtruar të drejtën e rekursit ndaj
vendimit nr. 32 datë 22.01.2020 të Gjykatës së Apelit Shkodër, ka kërkuar edhe pezullimin e
ekzekutimit të këtij vendimi. Gjithashtu, të gjitha 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 Spitali Rajonal Lezhë, të cilat nuk kanë
parashtruar asnjë argument lidhur me bazueshmërinë në ligj të kërkesës për pezullim, si dhe
qëndrimin e tyre në lidhje me këtë kërkim.

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
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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.

11. Përsa më sipër, Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë vlerëson se nuk ka vend për të pranuar
kërkesën e paraqitur nga kërkuesi Spitali Rajonal 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 Spitali Rajonal Lezhë, për pezullimin e
ekzekutimit të vendimit nr. 32 datë 22.01.2020 të Gjykatës së Apelit Shkodër.

Tiranë, më 24.06.2020

ANËTAR ANËTAR KRYESUES
Sokol SADUSHI Ilir PANDA Ervin PUPE



1

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË

KOLEGJI CIVIL

Nr. 192 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 24.06.2020, mori në shqyrtim në dhomën e këshillimit kërkesën nr. 192 akti, datë
01.06.2020, si më poshtë:

KËRKUES: Autoriteti Portual Durrës sh.a

OBJEKTI: Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 404, datë 06.06.2019
të Gjykatës së Apelit Durrës.

BAZA LIGJORE: Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile.

Për çështjen civile që iu përket palëve ndërgjyqëse:

PADITËS: Bashkim Gjergji

I PADITUR: Shoqëria “Varaku-E” sh.p.k.

PERSON I TRETË: Autoriteti Portual Durrës sh.a

OBJEKTI: Konstatimin e zgjidhjes së menjëhershme e të pajustifikuar të
kontratës së punës.
Detyrimin e të paditurit të më dëmshpërblejë pagën e 12
muajve për zgjidhjen e menjëhershme dhe të pajustifikuar të
marrëdhënies së punës.
Detyrimin e palës së paditur shoqëria “Varaku-E” sh.p.k të më
paguajë shpërblimin prej dy muaj pagë për mosrespektim të
afatit të njoftimit për zgjidhjen e kontratës së punës.
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Detyrimin e palës së paditur shoqëria “Varaku-E” sh.p.k të më
paguajë shpërblimin prej tre muaj pagë për mosrespektim të
procedurës për zgjidhjen e kontratës së punës.
Detyrimin e palës së paditur shoqëria “Varaku-E” sh.p.k të më
dëmshpërblejë pjesën takuese të vjetërsisë në punë pranë
Autoritetit Portual Durrës deri më sot për 27 vite punë.
Dhënien e vendimit me ekzekutim të menjëhershëm.

BAZA LIGJORE: Nenet 32, 106, 317 të K.Pr.Civile; nenet 144, 145, 149, 152-
155 të Kodit të Punës.

KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SE LARTË

Pasi dëgjoi relatimin e gjyqtarit Ervin Pupe mbi kërkesën e subjektit kërkues, Autoriteti
Portual Durrës sh.a për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 404, datë 06.06.2019 të
Gjykatës së Apelit Durrës, sipas përcaktimeve të nenit 479 të K.Pr.Civile,

VËREN:
I. Rrethanat e çështjes

1.Referuar akteve të administruara në dosjen gjyqësore, rezulton se paditësi Bashkim Gjergji
i është drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës në vitin 2018, me padinë me objekt të
sipërcituar në pjesën hyrëse të këtij vendimi.

2. Me vendimin nr. 5337/1644, datë 25.10.2018, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Durrës ka
vendosur:

-Pranimin e pjesshëm të padisë.
-Detyrimin e të paditurit shoqërisë “Varaku-E” sh.p.k ti paguajë paditësit Bashkim Gjergji
pagën e 2 (dy) muajve, në vlerën prej 57,000 Lekë/muaji, për shkak të mosrespektimit të
procedurës së zgjedhjes së kontratës së punës.

-Detyrimin e të paditurit shoqëria “Varaku-E” sh.p.k ti paguajë paditësit Bashkim Gjergji
pagën e 13 muajve, në vlerën prej 57,000 Lekë/muaj si shpërblim për vjetërsi në punë.

-Rrëzimin e kërkesë padisë për pjesën tjetër të kërkimeve.
-Ky vendim përbën titull ekzekutiv, ku për ekzekutimin e tij urdhërohet Shërbimi
Përmbarimor Gjyqësor Shtetëror ose Privat.

-Shpenzimet gjyqësore në vlerën 3,400 lekë i ngarkohen palës së paditur shoqërisë “Varaku-
E” sh.p.k, në masën që është pranuar padia.

3. Me vendimin nr. 404, datë 06.06.2019, Gjykata e Apelit Durrës ka vendosur:

-Prishjen e vendimit nr. 5337/1644, datë 25.10.2018 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës
dhe dërgimin e cështjes për rigjykim në po atë gjykatë me tjetër trup gjykues.
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4. Kundër vendimit nr. 404, datë 06.06.2019 të Gjykatës së Apelit Durrës, ka ushtruar të
drejtën e rekursit personi i tretë në gjykimin e themelit të kësaj çështje, subjekti Autoriteti
Portual Durrës sh.a.

5. Me kërkesën nr. 1635 prot, datë 29.05.2020, administruar pranë Gjykatës së Lartë
me nr. 1057 prot., datë 01.06.2020, personi i tretë në gjykimin e themelit të kësaj çështje,
Autoriteti Portual Durrës sh.a i është drejtuar Gjykatës së Lartë me kërkesë për
pezullimin e ekzekutimit të  vendimit nr. 404, datë 06.06.2019 të Gjykatës së Apelit
Durrës, duke parashtruar këto shkaqe:

 I jemi drejtuar me kërkesë Gjykatës së Apelit Durrës për të bërë pezullimin e gjykimit
të kësaj cështje, kërkesë e cila nuk u mor parasysh nga kjo gjykatë, por vijoi duke na
thirrur në cilësinë e palë së paditur në këtë gjykim.

 Pa dashur që të paragjykojmë zgjidhjen e cështjes nga Gjykata e Lartë, ne si palë
vlerësojmë se vendimet e ndërmjetme që mund të merren nga gjykata deri në
zgjidhjen e çështjes me vendim përfundimtar, mund të sjellin pasoja të pariparueshme
për subjektin tonë.

 Autoriteti Portual Durrës nuk ka asnjë vendim gjyqësor të paekzekutuar, gjë e cila
tregon seriozitetin dhe korrektësinë e këtij institucioni, gjë e cila përbën garanci për të
bërë ekzekutimin e vendimeve gjyqësore të formës së prerë.

 Paditësi në çështjen objekt shqyrtimi, nuk jep asnjë garanci se vendimi i marrë nga
Gjykata e Rrethit Gjyqësor Durrës do të bjerë ndesh me vendimin që do të marrë
Gjykata e Lartë.

 Vendimi i dhënë nga Gjykata e Apelit Durrës është një vendim i gabuar dhe i
pambështetur në ligj.

 Rregullimi i ndërgjyqësisë i referohet gabimeve proceduriale dhe jo ndryshimit të
themelit të pretendimit, duke ju imponuar paditësit.

 Gjykata ka detyrimin që të shprehet në lidhje me të gjitha pretendimet që ngrenë palët
dhe jo të kalojë kufijtë e saj, duke synuar realizimin e një gjykimi të drejtë, të pavarur,
të paanshëm dhe brenda një afati të arsyeshëm.

 Objekti i mosmarrrëveshjes përcaktohet në pretendimin e palëve. Vendimi i Gjykatës
së Apelit Durrës ka shkuar haptazi përtej këtij kërkimi të palës paditëse dhe objektit të
kërkimit të pretenduar nga kjo palë.

 Pala paditëse bazuar në nenin 154 të K.Pr.Cicil, ka përcaktuar qartësisht se palë e
paditur në gjykim është Shoqëria “Varaku-E” sh.p.k që është edhe punëdhënësi i
paditësit.

 Gjykata ka gabuar kur ka konstatuar se ndërgjyqësia në këtë gjykim nuk është
formuar drejtë, duke cituar në vendimin e saj se punëdhënësi shoqëria “Varaku-E”
sh.p.k duhet të përjashtohet nga të qënurit i paditur, duke u zëvendësuar në gjykim me
Autoritetin Portual Durrës.

 Autoriteti Portual Durrës nuk është punëdhënësi i palës paditëse. Ky autoritet nuk ka
pasur një marrëdhënie juridike punësimi me paditësin në këtë gjykim, në momentin
që atij i janë ndërprerë marrëdhëniet e punës, e cila është bërë objekt konflikti
gjyqësor në këtë gjykim.
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 Autoriteti Portual Durrës ka qenë punëdhënësi i paditësit para vitit 2013 dhe në atë
kohë, kjo procedurë nuk është kontestuar asnjëherë as nga paditësi dhe as nga
shoqëria “Varaku-E” sh.p.k

 Kontrata e lidhur midis paditësit dhe shoqërisë “Varaku-E” sh.p.k është një kontratë e
mirëfilltë pune, e cila përcakton qartë kush është punëdhënësi dhe kush është
punëmarrësi.

 Kohëzgjatja e kësaj kontrate nuk është lidhur me asnjë dukuri apo shkak ligjor në të
ardhmen. Në nenin 11 të saj, janë përcaktuar kushtet e kontratës.

 Kontrata e punës e lidhur midis paditësit dhe shoqërisë “Varaku-E” sh.p.k nuk është e
ndërlidhur me Kontratën e Prokurimit si përsa i përket afatit të kohëzgjatjes
individuale, ashtu edhe përsa i përket statusit që gjykata ka pretenduar “vënies në
dispozicion të punëmarrësve”. Ky koncept i përdorur nga gjykata nuk ka asnjë
bazueshmëri ligjore.

 Nëse shoqëria “Varaku-E” sh.p.k do të kishte kundërshtime në lidhje me kontratën, së
pari nuk duhet të kishte marrë pjesë në konkurimin publik dhe së dyti, nuk do ta
kishte nënshkruar atë.

 I padituri shoqëria “Varaku-E” sh.p.k, në momentin që ka nënshkruar kontratën e
prokurimit, ka fituar titullin e punëdhënësit me të gjitha të drejtat dhe detyrimet që
mbart marrëdhënia e punës.

 Këto detyrime, të cilat i padituri i ka pasur shumë të qarta në momentin e nënshkrimit
të kontratës së punës, nuk i shmanget dot.

 Punëdhënësi i paditësit në këtë gjykim është shoqëria ‘Varaku-E” sh.p.k dhe jo
Autoriteti Portual Durrës është në kushtet e legjitimitetit pasiv, pasi nuk ka cënuar
drejtpërdrejtë të drejtat apo interesat e ligjshme të palës paditëse.

 Marrëdhënia e punës midis Autoritetit Portual Durrës dhe paditësit kanë përfunduar
që në momentin e transferimit të te shoqëria kontraktuese e shërbimeve të
mirëmbajtjes “Varaku-E” sh.p.k, me nënshkrimin e kontratës individuale të punës
datë 01.03.2013.

 Për gjithë sa u pasqyrua më sipër, është kërkuar pezullimi i ekzekutimit të vendimit të
Gjykatës së Apelit Durrës për sa i përket kthimit të çështjes për rigjykim pranë
Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës, si dhe pezullimin e gjykimit pranë Gjykatës së
Rrethit Gjyqësor Durrës.

6. Me kërkesën nr. 1206 prot, datë 11.06.2020, pala paditëse në gjykimin e themelit të
kësaj çështje Bashkim Gjergji, përfaqësuar nga Av. Shqiponja Meta, i është drejtuar
Gjykatës së Lartë me parashtrime në lidhje me kërkesën për pezullimin e ekzekutimit
të vendimit nr. 404, datë 06.06.2019 të Gjykatës së Apelit Durrës, duke parashtruar këto
shkaqe:

 Kërkesa për pezullimin e ekzekutimit të këtij vendimi duhet të rrëzohet, pasi nuk jemi
para kushteve të parashikuara nga neni 479 i K.Pr.Civile.

 Në rastin objekt gjykimi, nga ekzekutimi i vendimit të formës së prerë, palës kërkuese
nuk i vjen asnjë dëm, pasi me këtë vendim është vendosur prishja e çështjes dhe
kthimi i saj për rigjykim. E thënë ndryshe, me këtë vendim nuk ka objekt ekzekutimi,
e për pasojë nuk ka dëme të pariparueshme.
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 Vendimi i dhënë nga Gjykata e Apelit Durrës nuk është një vendim i ekzekutueshëm,
pasi për nga përmbajtja e tij ai nuk mund të ekzekutohet.

 Nuk ka dalë urdhër ekzekutimi për vendimin nr. 5337/1644, datë 25.10.2018 të
Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës.

 Vendimi i gjykatës së apelit nuk përmban asnjë detyrim, por vetëm ka prishur
çështjen dhe e ka kthyer atë për rigjykim.

 Kërkesa për pezullimin e ekzekutimit të këtij vendimi është jo logjike dhe e
pambështetur në ligj.

 Pala kërkuese në këtë gjykim nuk ka paraqitur asnjë shkak ligjor, apo edhe prova
shkresore, me të cilën të provojë se nga nga ekzekutimi i vendimit të Gjykatës së
Apelit Durrës kësaj pale i shkaktohet një dëm i rëndë dhe i pariparueshëm.

 Kjo kërkesë e kësaj pale është marrë në shqyrtim edhe nga vetë Gjykata e Apelit, e
cila e ka rrëzuar atë. Në këtë kuptim, kjo kërkesë përbën gjë të gjykuar.

 Nëse gjykata do të vendosë pezullimin e këtij vendimi, do të kemi cënimin e parimit
të sigurisë juridike për gjykimin.

 Përfundimisht kërkojmë rrëzimin e kësaj kërkese.

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, pala kërkuese Autoriteti
Portual Durrës, ka pasur pozicionin procedurial të personit të tretë në gjykim, ndërsa me
vendimin gjyqësor nr. 404, datë 06.06.2019 të Gjykatës së Apelit Durrës që kërkohet të
pezullohet, është prishur vendimi nr. 5337/1644, datë 25.10.2018 i Gjykatës së Rrethit
Gjyqësor Durrës. Me këtë vendim është vendosur edhe dërgimi i çështjes për rigjykim pranë
Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës, por me tjetër trup gjykues, me arsyetimin se nuk është
ndërtuar drejtë ndërgjyqësia dhe subjekti Autoriteti Portual Durrës sh.a, duhet të ishte thirrur
në këtë gjykim si palë e paditur dhe jo si person i tretë. Në kushtet kur subjekti kërkues në
këtë gjykim, Autoriteti Portual Durrës sh.a ka kundërshtuar thirrjen e tij si palë e paditur në
këtë gjykim, ka ushtruar të drejtën e rekursit ndaj vendimit nr. 404, datë 06.06.2019 të
Gjykatës së Apelit Durrës dhe më pas, i është drejtuar Gjykatës së Lartë me kërkesën për
pezullimin e ekzekutimit të këtij vendimi, si dhe pezullimin e gjykimit të çështjes pranë
Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës.

10. Në lidhje me këtë kërkesë të Autoritetit Portual Durrës sh.a, për pezullimin e ekzekutimit
të vendimit nr. 404, datë 06.06.2019 të Gjykatës së Apelit Durrës, janë njoftuar rregullisht
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sipas parashikimeve të K.Pr.Civile të gjitha palët pjesëmarrëse në gjykimin e çështjes ku
është dhënë vendimi gjyqësor që kërkohet të pezullohet.

11. Pala paditëse në gjykimin e themelit të kësaj çështje, Bashkim Gjergji, ka paraqitur
qëndrimin e tij me shkrim në lidhje me këtë cështje, duke pretenduar se: i) nuk plotësohet
kushtet dhe kriteret që parashikon neni 479 i K.Pr.Civile; ii) vendimi që kërkohet të
pezullohet, për nga natyra e tij nuk është i ekzekutueshëm, pasi me këtë vendim nuk është
përcaktuar një detyrim; iii) me vendimin që kërkohet të pezullohet nuk është zgjidhur themeli
i pretendimit, por është prishur vendimi i dhënë nga Gjykata e Shkallës së Parë Durrës dhe
çështja është kthyer sërisht për rigjykim pranë saj, me një trupë tjetër gjykuese. Ndërsa përsa
i përket palës së paditur në gjykimin e themelit të kësaj çështje, shoqëria “Varaku-E” sh.p.k,
edhe pse kjo palë është njoftuar rregullisht në lidhje me këtë kërkim të Autoritetit Portual
Durrës sh.a, nuk ka shprehur asnjë qëndrim në lidhje me kërkesën për pezullimin e
ekzekutimit të vendimit nr. 404, datë 06.06.2019 të Gjykatës së Apelit Durrës.

12. 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.

13. Nga shqyrtimi i shkaqeve konkrete për të cilat pala kërkuese, kërkon pezullimin e
ekzekutimit të vendimit gjyqësor, Kolegji Civil vlerëson se, kjo kërkesë është tërësisht e
pabazuar në ligj dhe nuk i përgjigjet kërkesave që parashikon neni 479 i K.Pr.Civile.

14. Ky Kolegj, vlerëson të theksojë se vendimi nr. 404, datë 06.06.2019 i Gjykatës së Apelit
Durrës në kuptim të nenit 127 të K.Pr.Civile, është një vendim jopërfundimtar. Në nenin 126
të K.Pr.Civile, i titulluar “Vendimet përfundimtare”, është parashikuar shprehimisht se:
“Vendimi përfundimtar jepet nga gjykata në përfundim të gjykimit i cili zgjidh çështjen në
themel. Vendimi përfundimtar, si dhe vendimet që i japin fund procesit gjyqësor civil të
parashikuara prej nenit 127 të këtij Kodi jepen në “Emër të Republikës” dhe përkatësisht
duhet të përmbajnë bazën ligjore mbi të cilën bazohet zgjidhja e mosmarrëveshjes, analizën e
provave dhe mënyra e zgjidhjes së saj”, ndërsa në nenin 127 të K.Pr.Civile, i titulluar
“Vendimet jopërfundimtare”, parashikohet se: “Vendimet jopërfundimtare janë vendimet e
pushimit të çështjes, me të cilët gjykata ose gjyqtari në rastet e parashikuara në këtë Kod i
japin fund procesit gjyqësor civil pa e zgjidhur çështjen në themel, si edhe çdo vendim tjetër
që pa e zgjidhur çështjen në themel i jep fund procedimit gjyqësor të filluar”.
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15. Në interpretim të dispozitave ligjore të mësipërme, Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë
vlerëson se vendimi nr. 404, datë 06.06.2019 i Gjykatës së Apelit Durrës nuk është vendim
përfundimtar në kuptim të nenit 126 të K.Pr.Civile, por është një vendim jopërfundimtar. Kjo
për faktin se me këtë vendim, gjykata i ka dhënë fund procesit gjyqësor të shqyrtimit të
çështjes në shkallën e dytë të gjykimit, por nuk i ka dhënë zgjidhje përfundimtare themelit të
kërkimit për të cilin ka nisur ky proces gjyqësor. Gjithashtu, vendimi nr. 404, datë 06.06.2019
i Gjykatës së Apelit Durrës nuk përmban në dispozitivin e tij, kryerjen e asnjë lloj veprimi
apo përmbushjen e ndonjë detyrimi konkret nga ana e palëve pjesëmarrëse në këtë gjykim, në
mënyrë që ai të vihet në ekzekutim në mënyrë vullnetare nga palët e prekura në këtë gjykim,
apo nëpërmjet shërbimit përmbarimor.

16. Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë, e sheh të arsyeshme që të theksojë faktin se, pala
kërkuese në këtë procedurë gjykimi, Autoriteti Portual Durrës sh.a, nuk ka asnjë interes të
ligjshëm për të paraqitur para Gjykatës së Lartë, kërkesën për pezullimin e ekzekutimit të
vendimit nr. 404, datë 06.06.2019 të Gjykatës së Apelit Durrës. Së pari, subjekti kërkues
Autoriteti Portual Durrës sh.a nuk rezulton të jetë ngarkuar me kryerjen e një
veprimi/mosveprimi apo të përmbushi një detyrim konkret me vendimin objekt kërkese për
pezullim. Madje, ky Kolegj, konstaton se kjo palë nuk është ngarkuar me asnjë lloj detyrimi
as me vendimin nr. 5337/1644, datë 25.10.2018 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës, i cili
përmban një detyrim konkret dhe që i drejtohet palës së paditur në këtë gjykim, shoqërisë
“Varaku-E” sh.p.k. Por, për sa kohë edhe ky vendim nuk është dhënë me ekzekutim të
detyrueshëm, si dhe nuk është vendim përfundimtarë nuk mund të ekzekutohet në mënyrë
vullnetare ose nëpërmjet përmbarimit gjyqësor. Së dyti, vetë ligjvënësi i ka cilësuar vendimet
e Gjykatës së Apelit, me të cilat është prishur vendimi i shkallës së parë dhe çështja është
kthyer për rigjykim, si të paekzekutueshëm. Ky fakt është shprehur qartësisht në nenin 469,
paragrafi i parë i K.Pr.Civile, në të cilën parashikohet se: “Kur prishet vendimi i shkallës së
parë dhe çështja dërgohet për rigjykim, pezullohet ekzekutimi i vendimit...”,

17. Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë, gjithashtu konstaton se, në kërkesën e paraqitur për
pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 404, datë 06.06.2019 të Gjykatës së Apelit Durrës,
pala kërkuese Autoriteti Portual Durrës sh.a, nuk ka paraqitur asnjë shkak të arsyeshëm ligjor
se cili është dëmi konkret që i shkaktohet kësaj pale nga dhënia e këtij vendimi, si dhe të
provojë në kuptim të nenit 479 të K.Pr.Civile, se ky dëm është shumë i rëndë dhe i
pariparueshëm. Për këtë arsye, kjo kërkesë nuk përmbush as standartet formale që parashikon
ligji për paraqitjen e saj dhe për këtë arsye, duhet të rrëzohet.

18. Në lidhje me kërkesën e palës kërkuese, për të pezulluar gjykimin pranë Gjykatës së
Rrethit Gjyqësor Durrës, Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë vlerëson se, me ushtrimin e të
drejtës së rekursit ndaj vendimit nr. 404, datë 06.06.2019 të Gjykatës së Apelit Durrës, është
vendosur efektivisht pezullimi i gjykimit në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Durrës. Kjo për
faktin se, dosja gjyqësore është përcjellë për shqyrtim në Gjykatën e Lartë dhe kjo çështje do
të vijojë të jetë pranë kësaj gjykate deri sa të shqyrtohet me një vendim përfundimtar. Për sa
kohë çështja është për shqyrtim në Gjykatën e Lartë, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Durrës nuk
ka çështje të regjistruar për shqyrtim në fazën e rigjykimit, e për rrjedhojë, kërkesa për
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pezullimin e këtij gjykimi në gjykatën e shkallës së parë është tërësisht i pa mbështetur në
ligj.

19. Përsa më sipër, Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë vlerëson se nuk ka vend për të pranuar
kërkesën e paraqitur nga kërkuesi Autoriteti Portual Durrës sh.a, për pezullimin e ekzekutimit
të vendimit gjyqësor nr. 404, datë 06.06.2019 të Gjykatës së Apelit Durrës.

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 Autoriteti Portual Durrës sh.a, për
pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 404, datë 06.06.2019 të Gjykatës së Apelit Durrës.

Tiranë, më 24.06.2020

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

KOLEGJI CIVIL

Nr. 193 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 24.06.2020, mori në shqyrtim në dhomën e këshillimit kërkesën nr. 193 akti, datë
01.06.2020, si më poshtë:

KËRKUES: Autoriteti Portual Durrës

OBJEKTI: Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 670, datë 31.10.2019
të Gjykatës së Apelit Durrës.

BAZA LIGJORE: Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile.

Për çështjen civile që iu përket palëve ndërgjyqëse:

PADITËS: Besnik Tahiri

I PADITUR: Shoqëria “Varaku-E” sh.p.k.

PERSON I TRETË: Autoriteti Portual Durrës sh.a

OBJEKTI: Konstatimin e zgjidhjes së menjëhershme e të pajustifikuar të
kontratës së punës.
Detyrimin e të paditurit të më dëmshpërblejë pagën e 12
muajve për zgjidhjen e menjëhershme dhe të pajustifikuar të
marrëdhënies së punës.
Detyrimin e palës së paditur shoqëria “Varaku-E” sh.p.k të më
paguajë shpërblimin prej dy muaj pagë për mosrespektim të
afatit të njoftimit për zgjidhjen e kontratës së punës.
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Detyrimin e palës së paditur shoqëria “Varaku-E” sh.p.k të më
paguajë shpërblimin prej tre muaj pagë për mosrespektim të
procedurës për zgjidhjen e kontratës së punës.
Detyrimin e palës së paditur shoqëria “Varaku-E” sh.p.k të më
dëmshpërblejë pjesën takuese të vjetërsisë në punë pranë
Autoritetit Portual Durrës deri më sot për 46 vite punë (23
paga).
Dhënien e vendimit me ekzekutim të përkohshëm.
Detyrimin e palës së paditur të paguajë shpenzimet gjyqësore.

BAZA LIGJORE: Nenet 32, 106, 317 të K.Pr.Civile; nenet 144-155 të Kodit të
Punës.

KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SE LARTË

Pasi dëgjoi relatimin e gjyqtarit Ervin Pupe mbi kërkesën e subjektit kërkues, Autoriteti
Portual Durrës sh.a për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 404, datë 06.06.2019 të
Gjykatës së Apelit Durrës, sipas përcaktimeve të nenit 479 të K.Pr.Civile,

VËREN:
I. Rrethanat e çështjes

1.Referuar akteve të administruara në dosjen gjyqësore, rezulton se paditësi Besnik Tahiri i
është drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës në vitin 2018, me padinë me objekt të
sipërcituar në pjesën hyrëse të këtij vendimi.

2. Me vendimin nr. 4556/1424, datë 24.09.2018, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Durrës ka
vendosur:

-Pranimin e pjesshëm të padisë.
-Detyrimin e të paditurit shoqëria “Varaku-E” sh.p.k ti paguajë paditësit Besnik Tahiri pagën
e 2 (dy) muajve, në vlerën prej 52,000 (pesëdhjetë e dy mijë) Lekë/muaji, për shkak të
mosrespektimit të procedurës së zgjedhjes së kontratës së punës.

-Detyrimin e të paditurit shoqëria “Varaku-E” sh.p.k ti paguajë paditësit Besnik Tahiri pagën
e 22 muajve, në vlerën prej 52,000 (pesëdhjetë e dy mijë) Lekë/muaj, si shpërblim për
vjetërsi në punë.

-Rrëzimin e kërkesë padisë për pjesën tjetër të kërkimeve.
-Ky vendim përbën titull ekzekutiv, ku për ekzekutimin e tij urdhërohet Shërbimi
Përmbarimor Gjyqësor Shtetëror ose Privat.

-Shpenzimet gjyqësore në vlerën 3,500 (tre mijë e pesëqind) lekë i ngarkohen palës së paditur
shoqërisë “Varaku-E” sh.p.k, në masën që është pranuar padia.

3. Me vendimin nr. 670, datë 31.10.2019, Gjykata e Apelit Durrës ka vendosur:

-Prishjen e vendimit nr. 4556/1424, datë 24.09.2018 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës
dhe dërgimin e çështjes për rigjykim në po atë gjykatë me tjetër trup gjykues.
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4. Kundër vendimit nr. 670, datë 31.10.2019 të Gjykatës së Apelit Durrës, ka ushtruar të
drejtën e rekursit personi i tretë në gjykimin e themelit të kësaj çështje, subjekti Autoriteti
Portual Durrës sh.a.

5. Me kërkesën nr. 1636 prot, datë 29.05.2020, administruar pranë Gjykatës së Lartë
me nr. 1058 prot., datë 01.06.2020, personi i tretë në gjykimin e themelit të kësaj çështje,
Autoriteti Portual Durrës sh.a, i është drejtuar Gjykatës së Lartë me kërkesë për
pezullimin e ekzekutimit të  vendimit nr. 670, datë 31.10.2019 të Gjykatës së Apelit
Durrës, duke parashtruar këto shkaqe:

 I jemi drejtuar me kërkesë Gjykatës së Apelit Durrës për të bërë pezullimin e gjykimit
të kësaj çështje, kërkesë e cila nuk u mor parasysh nga kjo gjykatë, por vijoi duke na
thirrur në cilësinë e palë së paditur në këtë gjykim.

 Pa dashur që të paragjykojmë zgjidhjen e çështjes nga Gjykata e Lartë, ne si palë
vlerësojmë se vendimet e ndërmjetme që mund të merren nga gjykata deri në
zgjidhjen e çështjes me vendim përfundimtar, mund të sjellin pasoja të pariparueshme
për subjektin tonë.

 Autoriteti Portual Durrës nuk ka asnjë vendim gjyqësor të paekzekutuar, gjë e cila
tregon seriozitetin dhe korrektësinë e këtij institucioni, gjë e cila përbën garanci për të
bërë ekzekutimin e vendimeve gjyqësore të formës së prerë.

 Paditësi në çështjen objekt shqyrtimi, nuk jep asnjë garanci se vendimi i marrë nga
Gjykata e Rrethit Gjyqësor Durrës do të bjerë ndesh me vendimin që do të marrë
Gjykata e Lartë.

 Vendimi i dhënë nga Gjykata e Apelit Durrës është një vendim i gabuar dhe i
pambështetur në ligj.

 Rregullimi i ndërgjyqësisë i referohet gabimeve proceduriale dhe jo ndryshimit të
themelit të pretendimit, duke ju imponuar paditësit.

 Gjykata ka detyrimin që të shprehet në lidhje me të gjitha pretendimet që ngrenë palët
dhe jo të kalojë kufijtë e saj, duke synuar realizimin e një gjykimi të drejtë, të pavarur,
të paanshëm dhe brenda një afati të arsyeshëm.

 Objekti i mosmarrrëveshjes përcaktohet në pretendimin e palëve. Vendimi i Gjykatës
së Apelit Durrës ka shkuar haptazi përtej këtij kërkimi të palës paditëse dhe objektit të
kërkimit të pretenduar nga kjo palë.

 Pala paditëse bazuar në nenin 154 të K.Pr.Cicil, ka përcaktuar qartësisht se palë e
paditur në gjykim është Shoqëria “Varaku-E” sh.p.k që është edhe punëdhënësi i
paditësit.

 Gjykata ka gabuar kur ka konstatuar se ndërgjyqësia në këtë gjykim nuk është
formuar drejtë, duke cituar në vendimin e saj se punëdhënësi shoqëria “Varaku-E”
sh.p.k duhet të përjashtohet nga të qënurit i paditur, duke u zëvendësuar në gjykim me
Autoritetin Portual Durrës.

 Autoriteti Portual Durrës nuk është punëdhënësi i palës paditëse. Ky autoritet nuk ka
pasur një marrëdhënie juridike punësimi me paditësin në këtë gjykim, në momentin
që atij i janë ndërprerë marrëdhëniet e punës, e cila është bërë objekt konflikti
gjyqësor në këtë gjykim.
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 Autoriteti Portual Durrës ka qenë punëdhënësi i paditësit para vitit 2013 dhe në atë
kohë, kjo procedurë nuk është kontestuar asnjëherë as nga paditësi dhe as nga
shoqëria “Varaku-E” sh.p.k

 Kontrata e lidhur midis paditësit dhe shoqërisë “Varaku-E” sh.p.k është një kontratë e
mirëfilltë pune, e cila përcakton qartë kush është punëdhënësi dhe kush është
punëmarrësi.

 Kohëzgjatja e kësaj kontrate nuk është lidhur me asnjë dukuri apo shkak ligjor në të
ardhmen. Në nenin 11 të saj, janë përcaktuar kushtet e kontratës.

 Kontrata e punës e lidhur midis paditësit dhe shoqërisë “Varaku-E” sh.p.k nuk është e
ndërlidhur me Kontratën e Prokurimit si përsa i përket afatit të kohëzgjatjes
individuale, ashtu edhe përsa i përket statusit që gjykata ka pretenduar “vënies në
dispozicion të punëmarrësve”. Ky koncept i përdorur nga gjykata nuk ka asnjë
bazueshmëri ligjore.

 Nëse shoqëria “Varaku-E” sh.p.k do të kishte kundërshtime në lidhje me kontratën, së
pari nuk duhet të kishte marrë pjesë në konkurimin publik dhe së dyti, nuk do ta
kishte nënshkruar atë.

 I padituri shoqëria “Varaku-E” sh.p.k, në momentin që ka nënshkruar kontratën e
prokurimit, ka fituar titullin e punëdhënësit me të gjitha të drejtat dhe detyrimet që
mbart marrëdhënia e punës.

 Këto detyrime, të cilat i padituri i ka pasur shumë të qarta në momentin e nënshkrimit
të kontratës së punës, nuk i shmanget dot.

 Punëdhënësi i paditësit në këtë gjykim është shoqëria ‘Varaku-E” sh.p.k dhe jo
Autoriteti Portual Durrës është në kushtet e legjitimitetit pasiv, pasi nuk ka cënuar
drejtpërdrejtë të drejtat apo interesat e ligjshme të palës paditëse.

 Marrëdhënia e punës midis Autoritetit Portual Durrës dhe paditësit kanë përfunduar
që në momentin e transferimit të tij tek shoqëria kontraktuese e shërbimeve të
mirëmbajtjes “Varaku-E” sh.p.k, me nënshkrimin e kontratës individuale të punës
datë 01.03.2013.

 Për gjithë sa u pasqyrua më sipër, është kërkuar pezullimi i ekzekutimit të vendimit të
Gjykatës së Apelit Durrës për sa i përket kthimit të çështjes për rigjykim pranë
Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës, si dhe pezullimin e gjykimit pranë Gjykatës së
Rrethit Gjyqësor Durrës.

6. Me kërkesën nr. 1205 prot, datë 11.06.2020, pala paditëse në gjykimin e themelit të
kësaj çështje Besnik Tahiri, përfaqësuar nga Av. Shqiponja Meta, i është drejtuar
Gjykatës së Lartë me parashtrime në lidhje me kërkesën për pezullimin e ekzekutimit
të vendimit nr. 670, datë 31.10.2019 të Gjykatës së Apelit Durrës, duke parashtruar këto
shkaqe:

 Kërkesa për pezullimin e ekzekutimit të këtij vendimi duhet të rrëzohet, pasi nuk jemi
para kushteve të parashikuara nga neni 479 i K.Pr.Civile.

 Në rastin objekt gjykimi, nga ekzekutimi i vendimit të formës së prerë, palës kërkuese
nuk i vjen asnjë dëm, pasi me këtë vendim është vendosur prishja e çështjes dhe
kthimi i saj për rigjykim. E thënë ndryshe, me këtë vendim nuk ka objekt ekzekutimi,
e për pasojë nuk ka dëme të pariparueshme.
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 Vendimi i dhënë nga Gjykata e Apelit Durrës nuk është një vendim i ekzekutueshëm,
pasi për nga përmbajtja e tij ai nuk mund të ekzekutohet.

 Nuk ka dalë urdhër ekzekutimi për vendimin nr. 670, datë 31.10.2019 të Gjykatës së
Apelit Durrës.

 Vendimi i gjykatës së apelit nuk përmban asnjë detyrim, por vetëm ka prishur
çështjen dhe e ka kthyer atë për rigjykim.

 Kërkesa për pezullimin e ekzekutimit të këtij vendimi është jo logjike dhe e
pambështetur në ligj.

 Pala kërkuese në këtë gjykim nuk ka paraqitur asnjë shkak ligjor, apo edhe prova
shkresore, me të cilën të provojë se nga nga ekzekutimi i vendimit të Gjykatës së
Apelit Durrës kësaj pale i shkaktohet një dëm i rëndë dhe i pariparueshëm.

 Kjo kërkesë e kësaj pale është marrë në shqyrtim edhe nga vetë Gjykata e Apelit, e
cila e ka rrëzuar atë. Në këtë kuptim, kjo kërkesë përbën gjë të gjykuar.

 Nëse gjykata do të vendosë pezullimin e këtij vendimi, do të kemi cënimin e parimit
të sigurisë juridike për gjykimin.

 Përfundimisht kërkojmë rrëzimin e kësaj kërkese.

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, pala kërkuese Autoriteti
Portual Durrës sh.a, ka pasur pozicionin procedurial të personit të tretë në gjykim, ndërsa me
vendimin gjyqësor nr. 670, datë 31.10.2019 të Gjykatës së Apelit Durrës që kërkohet të
pezullohet, është prishur vendimi nr. 4556/1424, datë 24.09.2018 i Gjykatës së Rrethit
Gjyqësor Durrës. Me këtë vendim është vendosur edhe dërgimi i çështjes për rigjykim pranë
Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës, por me tjetër trup gjykues, me arsyetimin se nuk është
ndërtuar drejtë ndërgjyqësia dhe subjekti Autoriteti Portual Durrës sh.a, duhet të ishte thirrur
në këtë gjykim si palë e paditur dhe jo si person i tretë. Në kushtet kur subjekti kërkues në
këtë gjykim, Autoriteti Portual Durrës sh.a ka kundërshtuar thirrjen e tij si palë e paditur në
këtë gjykim, ka ushtruar të drejtën e rekursit ndaj vendimit nr. 670, datë 31.10.2019 të
Gjykatës së Apelit Durrës dhe më pas, i është drejtuar Gjykatës së Lartë me kërkesën për
pezullimin e ekzekutimit të këtij vendimi, si dhe pezullimin e gjykimit të çështjes pranë
Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës.

10. Në lidhje me këtë kërkesë të Autoritetit Portual Durrës sh.a, për pezullimin e ekzekutimit
të vendimit nr. 670, datë 31.10.2019 të Gjykatës së Apelit Durrës, janë njoftuar rregullisht
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sipas parashikimeve të K.Pr.Civile të gjitha palët pjesëmarrëse në gjykimin e çështjes ku
është dhënë vendimi gjyqësor që kërkohet të pezullohet.

11. Pala paditëse në gjykimin e themelit të kësaj çështje, Besnik Tahiri, ka paraqitur
qëndrimin e tij me shkrim në lidhje me këtë çështje, duke pretenduar se: i) nuk plotësohet
kushtet dhe kriteret që parashikon neni 479 i K.Pr.Civile; ii) vendimi që kërkohet të
pezullohet, për nga natyra e tij nuk është i ekzekutueshëm, pasi me këtë vendim nuk është
përcaktuar një detyrim; iii) me vendimin që kërkohet të pezullohet nuk është zgjidhur themeli
i pretendimit, por është prishur vendimi i dhënë nga Gjykata e Shkallës së Parë Durrës dhe
çështja është kthyer sërisht për rigjykim pranë saj, me një trupë tjetër gjykuese. Ndërsa përsa
i përket palës së paditur në gjykimin e themelit të kësaj çështje, shoqëria “Varaku-E” sh.p.k,
edhe pse kjo palë është njoftuar rregullisht në lidhje me këtë kërkim të Autoritetit Portual
Durrës sh.a , nuk ka shprehur asnjë qëndrim në lidhje me kërkesën për pezullimin e
ekzekutimit të vendimit nr. 670, datë 31.10.2019 të Gjykatës së Apelit Durrës.

12. 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.

13. Nga shqyrtimi i shkaqeve konkrete për të cilat pala kërkuese, kërkon pezullimin e
ekzekutimit të vendimit gjyqësor, Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë vlerëson se, kjo kërkesë
është tërësisht e pabazuar në ligj dhe nuk i përgjigjet kërkesave që parashikon neni 479 i
K.Pr.Civile.

14. Ky Kolegj, vlerëson të theksojë se vendimi nr. 670, datë 31.10.2019 i Gjykatës së Apelit
Durrës në kuptim të nenit 127 të K.Pr.Civile, është një vendim jopërfundimtar. Në nenin 126
të K.Pr.Civile, i titulluar “Vendimet përfundimtare”, është parashikuar shprehimisht se:
“Vendimi përfundimtar jepet nga gjykata në përfundim të gjykimit i cili zgjidh çështjen në
themel. Vendimi përfundimtar, si dhe vendimet që i japin fund procesit gjyqësor civil të
parashikuara prej nenit 127 të këtij Kodi jepen në “Emër të Republikës” dhe përkatësisht
duhet të përmbajnë bazën ligjore mbi të cilën bazohet zgjidhja e mosmarrëveshjes, analizën e
provave dhe mënyra e zgjidhjes së saj”, ndërsa në nenin 127 të K.Pr.Civile, i titulluar
“Vendimet jopërfundimtare”, parashikohet se: “Vendimet jopërfundimtare janë vendimet e
pushimit të çështjes, me të cilët gjykata ose gjyqtari në rastet e parashikuara në këtë Kod i
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japin fund procesit gjyqësor civil pa e zgjidhur çështjen në themel, si edhe çdo vendim tjetër
që pa e zgjidhur çështjen në themel i jep fund procedimit gjyqësor të filluar”.

15. Në interpretim të dispozitave ligjore të mësipërme, Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë
vlerëson se vendimi nr. 670, datë 31.10.2019 i Gjykatës së Apelit Durrës nuk është vendim
përfundimtar në kuptim të nenit 126 të K.Pr.Civile, por është një vendim jopërfundimtar. Kjo
për faktin se me këtë vendim, gjykata i ka dhënë fund procesit gjyqësor të shqyrtimit të
çështjes në shkallën e dytë të gjykimit, por nuk i ka dhënë zgjidhje përfundimtare themelit të
kërkimit për të cilin ka nisur ky proces gjyqësor. Gjithashtu, vendimi nr. 670, datë 31.10.2019
i Gjykatës së Apelit Durrës nuk përmban në dispozitivin e tij, kryerjen e asnjë lloj veprimi
apo përmbushjen e ndonjë detyrimi konkret nga ana e palëve pjesëmarrëse në këtë gjykim, në
mënyrë që ai të vihet në ekzekutim në mënyrë vullnetare nga palët e prekura në këtë gjykim,
apo nëpërmjet shërbimit përmbarimor.

16. Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë, e sheh të arsyeshme që të theksojë faktin se, pala
kërkuese në këtë procedurë gjykimi, Autoriteti Portual Durrës sh.a, nuk ka asnjë interes të
ligjshëm për të paraqitur para Gjykatës së Lartë, kërkesën për pezullimin e ekzekutimit të
vendimit nr. 670, datë 31.10.2019 të Gjykatës së Apelit Durrës. Së pari, subjekti kërkues
Autoriteti Portual Durrës sh.a nuk rezulton të jetë ngarkuar me kryerjen e një
veprimi/mosveprimi apo të përmbushi një detyrim konkret me vendimin objekt kërkese për
pezullim. Madje, ky Kolegj, konstaton se kjo palë nuk është ngarkuar me asnjë lloj detyrimi
as me vendimin nr. 4556/1424, datë 24.09.2018 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës, i cili
përmban një detyrim konkret dhe që i drejtohet palës së paditur në këtë gjykim, shoqërisë
“Varaku-E” sh.p.k. Por, për sa kohë edhe ky vendim nuk është dhënë me ekzekutim të
detyrueshëm, si dhe nuk është vendim përfundimtarë nuk mund të ekzekutohet në mënyrë
vullnetare ose nëpërmjet përmbarimit gjyqësor. Së dyti, vetë ligjvënësi i ka cilësuar vendimet
e Gjykatës së Apelit, me të cilat është prishur vendimi i shkallës së parë dhe çështja është
kthyer për rigjykim, si të paekzekutueshëm. Ky fakt është shprehur qartësisht në nenin 469,
paragrafi i parë i K.Pr.Civile, në të cilën parashikohet se: “Kur prishet vendimi i shkallës së
parë dhe çështja dërgohet për rigjykim, pezullohet ekzekutimi i vendimit...”,

17. Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë, gjithashtu konstaton se, në kërkesën e paraqitur për
pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 670, datë 31.10.2019 të Gjykatës së Apelit Durrës,
pala kërkuese Autoriteti Portual Durrës sh.a, nuk ka paraqitur asnjë shkak të arsyeshëm ligjor
se cili është dëmi konkret që i shkaktohet kësaj pale nga dhënia e këtij vendimi, si dhe të
provojë në kuptim të nenit 479 të K.Pr.Civile, se ky dëm është shumë i rëndë dhe i
pariparueshëm. Për këtë arsye, kjo kërkesë nuk përmbush as standartet formale që parashikon
ligji për paraqitjen e saj dhe për këtë arsye, duhet të rrëzohet.

18. Në lidhje me kërkesën e palës kërkuese, për të pezulluar gjykimin pranë Gjykatës së
Rrethit Gjyqësor Durrës, Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë vlerëson se, me ushtrimin e të
drejtës së rekursit ndaj vendimit nr. 670, datë 31.10.2019 të Gjykatës së Apelit Durrës, është
vendosur efektivisht pezullimi i gjykimit në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Durrës. Kjo për
faktin se, dosja gjyqësore është përcjellë për shqyrtim në Gjykatën e Lartë dhe kjo çështje do
të vijojë të jetë pranë kësaj gjykate deri sa të shqyrtohet me një vendim përfundimtar. Për sa
kohë çështja është për shqyrtim në Gjykatën e Lartë, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Durrës nuk
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ka çështje të regjistruar për shqyrtim në fazën e rigjykimit, e për rrjedhojë, kërkesa për
pezullimin e këtij gjykimi në gjykatën e shkallës së parë është tërësisht i pa mbështetur në
ligj.

19. Përsa më sipër, Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë vlerëson se nuk ka vend për të pranuar
kërkesën e paraqitur nga kërkuesi Autoriteti Portual Durrës sh.a, për pezullimin e ekzekutimit
të vendimit gjyqësor nr. 670, datë 31.10.2019 të Gjykatës së Apelit Durrës.

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 Autoriteti Portual Durrës sh.a, për
pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 670, datë 31.10.2019 të Gjykatës së Apelit Durrës.

Tiranë, më 24/06/2020

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

KOLEGJI CIVIL

Nr. 190 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 24.06.2020, mori në shqyrtim në dhomën e këshillimit kërkesën nr. 190 akti, datë
27.05.2020, si dhe kërkesën me nr. 191 Akti, datë 27.05.2020 si më poshtë:

KËRKUES: Agjencia e Trajtimit të Pronës Tiranë.
Avokatura e Shtetit, Zyra Vendore Korçë

OBJEKTI: Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 3, datë 14.01.2020 të
Gjykatës së Apelit Korçë.

BAZA LIGJORE: Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile.

Për çështjen civile që iu përket palëve ndërgjyqëse:

PADITËS: Drita Kodra, Fatime Muslli etj

I PADITUR: Agjencia e Trajtimit të Pronës Tiranë
Avokatura e Shtetit, Zyra Vendore Korçë

OBJEKTI: Ndryshimin e vendimit nr. 946, datë 07.07.1995 të ish-KKKP
Bashkia Korçë, pika 2/a, duke kthyer të lirë sipërfaqen prej 282
m2, aktualisht e lirë.
Ndryshimin e vendimit nr. 1007, datë 18.06.2009 të AKKP,
Zyra Rajonale Qarku Korçë, pika a.2,3, duke kthyer të lirë
sipërfaqen prej 1926 m, nga e cila sip. 5750 m2 trajtuar me
vendimin nr. 946, datë 07.07.1995 të KKKP Bashkia Korçë.

BAZA LIGJORE: Neni 31, 32, 153, 154 i K.Pr.Civile; Ligji nr. 9235, datë
29.07.2004 “Për kthimin dhe kompensimin e pronave”, i



2

ndryshuar; neni 6/1, si dhe vendimi unifikues nr. 4, datë
10.12.2013 i Gjykatës së Lartë.

KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SE LARTË

Pasi dëgjoi relatimin e gjyqtarit Ervin Pupe mbi kërkesën e subjektit kërkues, Agjencia e
Trajtimit të Pronës Tiranë, si dhe kërkesën e Avokaturës së Shtetit, Zyra Vendore Korçë për
pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 3, datë 14.01.2020 të Gjykatës së Apelit Korçë, sipas
përcaktimeve të nenit 479 të K.Pr.Civile,

VËREN:
I. Rrethanat e çështjes

1.Referuar akteve të administruara në dosjen gjyqësore, rezulton se paditësit Drita Kodra etj, i
janë drejtuar në vitin 2016 Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Korçë, me padinë me objekt të
sipërcituar në pjesën hyrëse të këtij vendimi.

2. Me vendimin nr. 1645 (497), datë 20.04.2017, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Korçë ka
vendosur:

-Kalimin e çështjes civile për kompetencë lëndore Gjykatës së Apelit Korçë.

3. Me vendimin nr. 144, datë 26.04.2018, Gjykata e Apelit Korçë ka vendosur:

-Nxjerrjen jashtë juridiksionit gjyqësor të çështjes civile nr. 21291- 00238-40-2017 (38/347)
Akti, datë regj. 29.05.2017 të Gjykatës së Apelit Korçë.

4. Kundër Vendimit nr. 144, datë 26.04.2018 të Gjykatës së Apelit Korçë ka ushtruar të
drejtën e ankimit të veçantë, pala paditëse në këtë gjykim Anesti Fejzolli.

5. Me vendimin nr. 1203, datë 14.11.2018, Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë ka vendosur:

-Prishjen e vendimit nr. 144, datë 26.04.2018 të Gjykatës së Apelit Korçë dhe dërgimin e
çështjes në po atë gjykatë për vazhdimin e gjykimit.

6. Me vendimin nr. 3, datë 14.01.2020, Gjykata e Apelit Korçë ka vendosur:

-Pranimin pjesërisht të padisë.
-Ndryshimin e vendimit nr. 946, datë 07.07.1995 të K.K.K.P Bashkia Korçë, në pikën 2,
gërma “a”, duke kthyer si të lirë sipërfaqen prej 282 m2, pjesë e pasurisë 6/471, e regjistruar
në Vol. 34, Fq. 77, ZK 8562, Korçë, pjesë e sipërfaqes F1 prej 1020 m2, me kufizime: V-
pasuria nr. 6/82; J- pasuria 6/471; L- pasuria ZK nr. 1001 Barc dhe P- pasuria nr. 6/79,
trashëgimtarëve të ish-pronarit Ali Sheme.

-Rrëzimin e padisë për ndryshimin e vendimit nr. 1007, datë 18.06.2009 të AKKP Qarku
Korçë, për pikën A/2/3, si dhe për sipërfaqen prej 357 m2, e ndodhur në nr. pasurie 6/258,



3

vol. 24, fq. 182, ZK 8562, trajtuar me vendimin nr. 946, datë 07.07.1995 të KKK Pronave
Bashkia Korçë.

-Akti i ekspertimit Luan Lipo është pjesë e këtij vendimi.
-Ky vendim përbën titull ekzekutiv.

7. Kundër Vendimit nr. 3, datë 14.01.2020 të Gjykatës së Apelit Korçë kanë ushtruar të
drejtën e rekursit Avokatura e Shtetit, Zyra Vendore Gjirokastër, si dhe Agjencia e Trajtimit
të Pronës Tiranë.

8. Rezulton se në rekursin e ushtruar ndaj vendimit nr. 3, datë 14.01.2020 të Gjykatës së
Apelit Korçë, Agjencia e Trajtimit të Pronave Tiranë, ka kërkuar edhe pezullimin e
ekzekutimit të këtij vendimi, duke parashtruar këto shkaqe:

 Vendimi i dhënë nga Gjykata e Apelit Korçë është vendim i marrë në zbatim të keq të
ligjit procedurial dhe atij material.

 Gjykata e Gjykata e Apelit Korçë nuk e ka zgjidhur çështjen sipas parashikimeve të
ligjit nr. 133/2015, i cili është në fuqi, por i është referuar parashikimeve të ligjit nr.
9235/2004, i ndryshuar.

 Në këtë mënyrë, gjykata ka pranuar një padi, e cila është mbështetur në një ligj të
shfuqizuar.

 Gjykata nuk ka kryer një hetim të plotë të çështjes, pasi nuk rezulton të ketë marrë
konfirmime zyrtare pranë Bashkisë Korçë, me qëllim që të evidentohej fakti nëse ish-
Ndërmarrja e Farave, e cila nuk është privatizuar ende deri më sot, ndodhet në
inventarët e kësaj bashkie dhe nëse pasuria objekt shqyrtimi gjyqësor, është një pronë
në zhvillim të projekteve të kësaj baskie ose jo.

 Gjykata nuk ka marrë në konsideratë faktin se, vendimi nr. 946, datë 07.07.1995 i
KKKPronave Bashkia Korçë është vlerësuar nga ana e ATP sipas parashikimeve të
Ligjit nr. 133/2015 dhe VKM nr. 223, datë 23.03.2016 i ndryshuar, vlerësim i cili ka
rezultuar negativ, duke i konsideruar subjektet e interesuara të kompensuar.

 Gjykata e ka anashkaluar faktin që kompensimi fizik sipas përcaktimeve të ligjit nr.
133/2015, bëhet sipas një procedure ligjore të mirëpërcaktuar. Për më tepër që ATP e
ka mbyllur vlerësimin për pronën objekt shqyrtimi, duke i konsideruar subjektet
përfitues si të kompensuar.

 Vendimi i kundërshtuar në çështjen objekt shqyrtimi, është dhënë në vitin 1995 dhe si
i tillë, ai është kthyer në titull ekzekutiv, pasi nuk është kundërshtuar gjyqësisht nga
palët e interesuara.

 Për këtë arsye, për sa kohë pala paditëse nuk ka ushtruar të drejtën e padisë për të
kundërshtuar vendimin nr. 946, datë 07.07.1995 të KKK Pronave Bashkia Korçë
brenda 30 ditëve nga dita që i është njoftuar ky vendim, ai është kthyer në titull
ekzekutiv dhe kjo padi është e parashkruar në kuptimin material të saj.

 Vlen të theksohet fakti se vendimi objekt gjykimi, ka dalë në përputhje me
parashikimet e ligjit nr. 7688/1993, i ndryshuar si dhe aktet nënligjore që kanë
plotësuar këtë ligj. Kjo ka qenë edhe arsyeja pse pala paditëse nuk e ka kundërshtuar
këtë vendim që në atë kohë në rrugë gjyqësore.
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 Për sa më sipër, është kërkuar prishja e vendimit nr. 03, datë 14.01.2020 i Gjykatës së
Apelit Korçë, kthimi i cështjes për rigjykim pranë të njëjtës gjykatë me një trup tjetër
gjykues, si dhe vendosja e pezullimit të ekzekutimit të këtij vendimi.

9. Rezulton se në rekursin e ushtruar ndaj vendimit nr. 3, datë 14.01.2020 të Gjykatës së
Apelit Korçë, Avokatura e Shtetit, Zyra Vendore Korçë, ka kërkuar edhe pezullimin e
ekzekutimit të këtij vendimi, duke parashtruar ndër të tjera edhe këto shkaqe:

 Gjykata e Apelit Korçë ka gabuar kur e ka konsideruar vendimin e dhënë prej saj si
titull ekzekutiv, gjë e cila bie në kundërshtim me sa parashikon neni 5, pika 17 i Ligjit
nr. 133/2015, kur vendim përfundimtar konsiderohet vendimi i dhënë nga Gjykata e
Lartë, nëse ndaj vendimeve të Gjykatës së Apelit është ushtruar e drejta e rekursit.

 Ekzekutimi i vendimit nr. 03, datë 14.01.2020 të Gjykatës së Apelit Korçë do të vinte
në kundërshtim me parashikimet e ligjit të posaçëm 133/2015, i cili parashikon se
vendim përfundimtar është vendimi i Gjykatës së Lartë.

 Në këtë kuptim, pala e paditur nuk mund të ngarkohet me një detyrim, në kundërshtim
me sa parashikon ligji i posaçëm.

II. Vlerësimi i Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë

10. Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji) vlerëson se kërkesat e palëve
kërkuese, për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të sipërcituar janë të pabazuar në
ligj.

11. Fillimisht, Kolegji çmon të evidentojë faktin se ndaj vendimit nr. 03, datë 14.01.2020 të
Gjykatës së Apelit Korçë, kanë ushtruar të drejtën e rekursit si Avokatura e Shtetit, Zyra
Vendore Korçë, ashtu edhe Agjencia e Trajtimit të pronës Tiranë. Të dyja këto palë, i kanë
kërkuar  Gjykatës së Lartë edhe pezullimin e ekzekutimit të këtij vendimi. Për këtë arsye, për
lehtësi shqyrtimi, por edhe me faktin se kërkesa e të dyja këtyre palëve lidhet me të njëjtin
vendim gjyqësor, Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë ka bashkuar shqyrtimin e këtyre kërkesave
në një gjykim të vetëm, në respektin edhe të parashikimeve ligjore të nenit 57 pika 1 dhe 3 të
K.Pr.Civile, në të cilat parashikohet se: “1. Kur dy ose më shumë padi janë duke u gjykuar në
procese të ndryshme dhe lidhen midis tyre për nga objekti ose shkaku, mund të bashkohen në
një gjykim të vetëm. ... 3. Bashkimi i çështjeve mundet të bëhet me kërkesë të palëve ose
kryesisht, derisa nuk është nxjerrë urdhri për caktimin e seancës gjyqësore nga gjykata që
merr vendimin”.

12. 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.
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13. Në zbatim të pikës 1 të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile, Agjencia e Trajtimit të
Pronave Tiranë dhe Avokatura e Shtetit, Zyra Vendore Korçë, në rekurset e paraqitura kundër
vendimit nr. nr. 03, datë 14.01.2020 të Gjykatës së Apelit Korçë, kanë kërkuar edhe
pezullimin e ekzekutimit të këtij vendimi. 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 palët kërkuese Agjencia e
Trajtimit të Pronave Tiranë dhe 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.

14. 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.

15. Nga ana tjetër Kolegji vlerëson se masa e përkohshme e pezullimit të ekzekutimit të
vendimit gjyqësor të formës së prerë sipas nenit 479 të K.Pr.C ka karakter përjashtimor dhe të
jashtëzakonshëm. Në të kundërt do të zhvleftësohej fuqia juridike e vendimit gjyqësor të
formës së prerë, detyrueshmëria për zbatimin e tij nga palët ndërgjyqëse dhe mosekzekutimi i
vendimit gjyqësor të formës së prerë, nga përjashtim do të shndërrohej në rregull. Kjo do të
vinte ndesh me të drejtën kushtetuese dhe konventore të kujtdo për të patur një proces të
rregullt ligjor, e drejtë që përfshin jo vetëm fazën njohëse të së drejtës por edhe fazën
ekzekutive. Kjo do të thotë se pala që e kërkon pezullimin ka barrën e paraqitjes së fakteve
dhe argumentave konkretë se cili është dëmi i rëndë që asaj mund t’i vijë nga ekzekutimi i
menjëhershëm i vendimit gjyqësor të formës së prerë dhe pse apo në çfarë mënyre ky dëm
është me natyrë të parikthyeshme. Nga ana tjetër, Kolegji vlerëson se koncepti “pasoja të
rënda” në kuptim të nenit 479 të K.Pr.C nënkupton pasojat e drejtëpërdrejta me karakter
material që mund të sjellë ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit gjyqësor të formës së prerë.

16. Duke iu rikthyer rastit konkret, kërkuesi, ka kërkuar pezullimin e ekzekutimit të vendimit
të Gjykatës së Apelit Korçë, e cila ka ushtruar juridiksion fillestar dhe ka disponuar mbi një
vendim të Agjensisë së Trajtimit të Pronës, bazuar në Ligjin nr. 133/2015 “Për Trajtimin e
Pronës dhe Përfundimin e Procesit të Kompensimit të Pronave” (në vijim Ligji nr. 133/2015).

17. 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
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ana tjetër, dispozitat procedurale disiplinojnë në mënyrë të posaçme (lex specialis),
veprimtarinë e organit administrativ përgjegjës për trajtimin e kërkesave të ish-pronarëve për
kompensim të pronës, afatet e veprimit administrativ, të drejtën ankimit dhe afatet e ankimit
të subjekteve të procedimit administrativ, për të kundërshtuar vendimet e ATP-së në gjykatë,
kompetencën e gjykatave që do të shqyrtojnë këto mosmarrëveshje etj. Në mënyrë të
posaçme, ky ligj i ka njohur juridiksion fillestar gjykatave të apelit dhe Gjykatës
Administrative të Apelit, sipas neneve 19 dhe 29, kur objekt kontrolli kanë qënë apo janë
vendime të ATP-së, vendime të ish-KKKP-ve, ish-ZRVKKP-ve apo ish-AKKP-së, që kanë
disponuar në lidhje me kërkesën e ish-pronarëve, për njohjen, kthimin apo kompensimin e
pronës (Vendim Njësues nr. 611, datë 07.02.2018 i Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë).

18. 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.

19. 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.

20. Bazuar në arsyetimin e mësipërm, në rastin konkret, kërkesa e të dy kërkuesve në këtë
gjykim është pa objekt, sepse paraqitja e rekursit ka ipso iure efekte pezulluese për vendimin
e dhënë nga Gjykata e Apelit Korçë. Ky i fundit në rastin konkret nuk është i formës së prerë
dhe sikurse u arsyetua më sipër, neni 479 i K.Pr.Civile fushën e zbatimit e ka vetëm për
vendimet objekt rekursi të gjykatës së apelit me juridiksion rishikues. Vlen të theksohet se,
edhe pse njëra nga palët kërkuese në këtë gjykim, konkretisht Avokatura e Shtetit, Zyra
Vendore Korçë ka pretenduar se vendimi nr. 03, datë 14.01.2020 i Gjykatës së Apelit Korçë
nuk është i formës së prerë, ka vijuar të kërkojë pezullimin e ekzekutimit të tij në
kundërshtim të hapur me parashikimet e nenit 479 të K.Pr.Civile.

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
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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, ç’ka do të aktivizojë sanksionin ligjor të parashikuar në
nenin 34 të K.Pr.Civile të ndryshuar.

P Ë R   K Ë T O   A R S Y E

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

V E N D O S I

Mospranimin e kërkesës së paraqitur nga pala kërkuese Agjencia e Trajtimit të Pronës Tiranë
dhe nga pala kërkuese Avokatura e Shtetit, Zyra Vendore Korçë, për pezullimin e
ekzekutimit të vendimit nr. 03, datë 14.01.2020 të Gjykatës së Apelit Korçë.

Tiranë, më 24.06.2020

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

KOLEGJI CIVIL

Nr. 187 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 24.06.2020, mori në shqyrtim në dhomën e këshillimit kërkesën nr. 187 akti, datë
27.05.2020, si më poshtë:

KËRKUES: Panajot Lula

OBJEKTI: Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr.336, datë 10.10.2019 të
Gjykatës së Apelit Gjirokastër.

BAZA LIGJORE: Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile.

Për çështjen civile që iu përket palëve ndërgjyqëse:

PADITËS: Stavri Konomi

I PADITUR: Panajot Lula

OBJEKTI: Shpërblimin e dëmit nga posedimi i paligjshëm i sendit për
periudhën 03.12.2015 – 05.03.2018 që është dorëzuar sendi.

BAZA LIGJORE: Neni 32/a, 153 dhe 154 të K.Pr.Civile; si dhe nenet 297 dhe
298 të Kodit Civil.

KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SE LARTË
Pasi dëgjoi relatimin e gjyqtarit Ervin Pupe mbi kërkesën e subjektit kërkues Panajot Lula,
për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 781, datë 07.11.2019 të Gjykatës së Apelit
Gjirokastër, sipas përcaktimeve të nenit 479 të K.Pr.Civile,
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VËREN:

I. Rrethanat e çështjes

1.Referuar akteve të administruara në dosjen gjyqësore, rezulton se paditësi Thodhoraq Mile,
i është drejtuar në vitin 2018 Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Sarandë, me padinë me objekt të
sipërcituar në pjesën hyrëse të këtij vendimi.

2. Me vendimin nr. 2280 (1035), datë 13.12.2018, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Sarandë
ka vendosur:

-Pranimin pjesërisht të padisë.
-Detyrimin e të paditurit Panajot Miltijadh Lula që të dëmshpërblejë paditësin Stavri Konomi
për përdorimin në mënyrë të paligjshme, me keqbesim të sendit në shumën 695,116
(gjashtëqind e nëntëdhjetë e pesë mijë e njëqind e gjashtëmbëdhjetë) Lekë.

-Rrëzimin e padisë për pjesën tjetër.
-Shpenzimet gjyqësore të llogaritura në tabelën në fund të këtij vendimi, në masën e pjesës së
padisë që është pranuar, janë në ngarkim të të paditurit.

-Ky vendim kur të marrë formë të prerë përbën titull ekzekutiv, dhe është i ekzekutueshëm
nga përmbaruesi gjyqësor.

3. Me vendimin nr.336, datës 10.10.2019, Gjykata e Apelit Gjirokastër ka vendosur:

-Lënien në fuqi të vendimit civil nr. 23-2018-2280/1035, datë 13.12.2018 të Gjykatës së
Rrethit Gjyqësor Sarandë.

4. Kundër Vendimit nr. 336, datës 10.10.2019 të Gjykatës së Apelit Gjirokastër ka ushtruar të
drejtën e rekursit pala e paditur Panajot Lula.

5. Rezulton se, në rekursin e ushtruar ndaj vendimit nr. 781/336, datës 10.10.2019 të
Gjykatës së Apelit Gjirokastër, pala e paditur në gjykimin e themelit, Panajot Lula
përfaqësuar nga Av. Ndue Pjetra ka kërkuar edhe pezullimin e ekzekutimit të këtij
vendimi, duke parashtruar këto shkaqe:

 Padia e ngritur nga paditësi Stavri Konomi është një padi që i mungon legjitimiteti
aktiv. Paditësi nuk mund të legjitimohet në ngritjen e kësaj padie, pasi që në kryerjen
e veprimeve përgatitore, gjykata duhet të kishte konstatuar faktin se nuk realizohet
lidhja shkakësore e të drejtës që gëzon paditësi me kërkimin objekt shqyrtimi gjyqësor
sipas parashikimeve të nenit 32 të K.Pr.Civile.

 Padia objekt shqyrtimi është pa objekt në kuptim të ligjit procedurial dhe atij material,
pasi objekti duhet të ekzistojë dhe duhet të provohet lidhja shkakësore.

 Kërkimi i bërë nga paditësi është i pambështetur në ligj dhe në fakt.
 Nga provat e administruara në dosjen gjyqësore, nuk provohet në asnjë rast që i

padituri e ka poseduar këtë send deri në kohën që është mbajtur proces-verbali i datës
05.03.2018 i Zyrës së Përmbarimit Sarandë.
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 Personi që ka nënshkruar proces-verbalin e sipërcituar nuk është pala e paditur në këtë
gjykim, Panajot Lula, por një person i tretë.

 Prona objekt gjykimi, i është dhënë me qera një subjekti të tretë në vitin 2016,
konkretisht znj. Eva Glushkova e cila gëzon të drejtat mbi sendin objekt gjykimi në
cilësinë e qeramarrëses.

 Paditësi ka abuzuar më të drejtën e padisë, duke qenë i ndërgjegjshëm për
pathmelësinë dhe pabazueshmërinë e saj në ligj.

 Paditësi në këtë gjykim, nuk ka arritur që të provojë se i padituri ka qenë posedues në
keqbesim i sendit objekt gjykimi, pasi ky send ka qenë i dhënë me qera tek një subjekt
i tretë, të cilin Gjykata e Apelit e citon në vendimin e saj, por nuk e analizon atë në
përputhje me atë që parashikon kontrata e qerasë me nr. 93, datë 03.02.2016.

 Gjykata e Apelit nuk ka marrë në konsideratë faktin se i padituri Panajot Lula prej
vitit 2015 nuk ka qenë në posedim të sendit objekt gjykimi dhe nuk e thelloi hetimin e
saj, për të marrë informacion shtesë pranë Drejtorisë Rajonale Tatimore Sarandë me
të cilën të provohej fakti se i padituri ka ushtruar aktivitet tregtar në një ambient tjetër
të hapur,

 Për sa më sipër, kërkojmë prishjen e vendimit të dhënë nga Gjykata e Apelit
Gjirokastër dhe kthimin e shqyrtimit të kësaj çështje pranë kësaj gjykate, me një trup
tjetër gjykues.

 Gjithashtu, është kërkuar edhe pezullimi i ekzekutimit të vendimit nr. 781/336, datës
10.10.2019 të Gjykatës së Apelit Gjirokastër.

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, pala kërkuese Panajot
Lulo, e cila ka pozicionin e palës së paditur në gjykimin e themelit të kësaj çështje, së bashku
me rekursin e paraqitur ndaj vendimit nr. 781/336, datës 10.10.2019 të Gjykatës së Apelit
Gjirokastër ka kërkuar edhe pezullimin e ekzekutimit të këtij vendimi. Gjithashtu, pala tjetër
pjesëmarrëse në gjykimin e çështjes për të cilin është dhënë vendimi gjyqësor që kërkohet të
pezullohet, është njoftuar rregullisht për kërkesën e paraqitur nga pala kërkuese Panajot Lula,
por që nuk ka parashtruar asnjë argument lidhur me bazueshmërinë në ligj të kërkesës për
pezullim dhe për qëndrimin e saj ndaj këtij kërkimi.

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
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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 i Gjykatës së Lartë konstaton se, në asnjë
pjesë të kërkesës së paraqitur, nuk është evidentuar se cili është dëmi konkret që shkaktohet
palës së paditur nga ekzekutimi i këtij vendimi, dhe asnjë lloj argumenti se pasojat e këtij
dëmi janë shumë të rënda dhe të pariparueshëm. Gjithashtu, pala e paditur nuk ka paraqitur
asnjë garanci materiale, nëpërmjet të cilës të provojë para gjykatës se ajo mund të garantojë
ekzekutimin e vendimit, nëse vendoset pezullimi i ekzekutimit dhe nëse mund të rezultojë në
të ardhmen gjyqëhumbëse.

11. Bazuar sa më sipër, Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë vlerëson se nuk ka vend për të
pranuar kërkesën e paraqitur nga kërkuesi Panajot Lula përfaqësuar nga Av. Ndue Pjetra për
pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor nr. 781/336, datës 10.10.2019 të Gjykatës së
Apelit Gjirokastër.

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 Panajot Lula përfaqësuar nga Av. Ndue
Pjetra, për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor nr.336, datës 10.10.2019 të
Gjykatës së Apelit Gjirokastër.

Tiranë, më 24.06.2020

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

KOLEGJI CIVIL

Nr. 189 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 24.06.2020, mori në shqyrtim në dhomën e këshillimit kërkesën nr. 189 akti, datë
27.05.2020, si më poshtë:

KËRKUES: Avokatura e Shtetit, Zyra Vendore Korçë

OBJEKTI: Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 362, datë 19.12.2019
të Gjykatës së Apelit Korçë.

BAZA LIGJORE: Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile.

Për çështjen civile që iu përket palëve ndërgjyqëse:

PADITËS: Thodhoraq Mile

I PADITUR: Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike sh.a
Avokatura e Shtetit Zyra Vendore Korçë

PERSON I TRETË: Ministria e Energjitikës, Tregtisë dhe Ekonomisë
Agjencia Shtetërore e Kadastrës. Drejtoria Vendore Korçë

OBJEKTI: Detyrimin e palës së paditur të paguajë vlerën e përdorimit të
truallit me sipërfaqe 53.2 m2 të zënë me kabinë elektrike, për
periudhën nga data 01.01.2007 deri në përfundim të gjykimit.

BAZA LIGJORE: Neni 297 i Kodit Civil.
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KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SE LARTË

Pasi dëgjoi relatimin e gjyqtarit Ervin Pupe mbi kërkesën e subjektit kërkues, Avokatura e
Shtetit, Zyra Vendore Korçë për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 362, datë
19.12.2019 të Gjykatës së Apelit Korçë, sipas përcaktimeve të nenit 479 të K.Pr.Civile,

VËREN:

I. Rrethanat e çështjes

1.Referuar akteve të administruara në dosjen gjyqësore, rezulton se paditësi Thodhoraq Mile,
i është drejtuar në vitin 2008 Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Korçë, me padinë me objekt të
sipërcituar në pjesën hyrëse të këtij vendimi.

2. Me vendimin nr. 2709, datë 27.10.2008, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Korçë ka
vendosur:

-Pranimin e kërkesë padisë me palë paditëse Theodhoraq Mile, palë e paditur KESH Zona e
Shpërndarjes Korçë, person i tretë Z.Rr.P.P.Korçë, me objekt të sipërcituar.

-Detyrimin e palës së paditur të paguajë në favor të paditësit vlerën 508.051 (pesëqind e tetë
mijë e pesëdhjetë e një) lekë për periudhën 3 (tre) vjeçare të përdorimit të truallit nga data
23/05/2005 deri datë 09/07/2008, si dhe vlerën në shumën 40.719 (dyzet mijë e shtatëqind e
nëntëmbëdhjetë) lekë, deri në përfundim të gjykimit të shkallës së parë, që përkon me
periudhën: datë 09/07/2008 deri datë 21/10/2008, që në vlerë totale është 548.770 (pesëqind
e dyzet e tetë mijë e shtatëqind e shtatëdhjetë) lekë.

-Detyrimin e të paditurit të paguajë në favor të paditësit për çdo muaj vlerën e përdorimit të
truallit në shumën 13.573 (trembëdhjetë mijë e pesëqind e shtatëdhjetë e tre) lekë.”

3. Me vendimin nr. 231 datës 14.07.2009, Gjykata e Apelit Korçë ka vendosur:

-Prishjen e vendimit nr. 2709, datë 27.10.2008 të Gjykatës së Shkallës së Parë Korçë që i
përket paditësit Theodhoraq Mile, me objekt detyrim pagim vlere përdorimi dhe kthimin e
çështjes për rigjykim në atë gjykatë me tjetër trup gjykues.

4. Me vendimin nr. 886, datë 08.04.2010, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Korçë ka
vendosur:

-Pranimin e kërkesë padisë që i përket palëve, paditës Theodhoraq Mile, e paditur O.S.Sh.
Zona e Shpërndarjes Korçë, person i tretë Z.R.P.P. Korçë, me objekt Detyrimi i të paditurit
për pagimin e vlerës së përdorimit të truallit të zënë me kabinën elektrike me sipërfaqe 55.8
m2, për periudhën 01.01.2007 deri në përfundim të gjykimit.

-Detyrimin e palës së paditur të paguajë në favor të paditësit vlerën e përdorimit të truallit për
periudhën sipas objektit të padisë, prej 540.850 (pesëqind e dyzet mijë e tetëqind e
pesëdhjetë mijë) lekë.
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-Detyrimin e palës së paditur të paguajë për paditësin shpenzimet procedurale në shumën
90.000 (nëntëdhjetë mijë) lekë e ndarë në 40.000 (dyzet mijë) lekë pagesë përfaqësimi me
avokat dhe 50.000 (pesëdhjetë mijë) lekë pagesë për kryerjen e ekspertimit.”

5. Me vendimin nr. 18, datë 14.01.2011, Gjykata e Apelit Korçë, ka vendosur:
-Pranimin e kërkesë padisë.
- Detyrimin e palës së paditur ÇEZ Shpërndarje sh.a., ti paguajë paditësit vlerën e përdorimit
të truallit të zënë nga gabina elektrike, sipërfaqe 55.86 m2, me nr.pasurie 1/85 në shumën
805.963. lekë për periudhën 01.01.2007 deri në 11.11.2010, si dhe vlerën ditore prej 535
lekë nga data 12.11.2010 deri në ekzekutim të vendimit (vlera mujore 16.600 lekë).
Detyrimin e palës së paditur ÇEZ Shpërndarje sh.a., t’i paguajë paditësit shpenzimet
gjyqësore.

6. Me vendimin nr. 3548 (504), datë 09.10.2014, Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë ka
vendosur:

-Prishjen e vendimit nr. 18, datë 14.01.2011 të Gjykatës së Apelit Korçë dhe dërgimin e
çështjes për rishqyrtim në po atë gjykatë me tjetër trup gjykues.

7. Me vendimin nr. 362, datë 19.12.2019, Gjykata e Apelit Korçë ka vendosur:

-Lënien në fuqi të vendimit nr. 886, datë 08.04.2010 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Korçë
me ndryshimin:

-Pranimin e pjesshëm të kërkesë-padisë.
-Detyrimin e palës së paditur OSHEE sh.a për të paguar vlerën e përdorimit të truallit të zënë
me kabinën elektrike me sipërfaqe 53,2 m2, e regjistruar me nr. 1/479, ndodhur në ZK 8563,
Vol. 29, Fq. 75 e llojit truall, ndodhur në Korçë, për periudhën 01.01.2007-10.06.2011, në
vlerën 955.365 (nëntëqind e pesëdhjetë e pesë mijë e treqind e gjashtëdhjetë e pesë) lekë.

-Rrëzimin e padisë për kërkimin për pagimin e vlerës së përdorimit ditore, për periudhën
15.09.2016 deri në përfundimin e ekzekutimit të vendimit.

-Shpenzimet gjyqësore në apel, në masën 48.000 lekë për aktin e ekspertimit dhe 45.000 lekë
për përfaqësimin me avokat të paditësit i lihen në ngarkim palës së paditur.

-Ky vendim përbën titull ekzekutiv.

8. Kundër Vendimit nr. 362, datë 19.12.2019 të Gjykatës së Apelit Korçë ka ushtruar të
drejtën e rekursit si Avokatura e Shtetit, Zyra Vendore Korçë, ashtu edhe pala e paditur
OSHEE sh.a.

9. Rezulton se, në rekursin e ushtruar ndaj vendimit nr. 362, datë 19.12.2019 të
Gjykatës së Apelit Korçë, Avokatura e Shtetit, Zyra Vendore Korçë, ka kërkuar edhe
pezullimin e ekzekutimit të këtij vendimi, duke parashtruar këto shkaqe:

 Vendimi nr. 886, datë 08.04.2010 i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Korcë, lënë në fuqi
me vendimin nr. 18, datë 14.01.2011 të Gjykatës së Apelit Korçë, është ekzekutuar
tërësisht nga pala e paditur OSHEE sh.a edhe pse vendimi i dhënë nga Gjykata e
Apelit është rekursuar në Gjykatën e Lartë.
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 OSHEE sh.a ka kryer ekzekutimin vullnetar të vlerës prej 805.963 lekë për vlerën e
përdorimit dhe vlerën ditore prej 535 lekë në ditë deri në datën 11.05.2011.

 Fakti që vendimi nr. 886, datë 08.04.2010 i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Korçë, me të
cilin është pranuar padia e paditësit, është ekzekutuar tërësisht nga pala e paditur,
është shprehur qartazi edhe në faqen 7 të vendimit nr. 299, datë 14.09.2016, në të cilin
është cituar se: “...i padituri nuk ka pranuar të lirojë truallin dhe bazuar në vendimin
nr. 18, datë 14.01.2011 të Gjykatës së Apelit Korçë, pala e paditur ka shpërblyer
paditësin me vlerën e përdorimit deri në datën 11.05.2011”.

 Nëse do të vijojë të ekzekutohet edhe vendimi nr. 362, datë 19.12.2019 i Gjykatës së
Apelit Korçë, do të ishim para rastit të mbivendosjes së përfitimit nga dy vendime
gjyqësore.

II. Vlerësimi i Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë

10. 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.

11. 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”.

12. Në zbatim të pikës 1 të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile, së bashku me rekursin,
pala kërkuese në këtë gjykim, Avokatura e Shtetit, Zyra Vendore Korçë, ka kërkuar edhe
pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 362, datë 19.12.2019 të Gjykatës së Apelit Korçë.
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 cilat nuk kanë parashtruar
argumente lidhur me bazueshmërinë në ligj të kërkesës për pezullim dhe për qëndrimin e
tyre).

13. Kolegji vlerëson se neni 479/1 i K.P.C garanton vendosjen e masës së përkohshme
procedurale të pezullimit të ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë (në kuptimin
material) në funksion të zgjidhjes së rekursit, që është ushtruar ndaj vetë vendimit të formës
së prerë, sigurisht duke patur parasysh arsyet justifikuese të zbatimit të kësaj mase, sikur
mundet të jetë dëmi i rëndë dhe i pariparueshëm që mund të sjellë ekzekutimi i
menjëhershëm i vendimit gjyqësor të formës së prerë. Kjo e drejtë e palës ndërgjyqëse
gjyqhumbëse është paraparë nga ligji procedural civil si mjet që garanton ankimin efektiv në
kuptim të nenit 43 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë dhe nenit 13 të Konventës
Europiane të të Drejtave të Njeriut. Por duhet theksuar se kjo është një masë e përkohshme
me karakter përjashtimor dhe të jashtëzakonshëm. Kjo do të thotë se pala ndërgjyqëse
gjyqhumbëse që bën kërkesën për pezullimin e vendimit gjyqësor të formës së prerë ka
barrën t’i paraqesë Gjykatës rrethanat konkrete, të bazuara në prova në cilat nga ekzekutimi i
menjëhershëm i vendimit gjyqësor të formës së prerë, kësaj pale mund t’i vijë një dëm i rëndë
në mënyrë të parikthyeshme.
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14. 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.

15. Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë çmon të theksojë se faktin se kjo çështje ka historik të
gjatë procedurial, duke u shqyrtuar disa herë nga Gjykata e Apelit Korçë. Njëri prej
vendimeve të dhëna prej kësaj gjykate, dhe konkretisht vendimi nr. 18, datë 14.01.2011,
rezulton të jetë ekzekutuar nga ana e palës së paditur në gjykimin e themelit, edhe pse ndaj
këtij vendimi ishte ushtruar e drejta e rekursit në Gjykatë të Lartë. Pretendimi i ngritur nga
pala kërkuese në këtë gjykim, se nëse do të vijohet edhe me ekzekutimin e vendimit objekt
shyqrtimi, do të kishim mbivendosje në ekzekutim të dy vendimeve gjyqësore, nuk përbën
argument bindës ligjor që të vendoset pezullimi i vendimit objekt shqyrtimi.

16. Kolegji vlerëson të theksojë se, gjatë fazës së ekzekutimit të vendimit objekt vlerësimi, të
gjitha subjektet e interesuara në ekzekutimin e këtij vendimi (përmbaruesi gjyqësor, pala
paditëse apo pala e paditur) do të marrin në konsideratë vlerat që janë shlyer për përdorimin e
truallit nga data 01.01.2007 deri në 11.11.2010, si dhe vlerën ditore prej 535 lekë nga data
12.11.2010 deri në datën 11.05.2011, kohë në të cilën është ekzekutuar vendimi nr. 18, datë
14.01.2011 i Gjykatës së Apelit Korçë. Nëse vendimi objekt shqyrtimi vihet në ekzekutim
nga pala e interesuar, është mëse e kuptueshme që gjatë fazës së ekzekutimit të tij, do të
bëhen përllogaritjet përkatëse duke përcaktuar qartësisht se: i) cili është detyrimi që duhet të
përmbushet sipas titullit ekzekutiv; ii) sa është vlera e shlyer nga masa e detyrimit total; si
dhe iii) sa është vlera e mbetur që duhet të paguhet nga ana e palës debitore.

16. Në këtë drejtim, pretendimet e ngritura nga Avokatura e Shtetit, Zyra Vendore Korçë nuk
i përgjigjen kërkesave që parashikon neni 479 i K.Pr.Civile dhe si të tilla, ato nuk mund të
pranohen. Në asnjë rast, në kërkesën e paraqitur, pala kërkuese nuk ka argumentuar se dëmi
që mund të vijë nga ekzekutimi i vendimit është shumë i rëndë dhe i pariparueshëm. Në këtë
drejtim, ky Kolegj, vlerëson të tërheqë vëmendjen e palës kërkuese se, kërkesa për pezullimin
e ekzekutimit të vendimit sipas parashikimeve të nenit 497 të K.Pr.Civile, nuk mund të
përdoret për të parandaluar apo për të zëvendësuar mjetet proceduriale që parashikon
legjislacioni në fuqi, për të mbrojtur interesat ligjore të palëve gjatë fazës së ekzekutimit të
vendimeve, sikundër është padia që mund të ngrihet për pavlefshmërinë e titullit ekzekutiv
(neni 609 i K.Pr.Civile), ose padia për kundërshtimin e veprimeve përmbarimore (neni 610 i
K.Pr.Civile).

17. Ligjvënësi ka qenë shumë i qartë dhe mjaft i kujdesshëm, kur ka parashikuar në mënyrë
specifike, se cilat janë mjetet proceduriale konkrete që përdoren për të mbrojtur interesat
ligjore të palëve, para fazës së fillimit të ekzekutimit të vendimit, me ato pas fillimit të
ekzekutimit të vendimeve gjyqësore. Për këtë arsye, Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë, brenda
funksioneve të ushtrimit të kompetencave të saj ligjore, në interpretimin e ligjit dhe mënyrën
e zbatimit të tij, vlerëson se në kërkesën për pezullimin e ekzekutimit të vendimit objekt
shqyrtimi, si një mjet procedurial që përdoret nga palët përpara vënies së tij në ekzekutim,
Avokatura e Shtetit, Zyra Vendore Korçë nuk ka pretenduar asnjë nga shkaqet ligjore që
parashikon neni 479 i K.Pr.Civile.

18. Bazuar sa 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
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pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor nr. 362, datë 19.12.2019 të Gjykatës së Apelit
Korçë.

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. 362, datë 19.12.2019 të Gjykatës së Apelit
Korçë.

Tiranë, më 24.06.2020

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

KOLEGJI CIVIL

Nr.116/500 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 24.06.2020, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr. 500 akti, datë
19.11.2019 si më poshtë:

KËRKUES: Vitore Isufi

OBJEKTI: Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr.120, datë 25.02.2019 të
Gjykatës së Apelit  Shkodër.

BAZA LIGJORE: Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile.

Për çështjen civile që iu përket palëve:

PADITËS: Vitore Isufi

I PADITUR: Nadire Suma

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, Vitore Isufi
me datë 19.11.2019 ka paraqitur një kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të vendimit
nr. 120, datë 25.02.2019 të Gjykatës së Apelit  Shkodër.
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2. Referuar akteve të administruara në gjykatat e faktit rezulton se paditësja Vitore Isufi,
i është drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Shkodër, kundrejt palës së paditur,
Nadire Suma, me objekt “ Konstatimin e pavlefshmërisë së aktit noterial, kontrata
shit-blerje .

3. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Shkodër, me vendimin nr. 853(2747) , datë 27.06.2017,
ka vendosur:
“Konstatimin e pavlefshmërisë absolute të veprimit juridik të mëposhtëm.
Kontratë shit-blerje me kusht pasurie e paluajtshme me nr.rep-1464, nr.kol-294/4, të
redaktuar me datë 23.05.2014,përpara noteres Ilda Hyseni, antare e Dhomës së
Noteriale Shkodër, nga palët kontraktuale palë shitëse Zef Deda dhe Emine Deda dhe
palë blerëse Nadire Suma.
Zgjidhjen e pasojave të pavlefshmërisë absolute të veprimeve të mëposhtme si vijon:
Detyrimin e palës së paditur ZVRPP Shkodër të fshijë në regjistrin hipotekor me
nr.225 datë  08.10.2003, vol 26 faqe 110,shënimet e bëra sipas kontratës shit-blerje
me kusht pasurie e paluajtshme me nr.rep-1464,nr.kol-294/4, të  redaktuar me datë
23.05.2014 përpara noteres Ilda Hyseni, për pasurinë e paluajtshme me
nr.1/154,zk.8594, sipërfaqe 218.6 m2 truall dhe sipërfaqe ndërtimore 73.56 m2”.

4. Ky vendim është ndryshuar nga Gjykata e Apelit Shkodër, me vendimin nr.120, datë
25.02.2019 duke vendosur :
“Ndryshimin e vendimit nr.853(2747), datë 27.06.2017, të Gjykatës së Rrethit
Gjyqësore Shkodër në këtë mënyrë:
Rrëzimin e kërkesëpadisë”.

5. Kundër këtij vendimi, ka paraqitur rekurs pala e paditëse, Vitore Isufi, e cila po ashtu,
me datë 19.11.2019 ka paraqitur pranë Gjykatës së Lartë një kërkesë për pezullimin e
ekzekutimit të vendimit të Gjykatës së Apelit Shkodër, duke parashtruar shkaqet si më
poshtë:

 Kontrata e shitblerjes me nr.rep1464 rep dhe kol .294/4 datë 23.05.2014, përpiluar
përpara noteres Ilda Hyseni e kundërshtuar nga Rekursuesja (paditësja) përmes padisë
në gjykim, është e pavlefshme absolutisht për shkak se kjo kontratë është rrjedhojë e
një akti që për vete është absolutisht e pavlefshme.Këto akte janë sikurse u përmenden
edhe mësipërm:

 Gjykata është e detyruar që të marrë në konsideratë edhe kryesisht shkaqet e
mësipërme të pavlefshmërisë absolute të kontratës në fjalë, ajo (Gjykata) vlerëson se
konstatimi i këtyre shkaqeve, faktikisht e bën të panevojshme, verifikimin e shkakut
të pavlefshmërisë absolute të pretenduar fillimisht nga paditësja lidhur me këtë
kontratë.

 Duhet konstatuar pavlefshmëria e kontratës së sipërpërmendur ashtu edhe te
veprimeve të tjera që i kanë paraprirë e pasojnë këtë kontratë sepse në bazë të nenit
106 të K.Pr.Civile që përcakton mënyrën  e zgjidhjes  së pasojave të pavlefshmërisë
së veprimit juridik që vjen në kundërshtim me ligjin), duhet të zgjidhe kryesisht
pasojat e këtyre veprimeve absolutisht të pavlefshme.Neni 705 i K.Civil parashikon
se:Kontrata e shitjes ka për objekt kalimin e pronësisë së një sendi ose kalimin e një të
drejte kundrejt pagimit të një çmimi.

 Pra kjo dispozitë e lidhë në mënyrë të drejtpërdrejtë kalimin e sendit me pagimin e një
çmimi, ndërkohë që kontrata objekt konflikti nuk e citon në asnjë germe jo vetëm
mënyrën e pagesës por as thjeshtë termin pagesë.Referuar asaj se çfarë është
pasqyruar në kontratë, detyrimet e palës blerëse, rezulton se pala blerëse duhet që të
paguajë çmimin.
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 Në gjykatën e shkallës së parë por edhe në atë të Apelit Shkodër nuk u paraqit asnjë
provë e çfarëdo natyre që të provojë se këtë detyrim e ka paguar e paditura Nadire
Suma.

 Si është e mundur që të paguhet (pretendimi i saj) një shumë e tillë lekësh dhe Nadire
Suma të mos ketë asnjë mënyrë për ta provuar, dhe kjo nuk ka si të ndodhë sepse
diçka që nuk është nuk mund të provohet.

 Pretendimi i palës së paditur në lidhje me ekzistencën ose jo të regjistrit elektronik
është lojë fjalësh pasi në thelb ne thjeshtë kërkojmë që ajo pagesë të provonte që është
bërë me regjistër ose pa regjistër.Shtojmë se në momentin e nënshkrimit të kontratës
objekt konflikti pagesa duhej të kalonte përmes llogarisë së Noterit, kjo pas
ndryshimeve ligjore që i janë bërë ligjit “Për noterinë” nr.7829, datë 01.06.1994 i
ndryshuar.

6. Në zbatim të pikës 1 të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile, bashkëlidhur kërkesës për
pezullim të palës kërkuese, gjendet edhe kopja e rekursit të ushtruar nga kjo palë kundër
vendimit gjyqësor 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
Vitore Isufi.

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, Vitore Isufi 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,Vitore Isufi, 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
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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 Vitore Isufi, për pezullimin e ekzekutimit të
vendimit gjyqësor të formës së prerë.

PËR KËTO ARSYE :

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

VENDOSI:

Mospranimin e kërkesës së paraqitur nga kërkuesi Vitore Isufi, për pezullimin e ekzekutimit
të vendimit nr.120, datë 25.02.2019 të Gjykatës së Apelit Shkodër.

Tiranë, më datë 24.06.2020

ANËTAR ANËTAR KRYESUES
Sokol SADUSHI Ilir PANDA Ervin PUPE
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