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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË

KOLEGJI CIVIL
__________________________________________________________________________
Nr.9/253 i Regj.Themeltar
Nr.9/253 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 02.12.2020, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr.253akti, datë
23.04.2019 si më poshtë:

KËRKUES: Tafil Qelasi

OBJEKTI: Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr.15, datë 07.03.2019 të
Gjykatës së Apelit Korçë.

BAZA LIGJORE: Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile.

Për çështjen civile që iu përket palëve:

PADITËS I K/PADITUR : Marjeta Terpollari (Qelasi)

I PADITUR K/PADITËS: Tafil Qelasi

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, Tafil Qelasi
me datë 23.04.2019 ka paraqitur një kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr.15,
datë 07.03.2019 të Gjykatës së Apelit Korçë.
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2. Referuar akteve të administruara në gjykatat e faktit rezulton se paditësia Marjeta
Terpollari (Qelasi), i është drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Korçë, kundrejt palës së
paditur Tafil Qelasi, me objekt “Pjesëtim pasurie”.

3.Gjykata e Rrethit Gjyqësor Korçë, me vendimin nr.1291, datë 05.11.2018 ka vendosur:

 Pranimin e pjesshëm të kërkesë-padisë dhe kundërpadisë;
 Lejimin e pjesëtimit në fazën e parë të gjykimit të llogarisë me nr.40625392

TIMDEPALLAL, kaluar në depozita në shumën 100.000 lekë, për të cilat nuk ka të
dhëna nga banka nëse kjo depozitë është mbyllur apo jo;

 Të llogarisë me nr.40625392 CLIDCLALLCI, kaluar në depozita në shumën 130.000
për të cilat nuk ka të dhëna nga banka nëse kjo depozitë është mbyllur apo jo;

 Të llogarisë me nr.40625 392 CLIDCLALLCI, kaluar në depozita në shumën 130.000
lekë, për të cilat nuk ka të dhëna nga banka nëse kjo depozitë është mbyllur apo jo;

 Të llogarisë me nr.4062 5392 TIMDEPALLAL, kaluar në depozita në shumën
100.000 lekë, për të cilat nuk ka të dhëna nga banka nëse kjo depozitë është mbyllur
apo jo:

 Paditëses së kundërpaditur Marjeta Terpollari (Qelasi) 1/2 pjesë të pandarë të kësaj
shume;

 Të paditurit kundërpaditës Tafil Qelasi 1/2 pjesë te pandarë të kësaj shume.
 Të lejojë pjesëtimin në fazën e parë të gjykimit:
 Të pasurisë nr.53/24, ndodhur në ZK 3157 Ravonik, Korçë në emër të paditurit

k/paditës Tafil Qelasi, e llojit tokë  are me sip.1258 m2, me kufizime të ditura.
 Të pasurisë nr.48/13, ndodhur në ZK 3152 Ravonik Korçë në emër të paditurit

k/paditës Tafil Qelasi e llojit tokë are me sip.624 m2 me kufizime të ditura.
 Të pasurisë nr.48/10, vol.4, fq.22,ZK 3157, ndodhur në Ravonik me sip.776 m2, e

llojit truall plus tokë bujqësore plus sipërfaqe ndërtimore me sip.të përgjithshme 776
m2 brenda të cilës është sipërfaqja prej 400 m2 truall, brenda të cilës ndodhet ndërtesa
me sip. kufizime të ditura.

 Paditëses të k/paditur Marjeta Terpollari (Qelasi) 1/2/ pjesë e pandarë të këtyre
pasurive të paluajtshme.

 Të paditurit k/paditëse Tafil Qelasi ½ pjesë e pandarë te këtyre pasurive të
paluajtshme.

 Të lejojë pjesëtimin në fazë të parë të gjykimit të sendeve të luajtshme të paluajtshme.
 Të lejojë pjesëtimin në fazë të parë të gjykimit të sendeve të luajtshme të përbëra nga:
 Lavatrice e markës HEC 1 cope, frigorifer 1 copë, tv i markës Samsung 2 copë:

dhome gjumi e përbërë nga garderoba 1 copë, komo 1 copë, krevat dopio 1 copë
:komedina 2 copë tavolina kuzhine 1 copë , karrige 4 copë mbajtëse TV cope 2: sobë
druri (1 gize +1 metalike)2 copë ,divane 5 copë  batanije 10 copë tapet 8 copë.

 Paditëse të k/paditur Marjeta Terpollari (Qelasi) 1/2 pjesë e pandarë të këtyre
pasurive të luajtshme.

 Të paditurit k/paditës Tafil Qelasi ½ pjesë e pandarë të këtyre pasurive të luajtshme.
 Ligjërimin e masës së sigurimit të padisë dhënë me vendimin e datës 30.04.2018

bllokimin në ZVRPP Korçë për tjetërsimin e pasurive të paluajtshme dhe
inventarizimin e pasurive të luajtshme të sipërcituara.

 Rrëzimin e pjesës tjetër të padisë e kundërpadisë për pjesëtimin e sendeve të
luajtshme dhe raporteve të pjesëve të kërkuar në padi dhe kundërpadi si të pabazuar
në prova dhe në ligj.



3

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Korçë, me vendimin nr. s’ka , datë 31.12.2018 ka vendosur:

 Pranimin e pjesshëm të padisë dhe kundërpadisë.
 Të lejojë pjesëtimin në fazën e parë të gjykimit.
 Të llogarisë me nr.40625392 TIMPDEPALLAL, kaluar ne depozita në shumën

100.000 lekë.
 Të llogarisë me nr.406253392 CLIDCLALLCI, kaluar në depozitë 130.000 lekë, për

të cilat nuk ka të dhëna nga bankat nëse është mbyllur kjo depozitë.
 Të llogarisë me nr.406253392 TIMPDEPALLAL, kaluar në depoztë në shumën

100.000 lekë, që u përket.
 Paditëses të k/paditur Marjeta Terpollari (Qelasi)1/2 pjesë e pandarë e kësaj shume.
 Të paditurit k/paditur Tafil Qelasi ½ pjesë e pandarë e kësaj shume.
 Të lejojë pjesëtimin në fazë të parë të gjykimit:
 Të pasurisë nr.53/24, ndodhur në ZK 3157 Ravonik, Korçë në emër të paditurit

k/paditës Tafil Qelasi, e llojit tokë are me sip.1258 m2, me kufizime të ditura.
 Të pasurisë nr.48/13, ndodhur në ZK 3152 Ravonik Korçë në emër të paditurit

k/paditës Tafil Qelasi e llojit tokë are me sip.624 m2 me kufizime të ditura.
 Të pasurisë nr.48/10, vol.4, fq.22,ZK 3157, ndodhur në Ravonik me sip.776 m2, e

llojit truall plus tokë bujqësore plus sipërfaqe ndërtimore me sip.të përgjithshme 776
m2 brenda të cilës është sipërfaqja prej 400 m2 truall, brenda të cilës ndodhet ndërtesa
me sip. kufizime të ditura.

 Që u përket;
 Paditëses të k/paditur:Marjeta Terpollari (Qelasi)1/2 pjesë e pandarë të këtyre

pasurive të paluajtshme.
 Të paditurit k/paditëse:Tafil Qelasi ½ pjesë e pandarë te këtyre pasurive të

paluajtshme.
 Të lejojë pjesëtimin në fazë të parë të gjykimit të sendeve të luajtshme të paluajtshme.
 Të lejojë pjesëtimin në fazë të parë të gjykimit të sendeve të luajtshme të përbëra nga

Lavatrice e markes HEC 1 copë, frigorifer 1 copë :tv I markës Samsung 2 copë:
dhome gjumi e përbërë nga garderoba 1 copë, komo 1 copë, krevat dopio 1 copë
:komedina 2 copë tavolina kuzhine 1 copë, karrige 4 copë mbajtëse TV cope 2: sobë
druri (1 gize +1 metalike) 2 copë ,divane 5 copë  batanije 10 copë tapet 8 copë.

 Që i përket:
 Paditëse të k/paditur Marjeta Terpollari (Qelasi)1/2 pjesë e pandarë të këtyre pasurive

të luajtshme.
 Të paditurit k/paditës :Tafil Qelasi ½ pjesë  e pandarë e këtyre pasurive të luajtshme.
 Ligjërimin e masës së sigurimit të padisë dhënën me vendimin e datës 30.04.2018

bllokimi në ZVRPP Korçë për tjetërsimin e pasurive të paluajtshme dhe
inventarizimin e pasurive të luajtshme të sipërcituara.

 Rrëzimin e pjesës tjetër të padisë e kundërpadisë për pjesëtimin e sendeve të
luajtshme  dhe raporteve të pjesëve të kërkuar në padi dhe kundërpadi si të pabazuar
në prova dhe në ligj.

Ky vendim është lënë në fuqi pjesërisht me ndryshim nga Gjykata e Apelit Korçë, me
vendimin nr.15, datë 07.03.2019, duke vendosur:

 Lënien në fuqi të vendimit nr.s’ka, datë 31.12.2018 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor
Korçë, lidhur me rrethin e sendeve të luajtshme e të paluajtshme që i nënshtrohen
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pjesëtimit me saktësimin lidhur me pasurinë e paluajtshme ndërtesë e cila ka sip.162
m2.

 Ndryshimin e vendimit për disponimin për kundërpadinë si vijon .
 Lejimin e pjesëtimit të depozitës nr.406253392, hapur me datë 12.01.2017 në shumën

prej 130.000 lekë midis paditëses dhe të paditur, në ½ pjesë takuese secilit.
 Rrëzimi e kundërpadisë për dy depozitat e tjera bankare me nr.406253392, hapur me

datë 15.01.2009 dhe depozitës nr.406253392, hapur me datë 20.09.2010.

4. Kundër këtij vendimi, ka paraqitur rekurs pala e paditur, Tafil Qelasi, e cila po ashtu, me
date 23.04.2019 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:

 I padituri nuk është dakort edhe me këtë vendim të gjykatës pasi sende të luajtshme
janë realisht aq sa ka gjetur Zyra e Përmbarimit Shtetëror, për më tepër që paditësja (e
kundërpaditur) në asnjë moment nuk vërtetoi që sende të luajtshme ishin aq sa ajo
pretendonte.

 Përsa i përket pretendimit tjetër, në lidhje me raportin e pjestimit të pasurisë, por edhe
mbajtjes së banesës, do t’i sillja në vëmendje gjykatës se paditësja Marjeta Qelasi po
kërkon më shumë sesa i takon ligjërisht.

 Nuk mund të përdorë vajzën e saj për të kërkuar më tepër se sa ka. Kontribuar në atë
shtëpi, pasi në këtë mënyrë rezulton që ajo të përfitojë duke dëmtuar rende jo vetëm
financiarisht, por edhe psikologjikisht të paditurin, pasi edhe pse ai ka punuar më
shumë, madje vetëm ai ka punuar, të mos marr çfarë i takon me ligj e me të drejtë.

 Referuar deklaratës së lëshuar nga punëdhënësi i Tafil Qelasit, në shtetin Grek,
rezulton që Tafili (i paditur kundërpaditës) të ketë punuar tek ky shtetas, konkretisht
Stylianos Adamidis, për një periudhë prej 5 vitesh.

 Konkretisht nga 2007 deri në 2012, me një page prej 500 Eurosh në muaj, si çoban, në
stanin e shtetasit Stylianos Adamidis, e cila ka qënë punë në të zezë, si gjithë
emigrantët shqiptarë që punojnë në shtetin Grek, duke patur parasysh edhe përiudhën
në cilën ka punuar, por edhe llojin e punës që ka bërë.

 Rezulton që të merrte 6000 Euro në vit, dhe ushqim e fjetje e kishte të garantuar në
stanin ku jetonte e punonte.

 Nga ana tjetër rezulton që pasuritë e paluajtshme të përfshira në objektin e kërkesë-
padisë për tu pjesëtuar, të jenë blerë në datën 08.03.2008, pra më pak se një vit nga
data e martesës ligjore. Çka do të thotë që një familje e sapo krijuar e ka të pamundur
që të mbledh të ardhura aq sa të blejë pasuri të paluajtshme, përfshi këtu truallin dhe
banesën.

 Gjithashtu paditësja, edhe pse pretendoi që e ka ndihmuar familja e origjinës me të
ardhura për të blerë shtëpinë, në asnjë moment nuk e vërtetoi që s’ka kontribuar në
blerjen e pasurive të paluajtshme.

 Në këto kushte dalim në konkluzionin që këto pasuri janë blerë më të ardhurat e të
padituni Tafil Qelasi, pasi ai ka punuar në emigrim gjatë këtyre viteve, si dhe më të
ardhurat që Tafil Qelasi ka patur para se të lidhej kjo martesë ligjore.

 Gjithashtu i sjellin ne vëmendje gjykatës që paditësja në këtë periudhë nuk ka punuar
një ditë të vetme dhe është shumë e padrejtë që ajo të pretendoje 60% të pjesës, si dhe
të marr banesën.

 Në rastin konkret Marjeta Qelasi jeton në shtëpinë e babit të vet në fshatin Ravonik, e
kësisoj nuk ka pse ta kërkojë marrjen e banesës, pasi në të kundërt Tafil Qelasi do të
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ngelej mes katër rrugëve, së bashku me babain e tij të moshuar, i cili nuk është në
gjendje të punojë për veten e vet, për më tepër që këtë banesë së bashku me pasuritë e
tjera i ka blerë të gjitha, me punën e vet Tafil Qelasi.

 Ndodhur në këto kushte, nqs të gjithë kontributin në blerjen e sendeve të luajtshme
dhe të paluajtshme, e ka dhënë i padituri Tafil Qelasi, por meqë jemi në regjimit
martesor në bashkësi, dhe paditësja është shtëpiake dhe ka kontribuar në shtëpi me
punën e saj si nënë e si bashkëshorte, raportet e pjesëtimit të pasurisë duhet të jenë në
masën 65% për të paditurin dhe për paditësen, në mënyrë që të dyja palët ndërgjyqëse
të marrin aq sa ju takon me të drejtë dhe bazuar në ligj, pasi paditësja nuk mund të
përfitojë vetëm se ka vajzën nën kujdestari, pasi i padituri është kujdesur dhe do
kujdeset për vajzën e tij gjithë jetën, dhe e gjithë pasuria e tijë do shkojë te vajza por
kjo s’do të thotë që paditësja të përfitojë  nga ky shkak dhe të marrë atë që nuk i takon
me të drejtë.

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

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
Tafil Qelasi, Tafil Qelasi 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.
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9.Nga shqyrtimi i shkaqeve konkrete për të cilat pala kërkuese,Tafil Qelasi, 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 Tafil Qelasi, 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 Tafil Qelasi, për pezullimin e ekzekutimit
të vendimit nr.15, datë 07.03.2019 të Gjykatës së Apelit Korçë.

Tiranë, më datë 02.12.2020

ANËTAR ANËTAR KRYESUES

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

KOLEGJI CIVIL
___________________________________________________________________________
Nr.10/255 i Regj.Themeltar
Nr.10/255 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 02.12.2020, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr.1295 akti, datë
24.09.2019 si më poshtë:

KËRKUES: Stefanaq Bode

OBJEKTI: Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr.114, datë
11.04.2018, të Gjykatës së Apelit Korçë.

BAZA LIGJORE: Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile.

Për çështjen civile që iu përket palëve:
PADITËS I  KUNDË/PADITUR : Piro Petra

TË PADITUR: Jollanda Ceco
Adriana Ceco,
Eftiqi Ceco
Stefanaq Bodo,
Agjensia e Trajtimit të Pronave Tiranë,
ZVRPP Korçë

I PADITUR KUNDËR/PADITËS : Stefanaq Bode

TË PADITUR NË KUNDËR/PADI: Piro Petra
Shpresa Petra
Smeralda Petera
Vasilika Petra
Morena Petra
Andoneta Petra
Elfrida Peta
Anesti Petra
Agjensia e Trajtimit të Pronave Tiranë
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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, Stefanaq
Bode me datë 24.09.2019 ka paraqitur një kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të vendimit
nr. 114, datë 11.04.2018 të Gjykatës së Apelit Korçë.

2. Referuar akteve të administruara në gjykatat e faktit rezulton se paditësi Piro Petra,
i është drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Korçë, kundrejt palës së paditur, Stefanaq
Bode, me objekt: “Anullimin e vendimit nr.29, datë 10.09.1993 të K.K.K Pronave pranë
Bashkisë  Korçë”.

3. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Korçë me vendimin nr.41-2017-1297(338),date
20.03.2017 ka vendosur:

 Pranimin e kërkesëpadisë nr.29, datë 10.09.1993 të K.K.K Pronave pranë Bashkisë
Korçë, si i pabazuar në prova dhe në ligj.

 Anullimin e vendimit nr.29, datë 10.09.21993 të K.K.K Pronave Bashkia Korçë, si i
pabazuar në prova dhe në ligj.

 Konstatimin e pavlefshmërisë absolute të kontratës së shitjes nr.8255 rep, dhe nr.2745
kol, datë 11.09.1993 të lidhur mes trashëgimlënësit të të paditurve në padi Koli Ceco
dhe të paditurit k/paditës Stefanaq Bode.

 Detyrimin e të paditurve Jollanda Ceco, Adrian Ceco, Eftiqi Ceco dhe të paditurit
Stefanaq Bode të njohin paditësin K/paditur Piro Petra dhe bashkëpronarët e tjerë të
paditur në k/padi Vasilika Petra, Smeralda Petr, Morena Petra, Piro Petra, Shpresa
Petra, Andoneta Petra, Anesti Petra, Elfrida Petra, bashkëpronare të 2/3 pjesë takuese
të një objekti të llojit dyqan të ndodhur në Tregun e Korçës me këto kufizime: L-me
pas e Vangjel Stasa, P-Rruga:Piro Lera,V-Rr:Gani Butka dhe J-me pronën e Thoma
Cakuni, me regjistrimin sipas sistemit të ri më pas me nr.2/135. ZK 8564 Korçë.

 Detyrimin e të paditurit k/paditës Stefanaq Bode të lirojë dhe dorëzojë pasurinë objekt
gjykimi paditësit të k/paditur Piro Petra dhe bashkëpronarëve të paditurve në padi
Vasilika Petra, Smeralda Petra, Morena Petra, Piro Petra, Shpresa Petra, Andoneta
Petra, Anesti Petra, Elfrida Petra.

 Fshirjen nga regjistrat e pasurisë të ZVRPP Korçë të pasurisë objekt gjykimi pjestim
për të paditurit në padi dhe k/paditësin e paditur.

 Akti  i ekspertimit dhe akti shtesë i ekspertimit bëhen pjesë integrale e këtij vendimi.
 Rrëzimin e k/padisë të paditurit k/paditës Stefanaq Bode si të pabazuar në prova dhe

në ligj.
3.1. Ky vendim është lënë në fuqi pjesërisht me ndryshim nga Gjykata e Apelit

Korçë, me vendimin nr.114, datë 11.04.2018, duke vendosur :
 Lënien në fuqi të vendimit nr.41-2017-1297(338), datë 20.03.2017 të Gjykatës së

Rrethit Gjyqësor Korçë, përsa i përket :
 Konstatimit të pa vlefshmërisë absolute të kontratës te shitjes nr.8255 rep, 2745 kol,

datë 12.09.1993 të lidhur mes trashëgimlënësit të të paditurve në padi Koli Ceco dhe
të paditurit K/ paditës Stefanaq Bode.
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 Detyrimin e të paditurve Jollanda Ceco, Adriana Ceco, Eftiqi Ceco dhe të paditurin
Stefanaq Bode të njohin paditësin e K/paditur Piro Petra dhe bashkëpronarët e tjerë të
paditur në K/padi Vasilika Petra, Smeralda Petra, Shpresa Petra, Antoneta Petra,
Anesti Petra dhe Eftiola Petra, bashkëpronarë në 2/3 pjesë, të objekti të llojit dyqan, të
ndodhur në “Pazari i Korçë” me këto kufizimë: L- Vangjel Stasa, p- Rruga “Piro
Lena”, V-Rruga “Gani Butka”. J-Thoma Cakuni, e regjistruar sipas sistemit të ri
nr.2/135 ZK.8564 Korçë.

 Rrëzimin e k/padisë të të paditurit K/paditës Stefanaq Bode si dhe shpenzimet
gjyqësore.

 Ndryshimin e vendimit të mësipërm si më poshtë :
 Anullimin e vendimit nr.29, datë 10.09.1193 të K.K.K.Pronave Korçë, për 2/3 pjesë të

pronësisë të dyqanit, duke mbetur ky vendim në fuqi vetëm për 1/3 pjesë të tij.
 Detyrimin e të paditurit k/paditës Stefanaq Bode të lirojë dhe dorëzojë pasurinë objekt

gjykimi të paditurve Jollanda Ceco, Adrian Ceco, Eftiqi Ceco.
 Fshirjen nga regjistrat e pasurisë të ZVRP Korçë të pasurisë objekt gjykimi e

regjistrimit në emër të të paditurit K/paditës Stefanaq Bode dhe regjistrimin e saj në
bashkëpronësi për 2/3 pjesë në emër të paditësit të K/paditur Piro Petra dhe të
paditurve në K/padi Vasilika Petra, Smeralda Petra, Morena Petra, Shpresa Petra,
Antoneta Petra dne Eftjola Petra, dhe për 1/3 pjesë në emër të të paditurve Jollanda
Ceco, Adriana Ceco dhe Eftiqi Ceco.

4. Kundër këtij vendimi, ka paraqitur rekurs pala e paditur, Stefanaq Bodo , i cila po
ashtu, me datë 24.09.2019 ka paraqitur pranë Gjykatës së Lartë një kërkesë për pezullimin e
ekzekutimit të vendimit të Gjykatës së Apelit Korçë, duke parashtruar shkaqet si më poshtë:

 Së pari, në kushtet kur Gjykata e Apelit Korçe ka pranuar pjesërisht se për 1/3 është
pronar kërkuesi z.Stefanaq Bode, përmbaruesi që ka filluar procedurën e ekzekutimit,
ndodhet në situate pamundësisë ligjore për të bërë pjesëtimin fizik të sendit objekt
padie në mënyrë që sendi të mos humbasë funksionin e tij në qarkullimin civil duke u
bërë i pamundur për t’u gëzuar nga secila palë.

 Për me tepër, përmbaruesi ndodhet në kushtet kur nuk ka një vendim gjyqësor të
formës së prerë për pjesëtimin e këtij sendi i cili të ketë ndarë sendin në natyrë sipas
pjesëve ideale takuese të secilit pronar.

 Së dyti, sjellim në vëmendje të Gjykatës, se në vendimin e formës së prerë nr.114 datë
11.04.2018 të Gjykatës së Apelit Korçë në faqen nr.14 të tij, kjo Gjykatë ka pranuar
dhe arsyetuar se i padituri i kundërpaditës z.Stefanaa Bode është në pozitat e
poseduesit në mirëbesim të sendit objekt gjykimi në tërësinë e tij.

 Duke marrë shkasë nga ky përfundim i Gjykatës së Apelit Korçë dhe posedimi prej
më tepër se 25 vitesh i sendit objekt gjykimi nga ana e z.Stefanaq Bode, ky i fundit,
ka kërkuar përpara Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Korçë ndaj paditëseve të
kundërpaditur njohjen pronar për këtë send në kushtet e parashkrimit fitues sipas nenit
168 e vijues të Kodit Civil.

 Gjykata e Rrethit Gjyqësor Korçë ka rrëzuar kërkesëpadinë e z.Stefanaq Bode sipas
vendimit nr.1486, datë 19.12.2018.

 Paditësi në këtë proces z.Stefanaq Bode ka ushtruar ankim ndaj këtij vendimi në
Gjykatën e Apelit Korçë e cila në datën 19-04.2019 filloi shqyrtimin gjyqësor të
ankimit të paditësit Stefanaq Bode.

 Ndërkohë Gjykata e Apelit Korçë nuk ka përfunduar ende gjykimin e këtij ankimi dhe
ka caktuar datën 17.05.2019 si datë për shpalljen e vendimit.
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 Në këto kushte, kërkuesi ndodhet në situatën kur për kërkimin e tij për njohjen pronar
të sendit objekt konflikti pritet që Gjykata e Apelit Korçë të shprehet me vendim të
formës së prerë dhe për këtë arsye është emergjente ndërhyrja e Gjykatës së Lartë për
të pezulluar ekzekutimin e vendimit nr.114, datë 11.04.2018 të Gjykatës së Apelit
Korçë në përputhje me nenin 479 paragrafi 1 gërma “a” të Kodit të Procedurës Civile.

 Theksojmë se ndërhyrja e Gjykatës së Lartë duke vendosur pezullimin e ekzekutimit
të vendimit të formës së prerë të sipërcituar do të shmangte dëmet e pariparueshme
dhe pasojat e rënda që mund t’i vinin kërkuesit nga ekzekutimi i këtij vendimi.

 Kjo pasi sendi objekt gjykimi ka një sipërfaqe prej 36 m2 dhe kur kërkuesi tashmë
është pronar për 1/3 e kësaj sipërfaqeje (sipas vendimit të Gjykatës së Apelit Korçë),
çdo ndërhyrje në këtë objekt nga ana e palëve (sipas vendimit të Gjykatës së Apelit
Korçë) çdo ndërhyrje në këtë objekt nga ana e palëve paditëse pa patur një vendim
përfundimtar nga ana e Gjykatës së Lartë për gjykimin e rekursit të kërkuesit dhe një
vendim të formës së prerë nga ana e Gjykatës së Apelit Korçë, për gjykimin e
kërkimit të z.Stefanaq Bode për fitimin e sendit me parashkrim fitues, do të rrjedhonte
jo vetëm në cënimin e të drejtave të pronësisë të këtij të fundit, por edhe në lindjen e
konflikteve gjyqësore të reja e me pasoja të rënda.

 Përveç sa më sipër, në kushtet kur emergjenca e rastit kërkon një shqyrtim sa më te
shpejtë të kësaj kërkese nga ana e Gjykatës së Lartë, do të kërkonim mirëkuptimin e
Gjykatës që këtë kërkesë ta shqyrtojë në përputhje me pikën 4 të nenit 479 të Kodit të
Procedurës Civile si më poshtë:

 Në kushtet kur rrethanat e çështjes e diktojnë dhe ekziston rreziku se e drejta e
rekursuesit do të bëhet e pamundur për t’u realizuar, me vendim të arsyetuar, mund të
procedohet me shqyrtimin e kërkesës pa u njoftuar më parë palët.

5. Në zbatim të pikës 1 të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile, bashkëlidhur kërkesës
për pezullim të palës kërkuese, Stefanaq Bodo 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 Stefanaq Bodo, dhe kanë paraqitur parashtrime e tyre lidhur me mospranimine e
kërkesës së pezullimit, duke parashtruar këto shkaqe:

 Së pari kërkuesi pretendon se Gjykata e Apelit Korçë ka pranuar pjesërisht se për 1/3
është pronar kërkuesi z.Stefanaq Bode dhe për këtë i referohet paragrafit të dytë të
vendimit nr.114, të Gjykatës të Apelit Korçë ku thuhet:Anullimin e vendimit nr.29,
datë 10.09.1993 të KKK Pronave Bashkise Korçë për 2/3 pjesë të pronësis të dyqanit
duke e lënë në fuqi (vendmin vetëm për 1/3 pjesë të tij.

 Përsa i përket këtij pretendimi pala kërkuese Stefanaq Bode është në interpretim të
gabuar të vendimeve gjyqësore të mësipërme për shkak se Vendimi i KKK Pronave
Ish Bashkia Korçë nuk ka bërë pronar për 1/3 z.Stefanaq Bode por pronarin në
origjinë Koli Ceco i cili më pas me kontratën 8355 rep 2745 kol, datë 06.04.1993 ja
ka shitur pronën z.Stefanaq Bode.

 Pra kërkuesi është bërë pronar me kontratën e shitblerjes së mësipërme dhe jo me
vendim të KKK pronave ish Bashkia Korçë.

 Akti që gjykata ka lënë në fuqi vendimin nr.29 të KKK Pronave është për shkak se
për 1/3 pjesë bëhen pronarë trashëgimtarët e Koli Cecos, respektivisht Jollanda Ceco,
Adrian Ceco dhe Eftiqi Ceco.

 Kontrata e shitblerjes me të cilën është bërë pronar pala kërkuese Stefanaq Bode është
bërë nul nga gjykata dhe arsyet janë të parashtruara në vendimet gjyqësore objekt
kundërshtimi nga Stefanaq Bode.
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 Përsa i përket arsyes të dytë se pala kërkuese Stefanaq Bode është në kushtet e
mirëbesimit dhe e ka pasur në posedim të pandërprerë pronën objekt gjykimi dhe se
ka filluar gjykimin për “Parashkrim Fitues ‘”kjo është një tjetër gjyq, me të tjera
kushte ligjore, me tjetër objekt për të cilat do të shprehet gjykata kompetente.

 Vlen të theksohet fakti se vendimet e mësipërme janë ekzekutuar nga ana juridike dhe
se tashmë ne jemi pronare legjitime me të drejta të plota mbi këtë pronë pasi është
bërë regjistrimi i vendimeve dhe ka dalë kartela e pasurisë me listën e
bashkëpronarëve sipas vendimeve gjyqësore.

 Fakti që e kam vënë vendimin në ekzekutim është që të bëhet lirimi dhe dorëzimi i
pronës fizikisht në mënyre që të vihem në posedim të saj unë dhe bashkëpronarët e
tjerë për të gëzuar të drejtën ligjore të pronësisë me të gjitha tagrat juridike të saj dhe
se rekursi që ka bërë z.Stefanaq Bode nuk e pengon ekzekutimin e vendimit të formës
të prerë.

 Në kërkesën e tij pala kërkuese Stefanaq Bode e trajton veten si pronar mbi pasurinë
objekt gjykimi dhe nuk shpjegon saktë dhe konkretisht cili është dëmi që i shkaktohet
atij ndërkohe që ai nuk është më pronar legjitim i pasurisë për shkak se i janë
shfuqizuar të gjithë titujt e pronësisë që e lidhin me pronën dhe se aktualisht pronarët
legjitime me të drejta të plota të garantuara me vendim të formës së prerë jam unë
pronari aktual Piro Petra bashkë me bashkëpronarët e tjerë.

6. Kërkuesi Stefanaq Bode, ka paraqitu pranë Gjykatës së Lartë kërkesë për
plotësim provash të reja me nr.1295/2 prot, datë 21.05.2019, për pezullimin e
ekzekutimit të vendimit të Gjykatës së Apelit Korçë, duke parashtruar se:

 Konkretisht, ashtu siç jemi shprehur edhe në kërkesën për pezullim në vendimin e
formës së prerë nr.114 datë 11.04.2018 të Gjykatës së Apelit Korçë në faqen nr.14 të
tij, kjo Gjykatë ka pranuar dhe arsyetuar se i padituri i kundërpaditës z. Stefanaa Bode
është në pozitat e poseduesit në mirëbesim të sendit objekt gjykimi në tërësinë e ti.

 Duke marrë shkasë nga ky përfundim i Gjykatës së Apelit Korçë dhe posedimi prej
më tepër se 25 vitesh i sendit objekt gjykimi nga ana e z. Stefanq Bode, ky i fundit, ka
kërkuar përpara Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Korçë ndaj paditëseve të kundërpaditur
njohjen pronar për këtë send në kushtet e parashkrimit fitues sipas nenit 168 e vijues
të Kodit Civil.

 Gjykata e Rrethit Gjyqësor Korçë ka rrëzuar kërkesëpadinë e z.Stefanaq Bode sipas
vendimit 1486 date 19.12.2018.

 Paditësi në këtë proces z.Stefanaq Bode ka ushtruar ankim ndaj këtij vendimi në
Gjykatën e Apelit Korçë, e cila në datën 19.04.2019 filloi shqyrtimin gjyqësor të
ankimit të paditësit Stefanaq Bode.

 Ndërkohë Gjykata e Apelit Korçë nr. 215 datë 17.05.2019 ka vendosur ndryshimin e
vendimit nr.1486 date 19.12.2018 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Korçë, duke
pranuar padinë e z. Stefanaq Bode.

 Duke marrë shkasë nga ky fakt i ri, rezulton se z.Stefanaq Bode është njohur tashmë
pronar i pasurisë objekt konflikti dhe për këtë arsye Gjykata e Lartë duhet të pezullojë
ekzekutimin e vendimeve të cituara në kërkesën për pezullim të kërkuesit derisa
Gjykata e Lartë të gjykojë rekursin e paraqitur nga z.Stefanaq Bode, në mënyrë që të
shmanget çdo dëm i pariparueshme dhe pasojat e rënda që mund t’i vinin kërkuesit
nga ekzekutimi i këtyre vendimeve.

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, Stefanaq Bode 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, Stefanaq Bode,
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 Stefanaq Bode, 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 Stefanaq Bode, për pezullimin e
ekzekutimit të vendimit nr.114, datë 11.04.2018, të Gjykatës së Apelit Korçë.

Tiranë, më datë 02.12.2020

ANËTAR ANËTAR KRYESUES

Sokol SADUSHI Ilir PANDA Ervin PUPE



1

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË

KOLEGJI CIVIL
___________________________________________________________________________
Nr.13/259 i Regj.Themeltar
Nr.13/259 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 02.12.2020, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr.259 akti, datë
26.04.2019 si më poshtë:

KËRKUES: Bashkia Durrës

OBJEKTI: Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr.375, datë 08.03.2018
të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës, lënë në fuqi me
vendimin nr.10-2019-203/64, date 06.02.2019 të Gjykatës së
Apelit Durrës.

BAZA LIGJORE: Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile.

Për çështjen civile që iu përket palëve:

PADITËS: Viktor Poda

I PADITUR: Ministria e Financave dhe Ekonomisë
Bashkia Durrës

KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SE LARTË

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

V Ë R E N
I. Rrethanat e çështjes

1.Para Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji), pala kërkuese, Bashkia
Durrës, me datë 26.04.2019 ka paraqitur një kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të vendimit
nr.10-2019-203/64, datë 06.02.2019 të Gjykatës së Apelit Durrës.
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2.Referuar akteve të administruara në gjykatat e faktit rezulton se paditësi Viktor
Poda, i është drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës, kundrejt palës së paditur, Bashkia
Durrës, me objekt “Njohjen pronar me parashkrim fitues”.

3.Gjykata e Rrethit Gjyqësor Durrës, me vendimin nr.375, datë 08.03.2018 ka
vendosur:

 Të pranojë kërkesë-padinë me paditës Viktor Poda, me të paditur Ministrinë e
Financës dhe Ekonomisë Bashkia Durrës, me pjesëmarrëse Avokatura e Shtetit Zyra
Vendore Durrës, me objektin e shënuar në pjesën hyrëse të vendimit.

 Të detyrojë palën e paditur që ta njohin pronar paditësin Viktor Poda mbi truallin me
sipërfaqe 122 m2 me nr.pasurie 24/17, Zona Kadastrale 8519, ndodhur në lagjen nr.13
Rruga.”3 Vëllezërit Thanasi” Plazh Durrës me vendodhje e kufizime të përcaktuara në
plan rivelimin dhe plan vendosjen datë 09.02.2018 të ekspertit ing-Besart Osmeni
bashkangjitur këtij vendimi gjyqësor.

3.1. Ky vendim është lënë në fuqi nga Gjykata e Apelit Durrës, me vendimin nr.10-2019-
203/64, datë 06.02.2019.

4. Kundër këtij vendimi, ka paraqitur rekurs pala e paditur, Bashkia Durrës, e cila po
ashtu, me date 26.04.2019 ka paraqitur pranë Gjykatës së Lartë një kërkesë për pezullimin e
ekzekutimit të vendimit të Gjykatës së Apelit Durrës , duke parashtruar shkaqet si më poshtë:

 Ndërgjyqësia me palë të paditura Bashkia Durrës është e gabuar.
 Detyrimi për t’a njohur pronar kërkohet nga pronari.
 Bazuar dhe në provat e paraqitura të cilat janë të administruara dhe në dosjen

gjyqësore, gjatë gjykimit u provua se e paditura Bashkia Durrës mbi pasurinë object
gjykimi nuk ishte pronar, por kishte vetëm të drejtën e përdorimit pra atë të posedimit
dhe të gëzimit dhe jo të disponimit, element këto të domosdoshme për të qenë pronar
dhe për tu legjetimuar si e paditur.Pra ndërgjyqësia me palë bashkinë ishte e gabuar
pasi mungon legjetimimi pasiv.

 Bazuar në dispozitat e Kodit Civil që bën fjalë për institutin e parashkrimit del se
posedimi pa titull duhet të jetë i qetë i pandërprerë dhe për më shumë se 20
vite.Bazuar në provat shkresore bashkëlidhur deklaratës së mbrojtjes, del se prona
objekt gjykimi i është transferuar në përdorim Bashkisë Durrës me V.K.M-në nr.536,
datë 01.05.2008 që do të thotë se është ky moment dhe afati kohor që ka ndërprerë
posedimin e qetë e të pandërprerë të pasurisë në fjalë.

 Nga akti ekspertimi por e pranuar dhe nga paditësi del se tashmë kemi të bëjmë me
një ndërtim të ri, i legalizuar si dhe në favor të ndërtimit informal ka kaluar dhe
parcela ndërtimore, kjo bazuar në ligjin nr.9482, datë 03.04.2006 “Për legalizimin,
urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje”, i ndryshuar.

 Ndodhur në këto kushte, të një ndërtimi tashmë të legalizuar si dhe të kalimit në
pronësi të paditësit të sipërfaqes së parcelës ndërtimore, bazuar  në nenin 17 të ligjit
nr.62/2015 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.9482, datë 03.04.2006 “Për
legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje “të ndryshuar dispozitë e
cila përcakton se kalimi i së drejtës së pronësisë mbi parcelën ndërtimore të ndërtimit
pa leje kryhet sipas dispozitave të Kodit Civil.

 Parcela ndërtimore, për të cilën kalohet e drejta e pronësisë, përcaktohet… Në rastin e
ndërtimeve pa leje me funksion banimi, si rregull, sipërfaqja e parcelës, për të cilën
miratohet kalimi i së drejtës së pronësisë, duhet të jetë deri në masën e trefishit të
bazës së ndërtimit, por në çdo rast jo më e madhe se 500 (pesëqind) m2… Kur për
shkak të përmasave ose planvendosjes së parcelës ndërtimore, krijohen sipërfaqe të
lira që nuk mund të shfrytëzohen më vete për ndërtim, ato i shiten poseduesit të
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ndërtimit pa leje sipas vlerës së pronës, të miratuar me vendim të Këshillit të
Ministrave.

 Kalimi i së drejtës së pronësisë për këto sipërfaqe kryhet vetëm nëse poseduesi i
ndërtimit pa leje shpreh vullnetin nëpërmjet një kërkese me shkrim… Lista e
poseduesve të ndërtimeve pa leje dhe sipërfaqet e parcelave ndërtimore, për të cilat
kryhet kalimi i pronësisë, miratohen me vendin” të Keshillit të Ministrave…
procedural dhe rregullat që ndiqen nga ALUlZNI për kalimin e së drejtës së pronësisë
mbi parcelën ndërtimore përcaktohen me vendim të Këshillit të Ministrave…”.

 Pra, del se paditësi për të kërkuar një të drejtë të pretenduar duhet t’i drejtohet
institucioneve shtetërore, institucione të cilat janë ngarkuar me ligj që të merren me
shqyrtimin e praktikës objekt gjykimi, që për rastin tonë është ALUlZNl pranë
Prefekturës Qarkut Durrës, strukturë që funksionon në bazë e për zbatim të ligjit
nr.9482, date 3.4.2006. Pra nuk kemi të bëjmë me juridiksion gjyqësorë, mbasi rasti
objekt gjykimi është kompetence e organeve të administratës shtetërore.
5. 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 Durrës.

II. Vlerësimi i Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë

6. Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji) vlerëson se kërkesa e palës
kërkuese Bashkia Durrës, 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,Bashkia Durrës,
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.
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10. Përsa më sipër, Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë vlerëson se nuk ka vend për të
pranuar kërkesën e paraqitur nga kërkuesi Bashkia Durrës, për pezullimin e ekzekutimit të
vendimit gjyqësor të formës së prerë.

P Ë R   K Ë T O   A R S Y E,

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

V E N D O S I:

Mospranimin e kërkesës së paraqitur nga kërkuesi Bashkia Durrës, për pezullimin e
ekzekutimit të vendimit nr.375, datë 08.03.2018 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës, lënë
në fuqi me vendimin nr.10-2019-203/64, date 06.02.2019 të Gjykatës së Apelit Durrës.

Tiranë, më datë 02.12.2020

ANËTAR ANËTAR KRYESUES

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

KOLEGJI CIVIL
___________________________________________________________________________
Nr.15/268 i Regj.Themeltar
Nr.15/268 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 02.12.2020, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr. 1389 akti, datë
06.05.2019 si më poshtë:

KËRKUES: Ministria e Financës dhe Ekonomisë

OBJEKTI: Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr.216, datë 13.03.2017 të
Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Berat, lënë në fuqi me vendimin
nr.556, datë 13.06.2018 të Gjykatës së Apelit Vlorë.

BAZA LIGJORE: Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile.

Për çështjen civile që iu përket palëve:

PADITËS: Besim Guraj,
Klementina Guraj

I PADITUR: Bashkia Berat
Drejtoria e Drejtimit të Pronës Publike pranë Ministrisë së Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financës dhe Ekonomisë
Drejtoria e Administrimit të Pronës Shtetërore në Ministrinë e
Financave dhe Ekonomisë
Këshilli i Ministrave

KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SE LARTË

Pasi dëgjoi relatimin e gjyqtarit Ervin Pupe mbi kërkesën e pezullimit të ekzekutimit të
vendimit gjyqësor të formës së prerë,
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V Ë R E N

I. Rrethanat e çështjes

1.Para Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji), pala kërkuese, Ministria
e Financës dhe Ekonomisë me datë 06.05.2019 ka paraqitur një kërkesë për pezullimin e
ekzekutimit të vendimit nr.556, datë 13.06.2018 të Gjykatës së Apelit Vlorë.

2. Referuar akteve të administruara në gjykatat e faktit rezulton se paditësit Besim
Guraj, Klementina Guraj, i është drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Berat,kundrejt palës
së paditur, Ministria e Financës dhe Ekonomisë, me objekt “Fitimin e pronësisë me
parashkrim fitues”.

3.Gjykata e Rrethit Gjyqësor Berat,  me vendimin nr.216, datë 13.03.2017 ka
vendosur:

 Pranimin e pjesshëm të kërkesëpadisë me nr.708/01 akti, datë regjistrimi 25.02.2016
më palët dhe objektin e përcaktuar në hyrje të këtij vendimi.

 Detyrimin e palës së paditur Këshilli i Ministrave dhe Ministria e Ekonomisë Tregtisë
dhe Sipërmarrjes të njohë paditësat Besmir Guraj dhe Klementina Guraj pronare, me
parashkrim fitues pa titull për pasurinë e paluajtshme me nr.18/41 ZK 8502 vol 14
faqe 178 ndodhur në lagjen “30 Vjetori” Berat me kufizime :Veri pasuria nr.18/35”
lindje pasuria nr.18/40, jug pasuria nr.18/42 dhe perëndim pasuria nr.18/28 e llojit
“Truall” me sipërfaqe 765 m2 pasqyruar në paraqitjen grafike nr.3, të përgatitur nga
Ing.Lueta Hano, pjesa e vijëzuar me ngjyrë të kuqe.

 Rrëzimin e padisë për kërkimet drejtuar Drejtorisë së Drejtimit të Pronës Publike
pranë Ministrisë së Financave Drejtorisë së Administrimit dhe shitjes së Pronës
Publike pranë METE dhe Bashkia Berat për shkak të mungesës së legjitimitetit pasiv.

3.1.Ky vendim është lënë në fuqi nga Gjykata e Apelit Vlorë, me vendimin nr.556,
datë 13.06.2018.

4. Kundër këtij vendimi, ka paraqitur rekurs pala e paditur, Ministria e Financës dhe
Ekonomisë, e cila po ashtu, me datë 06.05.2019 ka paraqitur pranë Gjykatës së Lartë një
kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të vendimit të Gjykatës së Apelit Vlorë, duke
parashtruar shkaqet si më poshtë:

 Nga provat e administruara në dosje, rezulton vetëm një vërtetim i datës 27.09.2005,
që vërteton se në pronësi të paditësit Besim Guraj figuron një ndërtesë dykatëshe, por
ky vërtetim nuk provon se kur ka filluar posedimi i kësaj ndërtese apo kur është
ndërtuar.

 Prandaj, për efekt të parashkrimit fitues, edhe posedimi i truallit nën këtë ndërtesë
duhet të fillojë të llogaritet pikërisht në datën 27.09.2005, përderisa nuk ka një
vërtetim në datë të mëparshme që të provojë këtë fakt.

 Pala paditëse nuk e posedon sipërfaqen objekt gjykimi, mbi bazën e një titulli për
kalimin e pronësisë. Trualli në kohën e kryerjes së veprimit juridik, në vitin 1993,
ishte pronë dhe jo në pronësi të palës së paditur, ndërkohë që në atë periudhë,
ndalohej me disponime të tjera të individëve mbi tokën.

 Gjithashtu pala paditëse nuk e posedon objektin material të këtij gjykimi mbi bazën e
një titulli për kalimin e pronësisë, pra nuk ka hyrë me tagrat e pronarit, pasi vendimi
për miratimin e lejes së ndërtimit të objektit nga Komitetit Pluralist i qytetit, është një
formë e dhënies në përdorim të truallit shtet dhe jo të kalimit të të drejtave të
pronësisë.
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 Për rrjedhojë nuk ka bazë ligjore për të pretenduar fitimin e pronësisë me anë të
parashkrimit fitues. Elementi “animus” i posedimit nuk mund të lindë përpara se
personi të ketë elementin “corpus”, por ai mund të lindë vetëm në të njëjtën kohë ose
pas elementit “corpus” të posedimit, sepse nuk mundet që një person të sillet si pronar
mbi një send përpara se ai realisht ta posedojë atë.

 Prandaj, për rastin konkret përderisa elementi “corpus” i posedimit nuk i plotëson 20
vitet e kërkuara nga ligji për fitimin me parashkrim fitues pa titull, as elementi
“animus”, sjellja si pronar nuk mund t’i plotësojë 20 vjet.

 Për këto arsye pala e paditur, Ministria e Financave dhe Ekonomisë, vlerëson se
kërkimet e pretendimet për fitimin e pronësisë me anë të parashkrimit fitues pa titull,
nuk gjen mbështetje në ligj, elementi animus (sjellja si pronar) nuk rezulton të jetë
deri/mbi 20 vjet.

 Në rast se Ministria e Financave dhe Ekonomisë do të ekzekutonte vendimin e
sipërpërmendur dhe Gjykata e Lartë do të prishte vendimin e Gjykatës së Apelit
Vlorë, atëherë ekzekutimi i vendimit në këtë kohë do të sillte pasoja të rënda, për
shkak se kjo shumë është e pamundur të rikthehet në llogarinë e Ministrisë së
Financave dhe Ekonomisë, dhe nga ana tjetër gjykata do të detyronte Institucionin
tonë të kalonte në pronësi të dikujt tjetër një pasuri të paluajtshme, e cila nuk është
vërtetuar se është në pronësinë tonë.
5. 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 Financës dhe Ekonomisë.

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 Ministria e Financës dhe Ekonomisë, 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
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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, Ministria e Financës
dhe Ekonomisë, 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 Ministria e Financës dhe Ekonomisë, 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 Ministria e Financës dhe Ekonomisë, për
pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr.216, datë 13.03.2017 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor
Berat, lënë në fuqi me vendimin nr.556, datë 13.06.2018 të Gjykatës së Apelit Vlorë.

Tiranë, më datë 02.12.2020

ANËTAR ANËTAR KRYESUES

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

KOLEGJI CIVIL
__________________________________________________________________________
Nr.19/277 i Regj.Themeltar
Nr.19/277 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 02.12.2020, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr.277 akti, datë
10.05.2019 si më poshtë:

KËRKUES: Avokatura e Shtetit, Zyra Vendore Korçë

OBJEKTI: Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr.41-2018-2221(753),
datë 19.06.2018 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Korçë, lënë në
fuqi me vendimin nr.66, datë 26.02.2019 të Gjykatës së Apelit
Korçë.

BAZA LIGJORE: Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile.

Për çështjen civile që iu përket palëve:

PADITËS: Dolorezi Kallanxhi

I PADITUR: Agjencia e Trajtimit të Pronave Tiranë.

KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SE LARTË

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

V Ë R E N

I. Rrethanat e çështjes

1.Para Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji), pala kërkuese,
Avokatura e Shtetit, Zyra Vendore Korçë me datë 10.05.2019 ka paraqitur një kërkesë për
pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr.26.02.2019 të Gjykatës së Apelit Korçë.
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2.Referuar akteve të administruara në gjykatat e faktit rezulton se paditësja Dolorezi
Kallanxhi, i është drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Korçë ,kundrejt palës së paditur, me
objekt “Ndryshimin e vendimit nr.91, datë 26.07.2002 të ish-KKP Prefektura Korçë...”

3.Gjykata e Rrethit Gjyqësor Korçë, me vendimin nr.41-2018-2221(753), date
19.06.2018 ka vendosur:

 Pranimin pjesërisht të padisë.
 Njohjen e së drejtës së pronësisë të trashëgimtarëve të ish-pronarit Tasi Nole mbi një

sipërfaqe toke arë prej 18.000 m2 aktualisht e zërit kadastral “Rezervuar”, e përbërë
nga dy sipërfaqe :1.12.000 m2, me kufizime: V-pasuria nr.539, J-pasuira nr.127/1, L-
pasuria 127/1 dhe P-pasuria nr.338, sipas planvendosjes së realizuar prej ekspertëve
Ing.Xhekiola Beqiri në aktin e ekspertimit bashkëlidhur  vendimit :2.6.000 m2 me
kufizime :V-pasuria nr.127/1, J-pasuria  nr.127/1:L-pasuira nr.127/1 dhe J-pasuria
nr.127/1, sipas planvendosjes së realizuar prej ekspertes Ing.Xhekiola Beqiri në aktin
e ekspertimit bashkëlidhur vendimit.

 Njohjen e së drejtës së kompesimit të kësaj prone dhe detyrimin e Agjencisë së
Trajtimit të Pronave për  ekzekutimin e kompesimit sipas modaliteteve të përcaktuara
prej ligjit nr.135/2015 “Për trajtimin e pronës dhe përfundimin e procesit të
kompesimit të pronave”.

3.1 Ky vendim është lënë në fuqi nga Gjykata e Apelit Korçë, me vendimin nr.66, datë
26.02.2019.

4.Kundër këtij vendimi, ka paraqitur rekurs pala e paditur, Avokatura e Shtetit, Zyra
Vendore Korçë, e cila po ashtu, me datë 10.05.2019 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 Korçë ka gabuar në vendimmarrjen e saj, sikurse kemi mbajtur
qëndrim dhe gjatë gjykimit i kemi bërë me dije gjykatës se në datë 24.02.2016 ka hyrë
në fuqi ligji nr.133/ 2015 “Për Trajtimin e Pronës dhe përfundimin e procesit të
kompensimit të pronave”.

 Në rastin konkret nuk jemi para një padie njohje, pasi e drejta e pronësisë paditësit i
është njohur me vendim të Komisionit të Kthimit dhe Kompensimit të Pronave Korçë
por para një ndryshim/rishikimi të një vendimi të konsideruar “quasi” gjyqësor si nga
jurisprudence e Gjykatës Kushtetuese ashtu edhe nga jurisprudence e Gjykatës
Europiane të të Drejtave të Njeriut.

 Ligji aktual në fuqi nuk parashikon në asnjë dispozite të tij rishikimin e vendimeve të
ish-KKKP, sa i takon ndryshimit të së drejtës së kompensimit në të drejtën e
kompensimit fizik.

 Theksojmë gjithashtu se në ligjin nr.133/2015 nuk përkufizohet më termi “Kthim
prone” siç parashikohej në ligjet e mëparshme se trajtonin çështje e pronësisë. Po
edhe nëse i referohemi dispozitave ligjore të KPr.Civile jemi jashtë çdo afati të
parashikuar në këtë kod.

 Referuar ligjit aktual nr.135/ 2015 dhe konkretisht nenit 3 pika b, nenit 6, 7, 8,
parashikohet në nenin 6 “Metodologjia e vlerësimit” .

 Së pari: Ligjvënësi edhe me ligjin e 2015 e ka konsideruar si më të përshtatshme
zgjidhjen e çështjeve të pronësisë, duke ja besuar një organi administrative.

 Së dyti: Referuar ligjit nr.133/2015 dhe konkretisht nenit 3 “Fusha e zbatimit” ku
parashikon se:Ky ligj vepron për të gjitha kërkesat të cilat janë në shqyrtim në AKKP
në ditën e hyrjes në fuqi të tij si dhe mbi të gjitha ato kërkesa të cilat do të paraqiten
brenda afateve të këtij ligji sa i takon njohjes së të drejtës së pronës.
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 Ky ligj ka fuqi retroaktive sa i takon vlerësimit të pronës së njohur me vendimin të
Komisionit të Kthimit dhe Kompesimit të Pronave Korçë i cili është një vendim i
formës së prerë dhe përbën titull ekzekutiv.

 Pra jemi në kushtet e parashikuara në pikën “b” të  nenit 3 të ligjit nr.133/2015.Po
kështu nëse do të marrim të mirëqenë faktin se sipërfaqja është e lirë në kuptim të
ligjit kjo sipërfaqe sipas ligjit aktual në fuqi do ti kalojë fondit të kompesimit për
kompesim fizik të ish-pronarëve.

 Nëse paditësi pretendon se prona është e lirë duhet ti drejtohet AKKP me kërkesë  ku
të paraqiste  provat dhe rrethanat e reja në lidhje me sipërfaqen e lirë të pretenduar
prej tij.Kjo pasi tagrin dhe të drejtën për kthimin fizik si të lirë të pronës e ka vetëm
institucioni i ATP.Prandaj bazuar nga dokumentacioni dhe verifikimi i tyre nga ana e
Komisionit rezultoi se për sipërfaqen e pretenduar ky subjekt duhet të kompesohet në
një nga mënyrat që parasheh ligji.

 Për këtë arsye e njëjta analogji duhet të kishte parasysh nga gjykata për faktin se nuk
ka ndryshuar asnjë rrethanë nga ajo kohë deri më sot.

 Statusi i pronës nuk ka ndryshuar dhe për këtë arsye vendimi i KKKP Korçë nuk
duhet të ndryshohet.

 Gjithashtu paditësi duhet të ishte investuar në lidhje me statusin juridik dhe aktual të
pronës e cila pretendohet si e lirë si dhe organin që e administron atë pronë në mënyrë
që dhe ndërgjyqësia të ngrihej në rregull dhe në përputhje me ligjin dhe standartet
proceduriale.

 I bëjmë me dije Gjykatës së Lartë se; Gjykata e Apelit Korçë ka gabuar përsa i përket
vendimarrjes së saj në lidhje me të drejtën e kompesimit për sipërfaqen prej 18.000
m2.Kjo sepse gjykata duhet te kishte caktuar një ekspert vlerësues i cili duhet të bënte
vlerësimin sipas modaliteteve të ligjit të ri të krahasuar me indeksin e vlerës në kohën
e mëparshme kur është marrë toka pas reformës agrare.Ligji i ri i pronave dhe aktet e
dala në zbatim të tij përcaktojnë kriteret dhe modalitete përkatëse për nxjerrjen e
vlerave financiare me të cilat do të kompesohen ish pronarët.

 Gjykata vendimmarrjen e ka lënë të papërcaktuar dhe evazive pasi është shprehur për
të drejtë kompesimi financiar por nuk përcakton se sa është vlera financiare me të
cilën duhet të kompesohet ish pronari..

 Duke ju referuar vendimmarrjes së Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Korçë dhe Gjykatës
së Apelit Korçë duke i njohur paditësit të drejtën e kompesimit financiar mendojmë se
është tërësisht e gabuar pasi kompetente për këto procese gjyqësore është Gjykata e
Apelit Administrative.

 Për këtë arsye theksojmë se me ligjin nr.133/2015 u krijua një organ i vetëm, person
juridik  public, vendimmarrës, konkretisht ATP-ja së cilës i kanë kaluar të drejtat dhe
detyrimet e AKKK-së dhe e cila do të trajtojë përfundimisht kërkesat e ish-pronarëve
për njohjen, kthimin dhe kompesimin e pronës.
5.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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6. 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.

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, 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.

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

P Ë R   K Ë T O   A R S Y E,

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

V E N D O S I:

Mospranimin e kërkesës së paraqitur nga kërkuesi Avokatura e Shtetit, Zyra Vendore  Korçë,
për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr.41-2018-2221(753), datë 19.06.2018 të Gjykatës
së Rrethit Gjyqësor Korçë, lënë në fuqi me vendimin nr.66, datë 26.02.2019 të Gjykatës së
Apelit Korçë.

Tiranë, më datë 02.12.2020

ANËTAR ANËTAR KRYESUES

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

KOLEGJI CIVIL
__________________________________________________________________________
Nr.22/284 i Regj.Themeltar
Nr.22/284 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 02.12.2020, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr. 1447 akti, datë
13.05.2019 si më poshtë:

KËRKUES: Selaudin Ngucaj

OBJEKTI: Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr.130, datë 26.04.2018 të
Gjykatës së Apelit Vlorë.

BAZA LIGJORE: Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile.

Për çështjen civile që iu përket palëve:

PADITËS: Jakup Xhemali

TË PADITUR: Aluizni Vlorë
Selaudin Ngucaj
Krisanthi Bani
Agim Bani
Z.V.R.P.P.P-Vlorë

KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SE LARTË

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

V Ë R E N

I. Rrethanat e çështjes
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1. Para Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji), pala kërkuese, Selaudin
Ngucaj me datë 13.05.2019 ka paraqitur një kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të vendimit
nr.130, datë 26.04.2018 të Gjykatës së Apelit Vlorë.

2. Referuar akteve të administruara në gjykatat e faktit rezulton se paditësi, Jakup
Xhemali i është drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë, kundrejt palës së paditur,
Selaudin Ngucaj, me objekt “Anullimi i procedurave të legalizimit, dosja e vetëdeklarimit
nr.3754/4, datë 13.11.2006, procedura të filluara në favorë të të paditurit Selaudin
Ngucaj....”.

3. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Vlorë, me vendimin nr.2549, datë 22.11.2013  ka
vendosur:

 Rrëzimin e padisë së paditësit Jakup Xhemali kundër të paditurve Aluizni Vlorë,
ZVRPP Vlorë Selaudin Ngucaj, Krisanthi Bani, Agim Bani me objekt :Anullimin e
procedurave të legalizimit dosja e vetëdeklarimit nr.3754/4 datë 13.11.2006 procedura
të filluara në favor të të paditurit Selaudin Ngucaj, pavlefshmëri dhe goditje për
fallsitet të lejes së ndërtimit nr.41, datë 16.08.1991.

 Konstatimi i pavlefshmërisë absolute të kontratës së shitjes nr.921/710 datë
13.10.2006 dhe kthimin e palëve në gjendjen e mëparshme marrjen e masës së
sigurimit të paditësit si të pabazuar në ligj dhe në prova.

3.1. Ky vendim është ndryshuar nga Gjykata e Apelit Vlorë, me vendimin nr.130,
datë 26.04.2018, duke vendosur:

 Ndryshimin e vendimit nr.2549, datë 22.11.2013 të Gjykatës së Shkallës së Parë
Vlorë në këtë mënyrë:

 Pranimin e padisë.
 Konstatimin e pavlefshmërisë absolute të kontratës së shitjes nr.921/710, datë

13.10.2006 të lidhur midis shitësave Krisanthi Bani dhe Agim Bani dhe blersit
Selaudin Ngucaj duke urdhëruar kthimin e këtyre palëve në gjendjen e mëparshme
dhe fshirjen e regjistrimeve të kryera për shkak të këtij veprimi juridik në Zyrën
Vendore të Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme Vlorë.

 Konstatimin e fallsitetit të lejes së ndërtimit nr.41, datë 16.08.1991 dhënë në favor të
të paditurës Krisanthi Bani.

 Anullimin e procedurave të legalizimit të nisur nga Drejtoria Rajonale e Aluiznit-
Vlorë për legalizimin e objektit të vetëdeklaruar nga i padituri Selaudin Ngucaj
ndodhur në lagjen “ 24 Maj ” Vlorë me sipërfaqe 30 m2.

4. Kundër këtij vendimi, ka paraqitur rekurs pala e paditur, Selaudin Ngucaj, i cili
po ashtu, me datë 13.05.2019 ka paraqitur pranë Gjykatës së Lartë një kërkesë për pezullimin
e ekzekutimit të vendimit të Gjykatës së Apelit Vlorë, duke parashtruar shkaqet si më poshtë:

 Në rastin konkret kemi dy vendime të ndryshme, e në referim të nenit 485/b të
K.Pr.Civile, nëse Gjykata e Lartë pas marrjes në shqyrtim të rekursit të palës së
paditur Selaudin Ngucaj do të prishte vendimin e Gjykatës së Apelit Vlorë dhe do të
linte në fuqi vendimin e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë, ekzekutimi i këtij
vendimi do të sillte një situatë të paparashikuar e tej mase të vështirë për këtë palë,
por edhe për palën paditëse, e cila duhet të riparojë pasojat e ardhura, ashtu siç
parashikon dhe neni 479 i K.Pr.Civile.

 Kjo pasi duke qenë se ky shtetas në objektin me sipërfaqe prej 30 m2, të ndodhur në
Lagjen “24 Maji”, Vlorë ushtron aktivitet tregtar (furrë bukë), dhe në rast të
ekzekutimit të vendimit të Gjykatës së Apelit pa u shprehur Gjykata e Lartë (kujtojmë
që Gjykata e Lartë mund të disponoje me vendim për prishjen e vendimit të Gjykatës



3

së Apelit Vlorë mund të rrezikohet gjithë investimi i këtij shtetasi (pasi pala paditëse
Jakup Xhemali mund të ndryshojë destinacionin e këtij sendi).

 Pra, rrjedhimisht nëse Gjykata e Lartë konfirmon pretendimet e shtetasit Selaudin
Ngucaj në rekursin e paraqitur prej tij, e nëse vijohet me ekzekutimin e vendimit të
Gjykatës së Apelit Vlorë, ndërtesa prej 30 m2 mund ta ketë humbur funksionin e saj
actual e për pasojë të mos jetë me eficente për ushtrimin e aktivitetit tregtar, e ndoshta
mund të mos ekzistojë më fare pasi fati i këtij sendi do të varet prej shtetasit Jakup
Xhemali (i cili ka cilësinë e paditësit në gjykimin e themelit).

 Pa hyrë në themelin e shkaqeve të rekursit, vlen të theksohet se Gjykata e Apelit
Vlorë ka disponuar edhe për anullimin e procedurave të legalizimit të kryer prej
ALUIZNIT-Vlorë, në favorin e të paditurit Selaudin Ngucaj kjo për faktin e
konstatimit të falsitetit të lejes së ndërtimit të objektit ekzistues të blerë prej këtij
shtetasi.

 Por në këtë gjykim është provuar plotësisht mirëbesimi i të paditunt Selaudin Ngucaj
dhe mospasja e dijenisë së tij për mënyrën e miratimit të lejes së ndërtimit, dalë në
emër të të paditurës Krisanthi Bani.

 Këto rrethana bëjnë të dukshme nevojën e “pritshmërisë ” së ekzekutimit të vendimit
të Gjykatës së Apelit Vlorë, deri në marrjen në shqyrtim prej Kolegjit Civil të
Gjykatës së Lartë e rekursit të ushtruar prej të paditurit Selaudin Ngucaj.
5. Në zbatim të pikës 1 të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile, bashkëlidhur

kërkesës për pezullim të palës kërkuese Selaudin Ngucaj, 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 Selaudin Ngucaj.

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 Selaudin Ngucaj, 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
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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, Selaudin Ngucaj,
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 Selaudin Ngucaj, 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 Selaudin Ngucaj, për pezullimin e
ekzekutimit të vendimit nr.130, datë 26.04.2018 të Gjykatës së Apelit Vlorë.

Tiranë, më datë 02.12.2020

ANËTAR ANËTAR KRYESUES

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

KOLEGJI CIVIL
__________________________________________________________________________
Nr.30/298 i Regj.Themeltar
Nr.30/298 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 02.12.2020, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr.298 akti, datë
22.05.2019 si më poshtë:

KËRKUES: Dritan Danaj

OBJEKTI: Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 825, datë 07.06.2018
të Gjykatës së Apelit Tiranë.

BAZA LIGJORE: Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile.

Për çështjen civile që iu përket palëve:

PADITËS: Dritan Danaj

I PADITUR: Naime Stasoli

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, Dritan
Danaj me datë 22.05.2019 ka paraqitur një kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të vendimit
nr.825, datë 07.06.2018 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

2. Referuar akteve të administruara në gjykatat e faktit rezulton se paditësi Dritan
Danaj, i është drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, kundrejt palës së paditur, Naime
Stasoli, me objekt “Kthim shume”.
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3.Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë, me vendimin nr.10055, datë 04.09.2017 ka
vendosur:

 Pranimin e  kërkesës.
 Marrjen e masës së sigurimit vendosjen e detyrimit të ZVRPP Tiranë që të mos bëjë

veprime në pasurinë e mëposhtme :apartament i regjistruar me nr.3/218+1-18 Zona
Kadastrale 8350, me sipërfaqe 103.90 m2.

3.1. Ky vendim është ndryshuar nga Gjykata e Apelit Tiranë, me vendimin nr. 825, datë
07.06.2018 , duke vendosur :

 Ndryshimin e vendimit nr.10055 akti, datë 04.09.2017 të Gjykatës së Rrethit
Gjyqësor Tiranë, në këtë mënyrë:

 Rrëzimin e kërkesës për marrjen e masës së sigurimit të padisë si të pabazuar në ligj e
në prova.

4. Kundër këtij vendimi, ka paraqitur rekurs pala paditëse, Dritan Danaj, i cili po ashtu,
me datë 22.05.2019 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:

 Vendimi i Gjykatës së Apelit i cili ka ndryshuar një vendim të ndërmjetëm të
Gjykatës së Shkallës së Parë, është marrë mbas vendimit përfundimtar të Gjykatës së
Rrethit Gjyqësor Tiranë, i cili ka ligjëruar dhe masën e sigurimit të padisë.

 Gjatë gjykimit në shkallë të parë janë marrë në shqyrtim dhe janë analizuar në tërësi
rrethanat të cilat e bëjnë të pamundur ekzekutimin e vendimit dhe domosdoshmërinë
e marrjes së masës së sigurimit, të cilat Gjykata e Apelit nuk i ka shqyrtuar dhe ka
anashkaluar faktin se Gjykata e Shkallës së Parë ka pranuar padinë dhe ligjëruar
masën e sigurimit.

 E paditura Naime Stastoli ka marrë hua në një sasi të konsiderueshme, në shumën e
përgjithshme prej 80 000 euro dhe 20 000 USD të cilat nuk i ka likujduar dhe afati
për shlyerjen e detyrimit ka kaluar prej disa vitesh.

 Gjatë gjykimit u provua se e paditura Naime Stastoli është debitore dhe në raste të
tjera për të cilat është bërë dhe bllokimi i të njëjtës pasuri në ZVRPP Tiranë, siç
pasqyrohet në kartelën e pasurisë të paluajtshme të administruar në dosje për pasurinë
me nr.3/218 '/1-18, ZK 8350, me sipërfaqe 103.90 m2, me adrese Rr. “Mine Peza”,
Sh.l, K.7, ap.18, Tiranë, për të cilën në datë 19.01.2016, në rubrikën “E” përshkruhet
se “Pasuria bllokohet për një afat gjashtë mujor, në favor të z.Dorjan Stefa për
shumen 50000 euro, referuar deklaratës noteriale Nr.3148/570 Kol., datë 24.12.2015
të noteres E.Kapllani.

 Për këtë arsye Gjykata e Apelit ka zbatuar gabim ligjin. Për më tepër pala paditëse
nuk ka patur dijeni dhe gjykimi në Gjykatën e Apelit është zhvilluar në mungese të
palës paditëse pa i dhënë mundësinë kësaj të fundit të bëjë parashtrimet dhe të
paraqesë provat përkatëse.

 Këtu cënohet dhe procesi i rregullt ligjor.
5. Në zbatim të pikës 1 të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile, bashkëlidhur

kërkesës për pezullim të palës kërkuese Dritan Danaj, 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 Dritan Danaj.

II. Vlerësimi i Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë
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6. Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji) vlerëson se kërkesa e palës
kërkuese, Dritan Danaj 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, Dritan Danaj, 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 Dritan Danaj, 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 Dritan Danaj, për pezullimin e ekzekutimit
të vendimit nr.825, datë 07.06.2018 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

Tiranë, më datë 02.12.2020

ANËTAR ANËTAR KRYESUES

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

KOLEGJI CIVIL
__________________________________________________________________________
Nr.50/347 i Regj.Themeltar
Nr.50/347 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 02.12.2020, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr.347 akti, datë
01.07.2019 si më poshtë:

KËRKUES: Shoqëria “Rozafa” sh.p.k

OBJEKTI: Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr.149, datë 02.03.2017 të
Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Lezhë, lënë në fuqi me vendimin
nr.693, datë 29.10.2018të Gjykatës së Apelit Shkodër.

BAZA LIGJORE: Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile.

Për çështjen civile që iu përket palëve:

PADITËS: Shoqëria “Kuçaj” sh.p.k

I PADITUR: Shoqëria “Rozafa” 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
“Rozafa” sh.p.k me datë 01.07.2019 ka paraqitur një kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të
vendimit nr.693, datë 29.10.2018 të Gjykatës së Apelit Shkodër.
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2. Referuar akteve të administruara në gjykatat e faktit rezulton se paditësi Shoqëria
“Kuçaj” sh.p.k , i është drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Lezhë, kundrejt palës së
paditur, Shoqëria “Rozafa” sh.p.k, me objekt “Detyrim pagim shume”.

3.Gjykata e Rrethit Gjyqësor Lezhë, me vendimin nr.149, datë 02.03.2017 ka
vendosur:
”Pranimin e pjesshëm të padisë së paditësit Shoqërisë “Kuçaj”sh.p.k.
Detyrimin e të paditurit Shoqërisë “Rozafa”sh.p.k,ti paguajë palës paditëse shumën 360.000
(treqind e gjashtëdhjetë mijë )lekë.
Detyrimin e të paditurit që të paguajë paditësit interesat bankare të kësaj shume që prej datës
së ngritjes së padisë.
Rrëzimin për pjesën tjetër të objektit të padisë”.

3.1.Ky vendim është lënë në fuqi nga Gjykata e Apelit Shkodër, me vendimin
nr.693, datë 29.10.2018.

4. Kundër këtij vendimi, ka paraqitur rekurs pala e paditur, Shoqëria “Rozafa” sh.p.k,
e cila po ashtu, me datë 01.07.2019 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:

 Kërkesa e kreditorit nëpërmjet përmbaruesitgjyqësor për ekzekutimin e menjëhershëm
të vendimit civil të formës së prerë, gjersa është ushtruar rekurs në Gjykatën e Lartë,
Kolegjin Civil, brenda afatit ligjor, ekzekutimi i vendimit (titull ekzekutiv), pa u
shqyrtuar çeshtja/Rekursi nga Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë që është bërë për
shkaqe ligjore:

 Për zbatimin e gabuar të ligjit civil në të dy nivelet e gjykimit, (parantezë, citoj vetëm
një fakt; jo vetëm që administratori Gjergji Luca i “Rozafa” sh.p.k nuk ka nënshkruar
kontratën e sipërmarrjes datë 3.01.2012 me shoqërinë “Kuçaj” sh.p.k, administrator
Fran Kuçaj, por këtë fakt e ka pranuar vetë Franit në seancë gjyqësore, datë
10.02.2017, para Gjykatës, duke u shprehur se “kontrata është nënshkruar nga shtetasi
Besim (Cullina) e jo Gjergj Luca.

 Çuditërisht gjykatat e injorojnë këtë fakt, me arsyetimin se “është vula e shoqërisë”
është shkelur haptazi ligji civil, ç’ka krijon situatë jo të zakonshme, që sjell pa
mëdyshje pasoja veçanërisht të rënda, konflikte e tensione sociale në mes të palëve,
diskriminon pa të drejtë imazhin e shoqërisë “Rozafa” sh.p.k, pa një proces të rregullt
ligjor në kuptim të nenit 42 të Kushtetutës së Shqipërisë dhe nenin 6 të KEDNJ, por
dhe cënon rëndë sigurinë juridike.

 Bazuar në dispozitën e cituar, në rrethanat e çështjes të parashtruara gjerësisht në
Rekursin para Kolegjit Civil, nisur nga: i) natyra e mosmarrëveshjes, që kërkohet
përmbushja e një detyrimi që (a) nuk ekziston në mes të palëve, (b) është në tejkalim
të afatit të parashkrimit, (c) nuk vërtetohet fakti, pa ekzistencën e Faturave –tatimore,
ii) pozita e reputacioni i palës debitore/kërkuese; iii) interpretimi dhe zbatimi i drejtë
të ligjit material e procedurial civil, del se ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit sjell
pasoja të rënda e të pariparueshme, shkak i cili parashikohet shprehimisht në
dispozitën e cituar, nenin 479, pika 1, shkronja “a” të K.Pr.Civile.

 Rasti konkret në shqyrtim që është përcaktuar detyrimi objekt i kërkimit dhe objekt i
gjykimit në Kolegjin Civil të Gjykatës së Lartë, është 01-2012, si titull ekzekutiv,
ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit, në themel të të cilit qëndron kontrata, sjell
pasoja të pariparueshme për kërkuesin “Rozafa” Sh.p.k, pasi është një kontratë
fiktive, nuk është nënshkruar nga përfaqësuesi ligjor i shoqërisë “Rozafa Sh.p.k,
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Gjergj Luca dhe nga asnjë person i autorizuar prej tij, por, sikurse ka pranuar vetë
kreditori para gjykatës, datë 10.02.2017, është “shtetasi Besim (Cullina) nga Velipoja.

 Fakt që absolutisht duhet sqaruar e verifikuar në mënyrë shteruese, pasi pa u zgjidhur
problemi i ekzistencës ose jo i marrëdhënies juridiko-civile mes palëve, pa i
vërtetësisë së kontratës, në këto kushte nëse do të zbatohet direkt vendimi gjyqësor që
mbështetet mbi dokument fiktiv, të falsifikuar, patjetër do të sjell pasoja të
pariparueshme për kërkuesin, ç’ka përbën dhe një diskriminim moral e material të
shoqërisë.
5. Në zbatim të pikës 1 të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile, bashkëlidhur

kërkesës për pezullim të palës kërkuese, Shoqëria “Rozafa” sh.p.k, gjendet edhe kopja e
rekursit të ushtruar nga kjo palë kundër vendimit gjyqësor që kërkohet të pezullohet
ekzekutimit. Gjithashtu, konstatohet se palët e tjera pjesëmarrëse në gjykimin e çështjes ku
është dhënë vendimi gjyqësor që kërkohet të pezullohet, janë njoftuar rregullisht për kërkesën
e paraqitur nga pala kërkuese Shoqëria “Rozafa” sh.p.k.

II. Vlerësimi i Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë

6. Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji) vlerëson se kërkesa e palës
kërkuese, Shoqëria “Rozafa” sh.p.k 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, Shoqëria “Rozafa”
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.

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



4

P Ë R   K Ë T O   A R S Y E,

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

V E N D O S I:

Mospranimin e kërkesës së paraqitur nga kërkuesi Shoqëria “Rozafa” sh.p.k, për pezullimin e
ekzekutimit të vendimit nr.149, datë 02.03.2017 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Lezhë, lënë
në fuqi me vendimin nr.693, datë 29.10.2018 të Gjykatës së Apelit Shkodër.

Tiranë, më datë 02.12.2020

ANËTAR ANËTAR KRYESUES

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

KOLEGJI CIVIL
_________________________________________________________________________
Nr.58/363 i Regj.Themeltar
Nr.58/363 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 02.12.2020, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr.363 akti, datë
12.07.2019 si më poshtë:

KËRKUES: Shoqëria Skutari Construksion sh.p.k

OBJEKTI: Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 6862, datë 08.09.2019
të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, lënë në fuqi me
vendimin nr.327, datë  08.04.2019 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

BAZA LIGJORE: Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile.

Për çështjen civile që iu përket palëve:

PADITËS: A&K Murataj sh.p.k

I PADITUR: Shoqëria Skutari Construksion 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
“Skutari Construksion” sh.p.k, me datë 12.07.2019 ka paraqitur një kërkesë për pezullimin e
ekzekutimit të vendimit nr. 327, datë  08.04.2019 të Gjykatës së Apelit Tiranë.
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2.Referuar akteve të administruara në gjykatat e faktit rezulton se paditësi A &
Murataj sh.p.k, i është drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, kundrejt palës së paditur,
Shoqëria “Skutari Construksion” sh.p.k, me objekt “Pagim detyrimi”.

3.Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë, me vendimin nr. 6862, datë 08.09.2019 ka
vendosur:

 Pranimin e kërkesë-padisë sa i përket paditësit A&K Murataj sh.p.k.
 Detyrimin e të paditurit Shoqëria “ Skutari Construksion” sh.p.k të paguajë në favor të

paditësit A&K Muratj sh.p.k, shumën e detyrimit 1.805.550 lekë (një million e
tetëqind e pesë mijë e pesëqind e pesdhjetë) lek.

 Detyrimin e të paditurit Shoqëria “Skutari Construksion” sh.p.k të paguajë në favor të
paditësit A&K Muratj sh.p.k, shumën e 443756 lekë (katërqind e dyzet e kater mije e
shtatëqind e pesëdhjetë e gjashtë) lek, si interes i detyrimit nga lindja e këtij detyrimi
deri në ditën e aktit të ekspertimit.

 Detyrimin e të paditurit Shoqëria “Skutari Construsion” sh.p.k të paguajë në favor të
paditësit A&K Murataj sh.p.k, shumën 212.95 lekë (dyqind e dymbëdhjetë mijë e
nëntëdhjetë e pesë) si interes ditor nga dita e shpalljes së këtij vendimi deri në
ekzekutimin e plotë të tij.

3.1.Ky vendim është lënë në fuqi nga Gjykata e Apelit Tiranë, me vendimin nr. 327,
datë 08.04.2019.

4. Kundër këtij vendimi, ka paraqitur rekurs pala e paditur, Shoqëria “Skutari
Construksion” sh.p.k, e cila po ashtu, me datë 12.07.2019 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:

 Arsyet tona për të cilat po paraqesim këtë rekurs para jush bazohen në zbatimin e
gabuar të ligjit material prej gjykatës së faktit.

 Mes palëve ndërgjyqëse nuk ka patur asnjëherë një marrëdhënie furnizimi dhe për
pasojë arsyetimi i Gjykatës së Apelit në kushtet e një marrëdhënies furnizimi nuk
bazohen në prova shkresore.

 Gjykatat e faktit kanë bërë hetim jo të plotë të rrethanave dhe konfliktit duke mos u
hetuar në tërësi marrëdhënien mes palëve ndërgjyqëse.

 Gjykatat e faktit kanë shfaqur njëanësi në interpretimin e rrethanave të paraqitura si të
vërteta prej palës paditëse.

 Mundësia e barabartë për të paraqitur prova gjatë gjykimit dhe parashtrimi i
pretendimeve përkatëse është një parim themelor i procesit civil, i cili nuk është
respektuar në këtë rast.

 Vlerësojmë se kushtet kur ekzekutimi i këtij vendimi do të sillte pasoja të rënda e të
parikuperueshme për palën e paditur do kërkonim prej Kolegjit tuaj Civil të Gjykatës
së Lartë pezullimin e ekzekutimit të vendimit me nr.327, datë 08.04.2019 të Gjykatës
së Apelit Tiranë, deri në shqyrtimin e çështjes prej jush.

5. Në zbatim të pikës 1 të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile, bashkëlidhur kërkesës
për pezullim të palës kërkuese Shoqëria “Skutari Construksion” sh.p.k, gjendet edhe kopja e
rekursit të ushtruar nga kjo palë kundër vendimit gjyqësor që kërkohet të pezullohet
ekzekutimit. Gjithashtu, konstatohet se palët e tjera pjesëmarrëse në gjykimin e çështjes ku
është dhënë vendimi gjyqësor që kërkohet të pezullohet, janë njoftuar rregullisht për kërkesën
e paraqitur nga pala kërkuese Shoqëria “Skutari Construksion” sh.p.k.

II. Vlerësimi i Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë
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6. Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji) vlerëson se kërkesa e palës
kërkuese, Shoqëria Skutari Construksion sh.p.k, 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, Shoqëria Skutari
Construksion 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.

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

P Ë R   K Ë T O A R S Y E,

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

V E N D O S I:

Mospranimin e kërkesës së paraqitur nga kërkuesi Shoqëria “Skutari Construksion” sh.p.k,
për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr.327, datë 08.04.2019 të Gjykatës së Apelit
Tiranë.

Tiranë, më datë 02.12.2020

ANËTAR ANËTAR KRYESUES

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

KOLEGJI CIVIL
___________________________________________________________________________
Nr.88/426 i Regj.Themeltar
Nr.88/426 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 02.12.2020, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr.2304 akti, datë
20.09.2019 si më poshtë:

KËRKUES: Ingrid Kukunja
Artemisa Qeraj (Kukunja)
Marianxhela Kukunja

OBJEKTI: Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 102, datë 19.02.2019
të Gjykatës së Apelit Vlorë.

BAZA LIGJORE: Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile.

Për çështjen civile që iu përket palëve:

PADITËS: Agron Kukunja

I PADITUR: Ingrid Kukunja
Artemisa Qeraj(Kukunja)
Marianxhela Kukunja

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, Ingrid
Kukunja, Artemisa Qeraj (Kukunja), Marianxhela Kukunja, me datë 20.09.2019 ka paraqitur
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një kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr.102, datë 19.02.2019 të Gjykatës së
Apelit Vlorë.

2.Referuar akteve të administruara në gjykatat e faktit rezulton se paditësi Agron
Kukunja, i është drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Berat, kundrejt palës së paditur, Ingrid
Kukunja, Artemisa Qeraj (Kukunja), Marianxhela Kukunja, me objekt “Pjestim pasurie”.

3.Gjykata e Rrethit Gjyqësor Berat,  me vendimin nr.531, datë 18.06.2018 ka
vendosur:
“Të marrë në natyrë paditësi Agron Kukunja pasurinë nr.27/193+1-2 c llojit “apartament” me
sipërfaqe 89 m2, Pallati nr.31, Shkalla1, Kati i 3 Apartamenti nr.2, rregjistruar në Volumin 2,
Faqja 79, Zona  Kadastrale 8501 Berat.
Të marri në natyrë në bashkëpronësi nga 1/3 pjesë secila të paditurat Ingrid Kukunja,
Artemisa Qeraj (Kukunja) dhe Marianxhela Kukunja pasurinë nr.27/207+2-1 e llojit “
apartament ” me sipërfaqe 47 m2 Pallati nr.44, Shkalla 2, Kati i parë Apartamenti nr.1
regjistruar në Volumin 2, Faqe 72 Zona Kadastrale 8501 Berat.
Detyrimin e të paditurve ti paguajnë solidarisht paditësit në mënyrë të barabartë për
barazimin e pjesës takuese shumën 350,000.00 lekë.
Shpenzimet gjyqësore siç janë bërë”.

3.1. Ky vendim është ndryshuar nga Gjykata e Apelit Vlorë, me vendimin nr.102, datë
19.02.2019, duke vendosur :

 Ndryshimin e vendimit me nr.531, datë 18.06.2018 të Gjykatës së Shkallës së Parë
Berat dhe duke e gjykuar çështjen në fakt në këtë mënyrë:

 Pranimin e kërkesës padisë.
 Paditësi Agron Kukunja të marri në natyrë pasurinë nr.27/207+2-2 e llojit

“apartament” me sipërfaqe 47 m2, pallati nr.44, shkalla 2, kati i parë, apartamenti
nr.1, regjistruar në volumin 2 faqe 72, zona kadastrale  8501 Berat.

 Detyrimin e paditësit ti paguajë të paditurve në mënyrë të barabartë për barazimin e
pjesës takuese shumën 350,000.000 lekë.

 Të paditurit Igrid Kukunja Artemisa Qeraj (Kukunja) dhe Marianxhela Kukunja të
marri në natyrë në  bashkëpronësi pasurinë nr.27/193+1-2 e llojit “aparatament “me
sipërfaqe 89 m2 pallati nr.31, shkalla, kati i 3 apartamenti nr.2, rregjistrual në volumin
2, faqe 79, zona kadastrale 8501 Beart.

4. Kundër këtij vendimi, ka paraqitur rekurs pala e paditur, Ingrid Kukunja,
Artemisa Qeraj(Kukunja), Marianxhela Kukunja, të cilët po ashtu, me datë 20.09.2019
kanë paraqitur pranë Gjykatës së Lartë një kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të vendimit
të Gjykatës së Apelit Vlorë, duke parashtruar shkaqet si më poshtë:

 Me qenë se ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit nr.102, datë 19.02.2019 të
Gjykatës së Apelit Vlorë do të sjellë pasoja të rënda dhe të pariparueshme për
kërkueset, pasi apartamenti do të regjistrohet në Drejtorin Vendore të Agjencisë
Shtetërore të Kadastrës (ish-ZVRPP, Berat) në pronësi të paditësit Agron Kukunja i
cili më pas do e tjetërsoi ose do e lërë në hipotekë, dhe ekzekutimi i vendimit për të
drejtat e kërkueseve do të bëhet i vështir, thuajse i pamundur pasi personi i tretë ka
qenë në mirëbesim.

 Pezullimi i ekzekutimit të vendimit nr.102, datë 19.02.2019 të Gjykatës së Apelit,
Vlorë do të mbaj gjendjen e ngrirë deri sa Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë të shqyrtoi
rekursin e bërë nga kërkueset.

5. 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
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pezullohet, janë njoftuar rregullisht për kërkesën e paraqitur nga pala kërkuese, Ingrid
Kukunja, Artemisa Qeraj(Kukunja), Marianxhela Kukunja.

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, Ingrid Kukunja, Artemisa Qeraj (Kukunja), Marianxhela Kukunja, 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, Ingrid Kukunja,
Artemisa Qeraj(Kukunja), Marianxhela Kukunja, 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 kërkueset Ingrid Kukunja, Artemisa Qeraj (Kukunja),
Marianxhela Kukunja, 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 kërkueset, Ingrid Kukunja, Artemisa Qeraj
(Kukunja), Marianxhela Kukunja, për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr.102, datë
19.02.2019 të Gjykatës së Apelit Vlorë.

Tiranë, më datë 02.12.2020

ANËTAR ANËTAR KRYESUES

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

KOLEGJI CIVIL
___________________________________________________________________________
Nr.109/485 i Regj.Themeltar
Nr.109/485 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 02.12.2020, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr. 2635 akti, datë
01.11.2019 si më poshtë:

KËRKUES: Agjencia e Trajtimit të Pronave

OBJEKTI: Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr.1328, datë 22.02.2016
të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, i lënë në fuqi me nr.
324, datë 05.04.2019, të Gjykatës së Apelit Tiranë.

BAZA LIGJORE: Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile.

Për çështjen civile që iu përket palëve:

PADITËS: Gëzim Gjeçi

I PADITUR: Agjencia e Trajtimit të Pronave

KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SE LARTË

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

V Ë R E N

I. Rrethanat e çështjes

1. Para Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji), pala kërkuese, Agjencia
e Trajtimit të Pronave, me datë 01.11.2019 ka paraqitur një kërkesë për pezullimin e
ekzekutimit të vendimit nr.1328, datë 22.02.2016 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, i
lënë në fuqi me nr. 324, datë 05.04.2019, të Gjykatës së Apelit Tiranë.
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2. Referuar akteve të administruara në gjykatat e faktit rezulton se paditësi Gëzim
Gjeçi, i është drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë,kundrejt palës së paditur, Agjencia
e Trajtimit të Pronave, me objekt “Shfuqizim akti, detyrim për kompesim dhe pagim i
shpenzimeve gjyqësore”.

3.Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë, me vendimin nr.1328, datë 22.02.2016 ka
vendosur:

 Pranimin pjesërisht të kërkesë-padisë.
 Shfuqizimin e aktit administrative vendimi nr.190, datë 30.04.2015 “Për kompesimin

e pronës”, të Agjencisë së Kthimit dhe Kompesimit të Pronave Tiranë.
 Detyrimin e palës së paditur Agjencia e Kthimit dhe e Kompesimit të Pronave Tiranë,

për të kompesuar në të holla për sipërfaqen truall 179 m2, të  njohur për kompesim
me vendimin nr.159, datë 05.12.1993 të ish K.K.K.P Bashkia Tiranë.

 Rrëzimin e kërkesë-padisë për kërkimet e tjera.
Ky vendim është lënë në fuqi nga Gjykata e Apelit Tiranë, me vendimin nr.324, datë
05.04.2019.

4. Kundër këtij vendimi, ka paraqitur rekurs pala e paditur, Agjencia e Trajtimit të
Pronave, e cila po ashtu, me datë 01.11.2019 ka paraqitur pranë Gjykatës së Lartë një kërkesë
për pezullimin e ekzekutimit të vendimit të Gjykatës së Apelit Tiranë , duke parashtruar
shkaqet si më poshtë:

 Referuar vendimit nr.159, datë 05.12.1993 i ish-KKKP Bashkia Tiranë rezulton se ky
vendim është vlerësuar nga ATP-ja në vlerën 5,398,282 lekë.

 Sa më sipër z.Gëzim Gjeci mund të paraqitet pranë ATP-së që të operojë për
procedurat e mëtejshme për kreditimin e kësaj shume sipas ligjit dhe akteve nënligjore
në fuqi.

 Sa i përket shpenzimeve gjyqësore të kërkuara nga ana juaj në vlerën 56.867 lekë, ju
bëjmë me dije se:Për procedurat e mëtejshme për ekzekutimin e vendimit nr.1328,
datë 22.02.2016 i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë i lënë në fuqi nga Gjykata e
Apelit Tiranë dhënë në emër të kreditorit z.Gëzim Gjeçi sa i përket shpenzimeve
gjyqësore do të operohet pasi të ekzekutohet detyrimi kryesor në emër të z.Gëzim
Gjeçi.

 Sa më sipër ekzekutimi i kësaj vlerë nga ana e Agjencisë së Trajtimit të Pronave duke
marrë si vendim përfundimtar vendimin e Gjykatës së Apelit do të sillte një dëm
shumë të konsiderueshëm për Agjencinë e Trajtimit të Pronave pasi në rast të kundërt
të një vendimmarrjeje nga Gjykata e Lartë që prish vendimin e Gjykatës së Apelit dhe
kur vendimi i Gjykatës së Apelit ekzekutohet nga ana e Agjencisë së Trajtimit të
Pronave do të sillte një dëm të pariparueshëm dhe shuma e ekzekutuar nga ana e ATP
do të ishte thuajse e pamundur të kthehet nga kreditori.

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

II. Vlerësimi i Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë
6. Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji) vlerëson se kërkesa e palës

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

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

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

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

P Ë R   K Ë T O A R S Y E,

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

V E N D O S I:

Mospranimin e kërkesës së paraqitur nga kërkuesi Agjencia e Trajtimit të Pronave, për
pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr.1328, datë 22.02.2016 të Gjykatës së Rrethit
Gjyqësor Tiranë, i lënë në fuqi me nr.324, datë 05.04.2019, të Gjykatës së Apelit Tiranë.

Tiranë, më datë 02.12.2020

ANËTAR ANËTAR KRYESUES

Sokol SADUSHI Ilir PANDA Ervin PUPE



1

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË

KOLEGJI CIVIL
_________________________________________________________________________
Nr.198 i Regj.Themeltar
Nr.198 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 02.12.2020, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr.198akti, datë
08.06.2020 si më poshtë:

KËRKUES: Universiteti i Elbasanit “Aleksandër Xhuvani”.

OBJEKTI: Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr.770/10-2019-2302, datë
27.12.2019 të Gjykatës së Apelit Durrës.

BAZA LIGJORE: Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile.

Për çështjen civile që iu përket palëve:

PADITËS: Blerina Suta

I PADITUR: Universiteti i Elbasanit “Aleksandër Xhuvani”.

KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SE LARTË

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

V Ë R E N
I. Rrethanat e çështjes

1.Para Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji), pala kërkuese,
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, me datë 08.06.2020 ka paraqitur një kërkesë për
pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr.770/10-2019-2302, datë 27.12.2019 të Gjykatës së
Apelit Durrës.

2. Referuar akteve të administruara në gjykatat e faktit rezulton se paditësja Blerina
Suta, i është drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësorë Elbasan, kundrejt palës së paditur,
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Universiteti i Elbasanit “Aleksandër Xhuvani”, me objekt “shpërblim dëmi për zgjidhje të
paligjshme të kontratës së punës”.

3. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Elbasan, me vendimin nr.1063(4473), datë 15.07.2019
ka vendosur:
Rrëzimin e padisë.

3.1. Ky vendim është ndryshuar nga Gjykata e Apelit Durrës, me vendimin nr.
770/10-2019-2302, datë 27.12.2019 duke vendosur:

 Ndryshimin e vendimit nr.1063(4473), datë 15.07.2019 të Gjykatës së Rrethit
Gjyqësor Elbasan.

 Pranimin e padisë.
 Detyrimin e të paditurit Universiteti Aleksandër Xhuvani Elbasan, të dëmshpërblej

paditësen Blerina Suta me 27 paga e gjysmë.
4. Kundër këtij vendimi, ka paraqitur rekurs pala e paditur, Universiteti i Elbasanit

Aleksandër Xhuvani, e cila po ashtu, me datë 08.06.2020 ka paraqitur pranë Gjykatës së
Lartë një kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të vendimit të Gjykatës së Apelit Durrës, duke
parashtruar shkaqet si më poshtë:

 Ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit të Gjykatës së Apelit, objekt i kësaj kërkese,
do të sillte pasoja të rënda e të pariparueshme për Universitetin e Elbasanit, pasi do të
ishte shumë e vështirë, madje ndoshta e pamundur që në eventualitetin e një vendimi
të Gjykatës së Lartë në favor të kërkuesit të paditur, ky i fundit të mund të riarkëtonte
(rimerrte) shumën që paditësja do të përfitojë nga ekzekutimi i vendimit të Gjykatës
Apelit.

 Gjithashtu, theksojmë se paditësja është qytetare italiane dhe ka banesën/rezidencën e
përhershme të saj në Itali. Ky fakt provohet me deklarimet e bëra nga përfaqësuesja e
paditëses në seancat gjyqësore si dhe të evidentuara edhe në aktet shkresore të palës
paditëse të administruara në dosjet gjyqësore të të dyja shkallëve të gjykimit.

 Për të siguruar kthimin (riarkëtimin) e shumës rreth 3.040.503 (tre million e dyzetë
mijë e pesëqind e tre) lekë, nga paditësja, në rast të një vendimi të Gjykatës së Lartë
në favor të kërkuesit të paditur, ky i fundit do të mund te duhej të zhvillonte një
proces gjyqësor në Itali, për themelin e pretendimit (rikthimit të shumës) ose për
njohjen e vendimit gjyqësor Shqiptar në Itali bazuar në dispozitat e kuadrit rregullator
për te drejtën ndërkombëtare private.

 Ky fakt do ta vështirësonte se tepërmi deri do ta pamundësonte rikthimin e shumës në
favor të Universitetit, po të mendojmë se paditësja edhe mund ta ndryshojë
vendbanimin e saj në Itali.

5. 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
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, dhe ka parashtruar pretendimet e saj lidhur me
mospranimin e kërkesës për pezullimin e ekzekutimit të vendimit të Gjykatës së Apelit
Durrës, duke parashtruar këto shkaqe:

 Me datë 17.06.2020 jemi njoftuar përsëri nga Gjykatë për kërkesën për pezullim.
 Ju vëmë në dijeni të faktit se vendimi nr.770/10-2019-2302, datë 27.12.2019 i

Gjykatës së Apelit Durrës është ekzekutuar nga përmbaruesi Gjyqësore Privat Dorjan
Skendi pasi ka qenë pala e paditur e cila ka kaluar në llogarinë e përmbaruesit shumën
përkatëse.

 Bashkëngjitur vendimin e pushimit të përmbaruesit Gjyqësore Privat Dorjan Skendi.
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II. Vlerësimi i Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë

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

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

8.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, Universiteti i
Elbasanit Aleksandër Xhuvani, 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 Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, për
pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë.

P Ë R   K Ë T O   A R S Y E,

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

V E N D O S I:

Mospranimin e kërkesës së paraqitur nga kërkuesi Universiteti i Elbasanit Aleksandër
Xhuvani, për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 770/10-2019-2302, datë 27.12.2019 të
Gjykatës së Apelit Durrës.

Tiranë, më datë 02.12.2020

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

KOLEGJI CIVIL
_________________________________________________________________________
Nr.203 i Regj.Themeltar
Nr.203 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 02.12.2020, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr.203 akti, datë
10.06.2020 si më poshtë:

KËRKUES: Avokatura e Përgjithshme e Shtetit, Zyra Vendore Korçë

OBJEKTI: Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr.41, datë 10.12.2019 të
Gjykatës së Apelit Korçë.

BAZA LIGJORE: Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile.

Për çështjen civile që iu përket palëve:

PADITËS: Agim Starova,
Luan Starova
Drita Islami
Agron Starova
Nusreta  Starova
Jeton Starova
Liri Sulejman(Starova)
Fatmir Starova
Milena Starova
Rozana Kacarska

I PADITUR: Agjensia e Trajtimit të Pronave Tiranë.

KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SE LARTË

Pasi dëgjoi relatimin e gjyqtarit Ervin Pupe mbi kërkesën e pezullimit të ekzekutimit të
vendimit gjyqësor të formës së prerë,
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V Ë R E N

I. Rrethanat e çështjes

1.Para Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji), pala kërkuese,
Avokatura e Përgjithshme e Shtetit Zyra Vendore Korçë, me datë 10.06.2020 ka paraqitur
një kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 41, datë 10.12.2019 të Gjykatës së
Apelit Korçë.

2. Referuar akteve të administruara në gjykatat e faktit rezulton se paditësat Agim
Starova Luan Starova, Drita Islami, Agron Starova, Nusreta Starova, Jeton Starova, Liri
Sulejman (Starova), Fatmir Starova, Milena Starova Rozana Kacarska, i është drejtuar
Gjykatës së Apelit Korçë, kundrejt palës së paditur, Agjencia e Trajtimit të Pronave Tiranë,
me objekt “Shfuqizim vendimi”.

3. Gjykata e Apelit Korçë, me vendimin nr.41, datë 10.12.2019 ka vendosur:
 Pranimin e pjesshëm të padisë.
 Anullimin e vendimit nr.666, datë 24.06.2008 të Drejtorit të Përgjithshme të

Agjencisë së Kthimit dhe Kompesimit të Pronave, si dhe të vendimit nr.686, datë
07.12.2012 të Agjencisë së Kthimit dhe Kompesimit të Pronave duke u lënë në fuqi
vendimi nr.387, date 11.03.2008 i Zyrës Rajonale të Kthimit dhe Kompesimit të
Pronave Qarku Korçë.

 Pushimin e gjykimit të çështjes përsa i përket kërkimit për regjistrimin e pasurisë së
përfituar me vendimin nr.387, date 11.03.2008 të Zyrës Rajonale të Kthimit dhe
Kompesimit të Pronave Qarku Korçë pranë A.SH.K.

4.Kundër këtij vendimi, ka paraqitur rekurs Avokatura e Përgjithshme e Shtetit Zyra
Vendore Korçë, e cila po ashtu, me datë 10.06.2020 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:

 Për sa më sipër, nga shqyrtimi që i është bërë kërkesës së subjektit kërkues zj. Kozeta
Shyti për njohjen, kthimin/kompensimin e një sipërfaqeje prej 540 ha. Pyll dhe
kullotë të ndodhur në zonën Radal Leskovik, është konstatuar dhe vlerësuar ligjërisht
se kërkimi i ngritur prej saj nuk është bazuar në ligj dhe në prova.

 Së dyti, përsa i përket dokumentacionit hartografik rezulton se prona e pretenduar nga
subjekti është pozicionuar me vendimin e gjykatës nr.151, datë 10.08.2007.

 Nga subjekti është depozituar vërtetimi nr.564 prot, datë 20.05.2009 i QTTB Fushë-
Krujë me anën e të cilit vërtetohet se nuk disponohen harta kadastrale të fshatit të
Shelegur, Leskovik, rrethi Kolonjë ku të përfshihet prona e pretenduar para vitit 1944
(s’ka hartë dhe pas vitit 1944).

 Në cilësinë e dokumentacionit hartografik aktual: mungon planimetria aktuale sipas
hartës treguese të ZVRPP Kolonjë, hartuar me topograf të licensuar.

 Në dosje ndodhet harta treguese e regjistrimit bashkëngjitur konfirmimit të ZVRPP
Kolonj.

 Pra në kushtet kur kemi mungesë të pozicionimit të sipërfaqes së pretenduar në
planimetrinë e mëparshme si dhe atë aktuale nuk mund të realizohej një analizë
krahasuese në përcaktimin e vendndodhjes dhe pozicionimit të pronës së pretenduar
nga subjekti i shpronësuar.

 Pra i gjithe dokumentacioni i depozituar dhe hartografik nuk ishte në përputhje me
ligjin e kohës dhe aktet ligjore të tij, për këtë arsye dhe nga ana e ish AKKKP Tiranë
me vendimin nr.686, datë 07.12.2012 është rrëzuar kërkesa e kërkueses Kozeta Shyti.
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 Edhe nëse ky kërkim dhe pretendim i paditësave i referohet Ligjit të ri 133/2015 dhe
akteve të dala në zbatim të tij përsëri dokumentacioni ligjor dhe hartografik nuk është
në përputhje me kriteret që përcakton ky ligj.

 Por në përfundim të prapësimeve të Avokaturës së Shtetit konkludojmë se referuar
faktit që nga paditësat nuk është kundërshtuar në rrugë gjyqësore dhe brenda afatit
ligjor 30 ditor vendimmarrja e Drejtorit të Përgjithshëm të ATP-së, dhe rezulton se në
rastin objekt gjykimi ky vendim nuk ështe ankimuar brenda afatit ligjor prej 30 ditor
ç’ka e bënë këtë vendimmarrje titull ekzekutiv.

5. 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 Përgjithshme e Shtetit Zyra Vendore Korçë.

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 Avokatura e Përgjithshme e Shtetit Zyra Vendore Korçë, 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, Avokatura e
Përgjithshme 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.

10. Përsa më sipër, Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë vlerëson se nuk ka vend për të
pranuar kërkesën e paraqitur nga kërkuesi Avokatura e Përgjithshme 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 Përgjithshme e Shtetit, Zyra
Vendore Korçë, për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 41, datë 10.12.2019 të Gjykatës
së Apelit Korçë.

Tiranë, më datë 02.12.2020

ANËTAR ANËTAR KRYESUES

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

KOLEGJI CIVIL
_______________________________________________________________________________
Nr.258 i Regj.Themeltar
Nr.258 i Vendimit

V E N D I M
NË EMËR TË REPUBLIKËS

Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë, i përbërë nga:

Ervin Pupe Kryesues
Sokol Sadushi Anëtar
Ilir Panda Anëtar

Në dhomë këshillimi më date 02.12.2020, mori në shqyrtim çështjen civile nr.258/2020 akti,
datë regjistrimi 18.11.2020, që u përket palëve:

KËRKUES: Sali Dedëgjoni

OBJEKTI: Pezullimi i ekzekutimit të vendimit nr. 21-2019-218/81 datë
07.02.2019 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Gjirokastër lënë në fuqi me
vendimin nr.20-2019-1004/422 datë 18.12.2019 të Gjykatës së Apelit
Gjirokastër.

BAZA LIGJORE: Neni 479 gërma “a” i Kodit të Procedurës Civile.

Në çështjen me palë ndërgjyqëse:

PADITËS: Shoqëria “RB-13” sh.p.k

I PADITUR: Sali Dedëgjoni

KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË

Pasi dëgjoi relacionin e gjyqtarit Ervin Pupe dhe si e shqyrtoi çështjen në tërësi, në
dhomë këshillimi, pa pjesëmarrjen e palëve;
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V Ë R E N

I. Rrethanat e çështjes

1. Nga aktet e fashikullit të gjykimit rezulton se paditësi shoqëria “RB-13” sh.p.k i
është drejtuar me padi Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Gjirokastër kundrejtë palës së paditur
Sali Dedëgjoni me objekt “Shlyerje detyrimi...” .

2. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Gjirokastër, me vendimin nr. 21-2019-218/81 datë
07.02.2019, ka vendosur:

- Pranimin pjesërisht të kërkesë-padisë së paditësit.
- Detyrimin e të paditurit Sali Dedëgjoni t’i paguaj paditësit Shoqëria “RB-13” sh.p.k

shumën prej 2.900.000 (dy mijë e nëntëqind mijë) lekë që rrjedh nga deklarata
noteriale me nr. 3562 rep dhe nr. 1296 kol të datës  29.09.2015, t’i paguaj paditësit
kamatëvonesat në shumën prej 31.336,86 (tridhjetë e një mijë e treqind e tridhjetë e
gjashtë presje tetëdhjetë e gjashtë) lekë të përllogaritura deri në datën 24.11.2018 si
dhe detyrimin e palës së paditur të paguaj vlerën prej 80,57 (tetëdhjetë presje
pesëdhjetë e shtatë)lekë për çdo ditë deri në ekzekutimin e detyrimit.

- Rrëzimin për pjesët e tjera të kërkesë-padisë
- Shpenzimet gjyqësore i ngarkohen në masën 1/3 të paditurit Sali Dedëgjoni.

3. Gjykata e Apelit Gjirokastër me vendimin nr.20-2019-1004/442, datë 18.12.2019
ka vendosur:

- “Lënien në fuqi të vendimit nr. 21-2019-218/81 datë 07.02.2019 të Gjykatës së Rrethit
Gjyqësor Gjirokastër.”
4. Kundër vendimit nr.20-2019-1004/442, datë 18.12.2019, të Gjykatës së Apelit

Gjirokastër, ka paraqitur rekurs pala e paditur Sali Dedëgjoni, e cila ka kërkuar ndryshimin e
këtij vendimit nr.20-2019-1004/442, datë 18.12.2019 të Gjykatës së Apelit Gjirokastër dhe
dërgimin e çështjes për rigjykim në Gjykatën e Apelit Gjirokastër me tjetër trup gjykues.

5. Pala e paditur, në datën 28.10.2020, ka paraqitur përpara Gjykatës së Lartë një
kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 21-2019-218/81 datë 07.02.2019 të
Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Gjirokastër, lënë në fuqi me vendimin nr.20-2019-1004/442,
datë 18.12.2019 të Gjykatës së Apelit Gjirokastër, duke parashtruar këto shkaqe:

- “Kërkuesi Sali Dedëgjoni brenda afateve ligjore ka ushtruar rekurs  më Gjykatën e
Lartë dhe është në pritje të zhvillimit të procedurave dhe afateve ligjore të shqyrtimit të
rekursit nga ana e kësaj Gjykate.

- Ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit do të sillte pasoja të rënda e të pariparueshme
për kërkuesin dhe familjen e tij.”

6. Pala paditëse shoqëria “RB-13” sh.p.k pasi u njoh me kërkesën e paraqitur nga pala
e paditur Sali Dedëgjoni për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 21-2019-218/81 datë
07.02.2019 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Gjirokastër, lënë në fuqi me vendimin nr.20-
2019-1004/442, datë 18.12.2019, të Gjykatës së Apelit Gjirokastër, ka parashtruar argumentet
kundërshtuese si vijon:
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- Kërkuesi në kërkesën e tij nuk argumenton asnjë prej kushteve të kërkuara nga neni
479/1 pika “a” dhe “b” të Kodit të Procedurës Civile që t’i lejojnë Gjykatës së Lartë marrjen
e masës së pezullimit të ekzekutimit të vendimit gjyqësor;

- Pretendimi i kërkuesit se ekzekutimi i vendimit do ti sjell pasoja të rënda duke cituar
fjalë për fjalë dispozitën ligjore është i pamjaftueshëm për të mbështetur kërkesën për
pezullimin e ekzekutimit të vendimit;

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 haptazi 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:
“Gjykata e Lartë, pasi është paraqitur rekursi, me kërkesë të palës, mund të vendosë
pezullimin e ekzekutimit të vendimit kur: a) ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit do të sillte
pasoja të rënda e të pariparueshme; dhe/ose b) pala që ka bërë rekursin depoziton garanci
materiale që siguron ekzekutimin vendimit”.

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

10. Nga shqyrtimi i shkaqeve konkrete për të cilat pala kërkuese, kërkon pezullimin e
ekzekutimit të vendimit vendimit nr. 21-2019-218/81, datë 07.02.2019 të Gjykatës së Rrethit
Gjyqësor Gjirokastër, lënë në fuqi me vendimin nr.20-2019-1004/442 të Gjykatës së Apelit
Gjirokastër, 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 pasoja të
rënda dhe të pariparueshme për të dhe familjen e tij. Të gjitha pretendimet që parashtron pala
kërkuese si arsye për pezullimin e ekzekutimit të vendimit të Gjykatës së Apelit Gjirokastër
nuk janë shkaqe të përligjura që të justifikojnë pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor
të formës së prerë. Argumentet e paraqitura nga kërkuesi se ekzekutimi i vendimit gjyqësor
është një barrë e rëndë financiare, për kërkuesin nuk është një argument i bazuar që të
përligjë marrjen e masës së pezullimit nga Kolegji. Gjithashtu, pretendimi se detyrimi
financiar është tepër i lartë dhe se ekzekutimi i vendimit gjyqësor vë në vështirësi ekonomike



4

shoqërinë nuk është një kërkesë e përligjur që Kolegji të vendosë pezullimin e ekzekutimit të
vendimit gjyqësor, për sa kohë që vendimet gjyqësore janë të detyrueshme për t’u zbatuar
dhe vetëm në rrethanat e parashikuara shprehimisht nga neni 479/1 i K.Pr.Civile mund të
vendoset pezullimi i ekzekutimit të tyre. Për më tepër, argumentat e paraqitura nga kërkuesi
mbeten hipotetike, vetëm në fazën e pretendimeve të tij, për aq kohë sa nuk ka paraqitur asnjë
provë që të provojë pamundësinë financiare në ekzekutimin e detyrimit në fjalë.

11. Kolegji i vë në dukje kërkuesit që Kodi i Procedurës Civile parashikon mjetin
procedural që i vjen në ndihmë debitorit që ndodhet në pamundësi financiare për të
ekzekutuar plotësisht detyrimin. Konkretisht sipas nenit 517 të Kodit të Procedurës Civile,
debitori ka të drejtë që të paraqese kërkesë drejtuar gjykatës së vendit të ekzekutimit për të
shtyrë afatin e ekzekutimit të debitorit ose ta ndajë atë në këste, referuar gjendjes pasurore të
debitorit

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

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

V E N D O S I:

Mospranimin e kërkesës së paraqitur nga kërkuesi Sali Dedëgjoni për pezullimin e
ekzekutimit të vendimit nr. 21-2019-218/81 datë 07.02.2019 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor
Gjirokastër, lënë në fuqi me vendimin nr.20-2019-1004/442 datë 18.12.2019 të Gjykatës së
Apelit Gjirokastër.

Tiranë, më 02.12.2020
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË

KOLEGJI CIVIL
_________________________________________________________________________________
Nr.259 i Regj.Themeltar
Nr. 259 i Vendimit

V E N D I M
NË EMËR TË REPUBLIKËS

Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë, i përbërë nga:

Ervin Pupe Kryesues
Sokol Sadushi Anëtar
Ilir Panda Anëtar

Në dhomë këshillimi më date 02.12.2020, mori në shqyrtim çështjen civile nr. 296 akti, datë
regjistrimi 30.10.2020, që u përket palëve:

KËRKUES: Termocentrali Vlorë sh.a.

OBJEKTI: Pezullimi i ekzekutimit të vendimti nr. 865 datë 23.10.2018 të
Gjykatës së Apelit Vlorë i cili ka lënë në fuqi vendimin nr.461 datë
13.03.2018 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë.

BAZA LIGJORE: Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile.

Në çështjen me palë ndërgjyqëse:

PADITËS: Maliq Haxhiaj

I PADITUR: Termocentrali Vlorë sh.a. Adresa:Porti i ri Triporti Vlorë

KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË

Pasi dëgjoi relacionin e gjyqtarit Ervin Pupe dhe si e shqyrtoi çështjen në tërësi, në
dhomë këshillimi, pa pjesëmarrjen e palëve;
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V Ë R E N

I. Rrethanat e çështjes

1. Nga aktet e fashikullit të gjykimit rezulton se paditësi Maliq Haxhiaj i është
drejtuar me padi Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë duke kërkuar nga pala e paditur
Termocentrali Vlorë sh.a., pagimin e dëmshpërblimit për zgjidhjen e kontratës së punës
menyrë të menjëhershme dhe të pajustifikuar.

2. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Vlorë, me vendimin nr. 461, datë 13.03.2018, ka
vendosur:

- “Pranimin e padisë së paditësit.
- Detyrimin e palës së paditur të dëmshpërblejë palën paditëse me pagën e një viti pune

për zgjidhjen e kontratës së punës në mënyrë të menjëhershme dhe për shkaqe të
pajustifikuara

- Detyrimin e palës së paditur të dëmshpërblej paditësin me 3 muaj pagë për zgjidhjen
e kontratës së punës me efekt të menjëhershëm.

- Dëmshpërblimin me 2 muaj pagë për mosrespektim të procedurës së zgjidhjes së
kontratës së punës.

- Dëmshpërblim me 4 muaj pagë për shkak të vjetërsisë në punë.
- Ekzekutimin e përkohshëm të vendimit gjyqësor në bazë të nenit 317 Kodit të

Procedurës Civile.
- Kundër vendimit lejohet ankim brenda afateve ligjore në Gjykatën e Apelit Vlorë, për

palën e paditur në mungesë ky afat fillon nga dita e marrjes dijeni të vendimit.”
3. Gjykata e Apelit Vlorë me vendimin nr.865 dt. 23.10.2018 ka vendosur:

- “Lënien në fuqi të vendimit nr. 461, datë 13.03.2018, të Gjykatës së Shkallës së Parë
Vlorë.”
4. Kundër vendimit nr. 865, datë 23.10.2018, të Gjykatës së Apelit Vlorë, ka

paraqitur rekurs pala e paditur Termocentrali Vlorë sh.a, e cila ka kërkuar: “Ndryshimin e
këtij vendimi si dhe të vendimit nr.461 datë 13.03.2018, të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë
si vendime të pambështetura në ligj e në prova.”

5. Pala e paditur, Termocentrali Vlorë sh.a., në datën 30.10.2020, ka paraqitur përpara
Gjykatës së Lartë një kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 461, datë
13.03.2018, të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë, lënë në fuqi me vendimin nr.2094, datë
23.04.2018, të Gjykatës së Apelit Vlorë, duke parashtruar këto shkaqe:

- “Ekzekutimi i vendimit të Gjykatës së Apelit Vlorë nr.2094, datë 23.04.2018, do të
sillte pasoja të rënda ekonomike për shoqërinë tonë, ky është një vendim që në mënyrë të
padrejtë duke mos respektuar ligjin, ka vendosur në mënyrë të njëanshme;

- Vendimi i Gjykatës së Apelit Vlorë nr.2094, datë 23.04.2018 është një vendim i
formës së prerë konform nenit 451/a të Kodit të Procedurës Civile dhe me nxjerrjen e urdhrit
të ekzekutimit paditësat do ti drejtohen Zyrës së Përmbarimit;

- Shqyrtimi i rekursit në Gjykatën e lartë ndaj vendimit të Gjykatës së Apelit Vlorë
nr.2094, datë 23.04.2018 kërkon një kohë të gjatë dhe vendimi i kësaj gjykate është i
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ekzekutueshëm, në këto kushte i drejtohemi Gjykatës së Lartë që të pezulloj ekzekutimin e
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 palës
kërkuese, për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të sipërcituar është haptazi 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 Termocentrali Vlorë sh.a, gjendet edhe kopja e rekursit të
ushtruar nga kjo palë kundër vendimit gjyqësor që kërkohet të pezullohet ekzekutimit.
Gjithashtu, konstatohet se pala tjetër pjesëmarrëse në gjykimin e çështjes ku është dhënë
vendimi gjyqësor për të cilin kërkohet pezullimi paditësi Maliq Haxhiaj, është njoftuar
rregullisht për kërkesën e paraqitur nga pala kërkuese Termocentrali Vlorë sh.a, dhe rezulton
se nuk ka 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
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 nr. 461, datë 13.03.2018, të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë, lënë
në fuqi me vendimin nr.2094, datë 23.04.2018, të Gjykatës së Apelit Vlorë,  Kolegji Civil
vlerëson se, kërkuesi nuk ka paraqitur asnjë shkak apo argument konkret të bazuar në prova
se pse ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit do të sillte për palën e paditur pasoja të rënda
dhe të pariparueshme. Të gjitha pretendimet që parashtron pala kërkuese si arsye për
pezullimin e ekzekutimit të vendimit të Gjykatës së Apelit Vlorë nuk janë shkaqe të
përligjura që të justifikojnë pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë.
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Argumentet e paraqitura nga kërkuesi se ekzekutimi i vendimit gjyqësor është një barrë e
rëndë financiare për të kërkuesin nuk është një argument i bazuar që të përligjë marrjen e
masës së pezullimit nga Kolegji. Gjithashtu, pretendimi se detyrimi financiar është tepër i
lartë dhe se ekzekutimi i vendimit gjyqësor vë në vështirësi ekonomike shoqërinë nuk është
një kërkesë e përligjur që Kolegji të vendosë pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor,
për sa kohë që vendimet gjyqësore janë të detyrueshme për t’u zbatuar dhe vetëm në rrethanat
e parashikuara shprehimisht nga neni 479/1 i K.Pr.Civile mund të vendoset pezullimi i
ekzekutimit të tyre. Për më tepër, argumentat e paraqitura nga kërkuesi ngelen vetëm në fazën
e pretendimeve të tij, për aq kohë sa nuk ka paraqitur asnjë provë që të provojë pamundësinë
financiare në ekzekutimin e detyrimit në fjalë.

11. Kolegji i vë në dukje kërkuesit që Kodi i Procedurës Civile parashikon mjetin
procedural që i vjen në ndihmë debitorit që ndodhet në pamundësi financiare për të
ekzekutuar plotësisht detyrimin. Konkretisht sipas nenit 517 të Kodit të Procedurës Civile,
debitori ka të drejtë që të paraqesë kërkesë drejtuar gjykatës së vendit të ekzekutimit për të
shtyrë afatin e ekzekutimit të debitorit ose ta ndajë atë në këste, referuar gjendjes pasurore të
debitorit Përsa më sipër, Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë vlerëson se nuk ka vend për të
pranuar kërkesën e paraqitur nga kërkuesi Termocentrali Vlorë 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,

V E N D O S I:

Mospranimin e kërkesës së paraqitur nga kërkuesi Termocentrali Vlorë sh.a. për pezullimin
e ekzekutimit të vendimit nr.461 datë 13.03.2018 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë lënë
në fuqi me vendimin nr.865, datë 23.10.2018 të Gjykatës së Apelit Vlorë.

Tiranë, më 02.12.2020
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË

KOLEGJI CIVIL

Nr. 260 i Regj.Themeltar
Nr.260 i Vendimit

V E N D I M
NË EMËR TË REPUBLIKËS

Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë, i përbërë nga:

Ervin PUPE Kryesues
Sokol  SADUSHI Anëtar
Ilir PANDA Anëtar

Sot në Tiranë, më datë 02.12.2020, mori në shqyrtim kërkesën për pezullim me Nr. Akti
1537/2018 që i përket:

KËRKUES: Arqile Kromidha
Juliana Kromidha

OBJEKTI: Pezullimin e ekzekutimit të vendimit Nr. 316 datë 19.02.2018 të
Gjykatës së Apelit Tiranë, për shkaqet e poshtëcituara.

BAZA LIGJORE: Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile.

Në çështjen civile me palë:

PADITËS: Shkëlqim Shahinas, Bajame Çela (Shahinas), Teuta Mara
(Shahinas), Rrapo Shahinas, Bledi Shahini (Shahinas), Filloreta
Shahini (Shahinas), Luljana Shahini (Shahinas), Aldora Shahini
(Shahinas).

I PADITUR: Arqile Kromidha
Juliana Kromidha

OBJEKTI: 1. Detyrimi i i të paditurve të paguajnë detyrimet që rrjedhin nga
mospagimi i qirasë së shtëpisë për periudhën e qëndrimit, pagimi i
dëmit të pësuar dhe fitimin e munguar si dhe vlerën e detyrimeve të
energjisë elektrike dhe ujit, në shumën totale 120, 000 Lek.
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2. Detyrimin e të paditurve të lirojnë dhe dorëzojnë banesën dy
katëshe në rr. “Myslym Keta”, regjistruar në ZVRPP Tiranë Nr. 1124
datë 04.04.1992.

KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË

Pasi dëgjoi relatimin e gjyqtarit z. Ervin Pupe mbi kërkesën e pezullimit të ekzekutimit të
vendimit gjyqësor sipas nenit 479 të K.Pr.Civile,

VËREN:

I. Rrethanat e çështjes
1. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë, me vendimin nr. 4131 datë 16.05.2016 ka

vendosur:
“Pranimin e pjesshëm të kërkesë-padisë.
Detyrimin e palës së paditur të lirojë dhe dorëzojë sendin gjykimi të përbërë prej dy

dhoma tualet e verandë në katin e di banesës dy katëshe regjistruar në ZVRPP Tiranë me
Nr.1124 Hipotekor datë 04.04.1992, ndodhur në Rr. "Myslym Keta".

Detyrimin e palës së paditur t'i paguajë palës paditëse shumën prej 9.900 (nëntë mijë
e nëntëqind) lekë në muaj nga data 11.11.2014 e deri në lirim e dorëzimin e ambjenteve.
Detyrimin e palës së paditur të paguajë në favor të palës pa shumën prej 143.795 ( njëqind e
dyzet e tre mijë e shtatë gjyq nëntëdhjetë e pesë) lekë, shumë që përfaqëson vlerën e
amortizimit te banesës si më lart.

Rrëzimin e padisë për pjesën tjetër të saj.”
2. Gjykata e Apelit Tiranë, me vendimin nr. 316 datë 19.02.2018 ka vendosur:
“1. Ndryshimin e vendimit nr. 4131 datë 16.05.2016 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor

Tiranë si më poshtë vijon:
2.Pranimin e pjesshëm të padisë.
3. Detyrimin e të paditurve Arqile Kromidha dhe Juliana Kromidha që të lirojnë dhe

dorëzojnë katin e dytë të banesës dy katëshe të regjistruar në ZVRPP me Nr. 1124 regjistri
hipotekor datë 04.04.1992 ndodhur në rrugën “Myslym Keta”.

4. Detyrimin e të paditurve t’i paguajën palës paditëse shumën prej 9,900 Lek në
muaj nga data 11.11.2014 e deri në dorëzimin e banesës së sipërcituar.

5. Rrëzimin e padisë për pjesën tjetër si të pambështetur në ligj dhe prova.”
3. Kundër vendimit nr. 316 datë 19.02.2018 të Gjykatës së Apelit Tiranë ka paraqitur

rekurs pala e paditur, Arqile Kromidha dhe Juliana Kromidha, të cilët kanë kërkuar prishjen e
vendimit të Gjykatës së Apelit dhe kthimin e çështjes për rishqyrtim me një trup tjetër
gjykues.

4. Pala e paditur, Arqile Kromidha dhe Juliana Kromidha, në datën 04.11.2020, ka
paraqitur përpara Gjykatës së Lartë një kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr.
316 datë 19.02.2018 të Gjykatës së Apelit Tiranë duke parashtruar këto shkaqe:

- Pala kreditore sipas vendimit të mësipërm është njëkohësisht palë debitore ndaj
kërkuesve, sipas një titulli ekzekutiv më të hershëm, që është vendimi Nr. 11264 datë
11.11.2013 i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, lënë në fuqi nga Gjykata e Apelit
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Tiranë, sipas të cilit detyrimi që ka Shkëlqim Shahinas ndaj kërkuesve është në
shumën 1,321,000 Lek.

- Ky detyrim ende nuk është shlyer i plotë dhe me ekzekutimin e tij ka qënë e ngarkuar
e njëjta zyrë përmbarimore, zyra “Power &Justice” shpk, e cila duhet të veprojë me
drejtësi, pasi fillimisht duhet të ekzekutojë detyrimin e vitit 2014 e më pas detyrimin e
vitit 2018.

- Deri në datën 13.10.2020 debitorët kanë detyrimin t’i paguajnë kërkuesve shumën
prej 520,980 lek, detyrim që nuk është shlyer prej 6 vjetësh.

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 Arqile Kromidha dhe Juliana Kromidha, për pezullimin e ekzekutimit të vendimit
gjyqësor të sipërcituar është e pabazuar në ligj.

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

7. Në zbatim të pikës 1 të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile, bashkëlidhur
kërkesës për pezullim të palës kërkuese, gjendet kopja e kërkesës për ekzekutim të detyrimit
e paraqitur nga përmbaruesi gjyqësor kërkuesve në cilësinë e debitorit. Nuk rezulton që
bashkangjitur kërkesës për pezullim të jetë paraqitur ndonjë provë tjetër në mbështetje të
pretendimeve të palës kërkuese. Gjithashtu, konstatohet se avokati i palës tjetër pjesëmarrëse
në gjykimin e çështjes ku është dhënë vendimi gjyqësor për të cilin kërkohet pezullimi, është
njoftuar rregullisht për kërkesën e paraqitur nga pala kërkuese Arqile Kromidha dhe Juliana
Kromidha, dhe nuk ka parashtruar argumente lidhur me bazueshmërinë në ligj të kërkesës për
pezullim dhe për qëndrimin e saj.

8. Kolegji vlerëson se neni 479/1 i K.Pr.Civile garanton vendosjen e masës së
përkohshme procedurale të pezullimit të ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë
(në kuptimin material) në funksion të zgjidhjes së rekursit, që është ushtruar ndaj vetë
vendimit të formës së prerë, 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 parashikuar nga ligji procedural civil si mjet që garanton ankimin efektiv
në kuptim të nenit 43 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë dhe nenit 13 të Konventës
Europiane të të Drejtave të Njeriut. Por duhet theksuar se kjo është një masë e përkohshme
me karakter përjashtimor dhe të jashtëzakonshëm. Kjo do të thotë se pala ndërgjyqëse
gjyqhumbëse që bën kërkesën për pezullimin e vendimit gjyqësor të formës së prerë ka
barrën t’i paraqesë Gjykatës rrethanat konkrete, të bazuara në prova të cilat provojnë se 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. Një parashikim i tillë është i domosdoshëm për
të ruajtur një balancë të drejtë midis interesave të të gjithë palëve ndërgjyqëse dhe për të mos
cenuar parimin e sigurisë juridike në raport me palën gjyfituese si dhe të drejtën e kësaj pale
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për të kërkuar ekzekutimin e vendimit gjyqësor, i cili përbën pjesë të pandarë të së drejtës për
proces të rregullt ligjor të parashikuar nga neni 6 i KEDNJ dhe neni 42 i Kushtetutës.

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

10. Nga shqyrtimi i shkaqeve konkrete për të cilat pala kërkuese Arqile Kromidha dhe
Juliana Kromidha 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. Gjithashtu, kërkuesi nuk ka paraqitur asnjë provë në mbështetje të
pretendimit të tij se do t’i shkaktohet një dëm i madh dhe i pariparueshëm nga ekzekutimi i
vendimit gjyqësor. Kërkuesi ka barrën e provës referuar nenit 479 të Kodit të Procedurës
Civile për të provuar që ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit do të sillte për palën e paditur
pasoja të rënda dhe të pariparueshme, barrë prove të cilën nuk e ka përmbushur.

11. Të gjitha pretendimet që parashtron pala kërkuese si arsye për pezullimin e
ekzekutimit të vendimit të Gjykatës së Apelit Tiranë nuk janë shkaqe të përligjura që të
justifikojnë pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë. Argumentet e
paraqitura nga kërkuesi se palët janë njëkohësisht debitorë dhe kreditorë ndaj njëri tjetrit nuk
është një argument i bazuar që të përligjë marrjen e masës së pezullimit nga Kolegji.
Gjithashtu, pretendimi se fillimisht duhet të ekzekutohet detyrimi i vitit 2014 pastaj ai i vitit
2018 nuk është një pretendim i bazuar që Kolegji të vendosë pezullimin e ekzekutimit të
vendimit gjyqësor, për sa kohë që vendimet gjyqësore janë të detyrueshme për t’u zbatuar
dhe vetëm në rrethanat e parashikuara shprehimisht nga neni 479/1 i K.Pr.Civile mund të
vendoset pezullimi i ekzekutimit të tyre. Për më tepër, argumentet e paraqitura nga kërkuesi
ngelen vetëm në fazën e pretendimeve të tij, për aq kohë sa ai nuk ka paraqitur asnjë provë në
mbështetje të tyre.

12. Duke analizuar rastin konkret, Kolegji vlerëson se pala kërkuese, nuk ka
parashtruar asnjë provë apo argument të lidhur me ndonjë rrethanë konkrete për të vlerësuar
nëse jemi ose jo përpara rastit kur Gjykata e Lartë mund të konkludojë se nga ekzekutimi i
menjëhershëm i vendimit gjyqësor do të vinin pasoja të rënda për të. Në rastin konkret,
Kolegji vlerëson se, pretendimi i kërkuesit për ardhjen e dëmeve të pasojave të rënda dhe të
pariparueshme, mbetet thjesht një kërkim dhe pretendim hipotetik, i supozuar dhe i pabazuar
në prova.

Kolegji vlerëson se, kjo kërkesë, në tërësinë e saj, motivohet me shkaqe që lidhen me
pretendimin për kompensimin e detyrimit që kërkuesit kanë ndaj kreditorit, me një detyrim
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tjetër që ata pretendojnë se ekziston dhe i jep atyre cilësinë e kreditorit në raport me palën
gjyfituese. Këto argumente ngelën në fazën e pretendimeve nga ana e kërkuesve pasi ata nuk
kanë paraqitur asnjë provë në mbështetje të tyre.

13. Sa më sipër, Kolegji vlerëson se kërkesa e paraqitur nga kërkuesit, Arqile
Kromidha dhe Juliana Kromidha për pezullimin e ekzekutimit të vendimit Nr. 316 datë
19.02.2018 të Gjykatës së Apelit Tiranë, nuk përmban shkaqe nga ato të parashikuara në
nenin 479 të Kodit të Procedurës Civile dhe si e tillë nuk duhet pranuar.

PËR KËTO ARSYE

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

V E N D O S I

Mospranimin e kërkesës së paraqitur nga pala kërkuese Arqile Kromidha dhe Juliana
Kromidha për pezullimin e ekzekutimit të vendimit Nr. 316 datë 19.02.2018 të Gjykatës së
Apelit Tiranë.

Tiranë, më 02.12.2020
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