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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË

KOLEGJI CIVIL
___________________________________________________________________________
Nr.261 i Regj.Themeltar
Nr.261 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

Në dhomë këshillimi më datë 25.11.2020, mori në shqyrtim çështjen civile Nr. 1339
Regjistri Themeltar, datë regjistrimi 06.11.2020, që u përket palëve:

Kërkues: Arben Vyshka

Objekti: Pezullim i ekzekutimit të vendimit nr. 698, datë 31.05.2017 të
Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Elbasan, i lënë në fuqi nga
Gjykata e Apelit Durrës me vendimin nr. 10-2019-492 (171),
datë 20.03.2019.

Baza Ligjore: Neni 479 i K.Pr.Civile.

Për çështjen civile që i përket:

Paditës: Lucie Vyshka

I Paditur: Arben Vyshka

Person i tretë: 1. Ali Vyshka
2.Agjencia Shtetërore e Kadastrës Drejtoria Rajonale Elbasan
në vend të Zyra Vendore e Regjistrimit të Pasurive të
Paluajtshme Elbasan.

Objekti: Detyrimin e të paditurit Arben Vyshka t’i lirojë e dorëzojë
paditëses dhe bashkëpronarëve të tjerë sendin e paluajtshëm,
apartament me sipërfaqe 78 m2, kati i tretë i banesës së
ndodhur lagjen Clirimi, Rruga Ismail Qemali, Elbasan.
Detyrimin e të paditurit Arben Vyshka t’i paguajë paditëses
shpërblim për përdorimin e sendit e paluajtshëm, apartament
me sipërfaqe 78 m2, kati i tretë, i banesës së ndodhur në lagjen
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Clirimi, Rruga Ismail Qemali, Elbasan.
Dhënien e vendimit në ekzekutim të përkohshëm.

Baza Ligjore: Nenet 123, 132 dhe 154 e vijues të kodit të familjes.

KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË

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

V Ë R E N

I. Rrethanat e çështjes

1. Pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Elbasan është paraqitur një kërkesëpadia me palë
ndërgjyqëse, objekt dhe bazë ligjore sikundër citohet më lart.

2. Nga aktet e fashikullit të gjykimit rezulton se palët ndërgjyqëse janë në marrëdhënie
gjinie e krushqie mes tyre, më konkretisht pala paditëse Lucie Vyshka është e martuar me
personin e tretë Ali Vyshka, ndërsa i padituri Arben Vyshka është vëllai i personit të tretë dhe
njëherazi kunati i palës paditëse. Palët ndërgjyqëse jetojnë prej vitesh në një banesë tre
katëshe me adresë lagjia Clirimi Elbasan, dy bashkshortët posedojnë dy katet e poshtme të
banesës, ndërsa i padituri posedon katin e sipërm të saj.

3. Personi i tretë Ali Vyshka, për nevoja strehimi, në vitin 1980 ka paraqitur kërkesë
pranë KEKP Elbasan për leje ndërtimi, e cila është miratuar me vendimin nr. 87, datë
13.12.1980 dhe lejen e ndërtim meremetimit nr. 151, datë 04.01.1991. Pas përfundimit të
punimeve, personi i tretë Ali Vyshka, me qëllim regjistrimin e pronës nga zyra e hipotekës, i
është drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Elbasan me kërkesë për vërtetimin e faktit juridik
të pronësisë mbi këtë banesë, kërkesë për të cilën Gjykata ka vendosur pranimin e saj me
vendimim nr. 139, datë 20.01.1993.

4. Me kontratën noteriale nr. 9407 rep., datë 2658 kol., datë 29.01.1993, personi i tretë
Ali Vyshka i ka dhuruar shtëpinë tre katëshe palës së paditur Arben Vyshka.

5. Në datën 13.01.1994 nga ana e noteres Majlinda Lato rezultojnë të regjistruara dy
kontrata dhurimi me të njëjtët numër identifikues, më konkretisht kontrata nr. 15595 rep., nr.
3295 kol., me dhurues të paditurin Arben Vyshka e pranues dhurimi Ali Vyshka. Përmes
njërës prej dy kontratave Arbeni i ka dhuruar të vëllait Aliut shtëpinë tre kate, ndërsa me
tjetrën i ka dhuruar vetëm dy katet e poshtme.

6. Me vendimin nr. 13, datë 20.02.2006 Zyra Vendore e Regjistrimit të Pasurive të
Paluajtshme Elbasan, bazuar në kërkesën e personit të tretë Ali Vyshka, ka regjistruar në
pronësi të tij pasurinë nr. 9/124 e llojit truall dhe ndërtesë me sipërfaqe trualli 110 m2 dhe
ndërtese 95.5 m2, por pa përcaktuar numrin e kateve të objektit. Në relacionin bashkëlidhur
praktikës së regjistrimit rezulton se ndërtesa është tre katëshe dhe se i padituri ka të
regjistruar katin e tretë të saj.

7. Nga viti 2008 ndërmjet familjeve të palëve ndërgjyqëse kanë lindur mosmarrëveshje
për katin e tretë të ndërtesës, që posedohet nga pala e pasitur Arben Vyshka. Në datën
23.09.2010 personi i tretë Ali Vyshka ka paraqitur një kërkesëpadi kundër të vëllait Arben
Vyshka me objekt pavlefshmërinë e kontratës së dhurimit nr. 15595 rep., nr. 9295 kol., datë
13.01.1994 që lidhet me dhurimin e vetëm dy kateve, duke pretenduar se i gjithë objekti është
ndërtuar nga familja e tij. Për shkak të nevojave për strehim ka lejuar të vëllanë Arben
Vyshka të banojë në katin e tretë. Në vitin 1993 i ka dhuruar të vëllait Ali Vyshka banesën
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dhe më pas në vitin 1994 i vëllai ia ka dhuruar sërisht. Me vendimin nr. 296, datë 06.03.2015
Gjykata e Rrethit Gjyqësor Elbasan ka vendosur të pranojë pjesërisht padinë e shtetasit Ali
Vyshka dhe ka rrëzuar kundërpadinë e të paditurit Arben Vyshka për njohje pronar. Gjykata e
Apelit Durrës me vendimin nr. 10-2016-1086 (435), datë 10.05.2016 ka vendosur lënien në
fuqi të vendimit nr. 296, datë 06.03.2015 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Elbasan. Aktualisht
çështja është në shqyrtim pranë Gjykatës së Lartë mbi rekursin e palës së paditur.

8. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Elbasan me vendimin nr. 698 (13-2017-2867), datë
31.05.2017 ka vendosur: “Pranimin e pjesshëm të padisë. Detyrimin e të paditurit Arben
Vyshka t’i lirojë e dorëzojë paditëses Lucie Vyshka, me qëllim që t’i kthehet dhe personit të
tretë Ali Vyshka pasurinë e paluajtshme, nr. 9/214+1-3, ndodhur në zonën kadastrale 8522,
apartament me sipërfaqe 78 m2, ndodhur në katin e tretë të një ndërtese tre katëshe, lagjia
Clirimi, Elbasan. Detyrimin e të paditurit Arben Vyshka të shpërblejë paditësen Lucie Vyshka
për përdorimin e pasurisë paluajtshme nr. 9/214+1-3, ndodhur në zonën kadastrale 8522,
apartament me sipërfaqe 78 m2, lagjia Clirimi Elbasan në shumën 331.890 lekë për
periudhën 24.10.2014 deri në 06.03.2017 dhe për çdo muaj pas datës 07.03.2017 deri në
ekzekutimin e vendimit shumën 11.700 lekë. …”

9. Gjykata e Apelit Durrës me vendimin nr. 10-2019-492 (171), datë 20.03.2019 ka
vendosur: “Lënien në fuqi të vendimit nr. 698 (13-2017-2867) të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor
Elbasan. …”

10. Kundër vendimit të Gjykatës së Apelit Durrës është paraqitur rekurs në Gjykatën e
Lartë në datën 28.03.2019. Në datën 06.11.2020 pala kërkuese Arben Vyshka ka paraqitur një
kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 698, datë 31.05.2017 të Gjykatës së
Rrethit Gjyqësor Elbasan, i lënë në fuqi nga Gjykata e Apelit Durrës me vendimin nr. 10-
2019-492 (171), datë 20.03.2019, duke parashtruar këto shkaqe:

 Me shkresën nr. 4896 prot., datë 02.11.2020 përmbaruesi gjyqësor ka njoftuar të
paditurin për nisjen e proçedurës së ekzekutimit të detyrueshëm të vendimit gjyqësor;

 Ekzekutimi i vendimit gjyqësor pa u shqyrtuar më parë rekursi do t’i shkaktonte një
dëm të rëndë dhe të pariparueshëm sepse nuk ka banesë tjetër dhe nuk ka të ardhura
për të ekzekutimin e detyrimit sipas disponimit të gjykatës. Palës paditëse nuk do t’i
shkaktohej asnjë dëm nëse do të merrej vendimi për pezullimin e ekzekutimit sepse ka
një banesë për të jetuar;

 Pala paditëse nuk është pronare e pasurisë objekt gjykimi, pasuri për të cilën është
duke i zhvilluar një gjykim tjetër pranë Gjykatës së Lartë.

II. Vlerësimi i Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë

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

12. 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. …”

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

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

15. Nga shqyrtimi i shkaqeve konkrete për të cilat pala kërkuese Arben Vyshka, 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.
Fakti që kjo palë është njoftuar për nisjen e ekzekutimit të detyrimeve të rrjedhura nga vendimi
gjyqësor i formës së nuk përbën në vetvete arsye ligjore për marrjen e masës së përkohshme
procedurale të pezullimit të ekzekutimit të vendimit. Të gjitha pretendimet e tjera që parashtron
pala kërkuese si arsye për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë të
Gjykatës së Apelit Durrës përbëjnë kërkime të cilat lidhen me shqyrtimin e rekursit nga
Gjykata e Lartë.

16. Përsa më sipër, Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë vlerëson se nuk ka vend për të
pranuar kërkesën e paraqitur nga kërkuesi Arben Vyshka, 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 Arben Vyshka, për pezullimin e ekzekutimit të vendimit
civil nr. 10-2019-492 (171), datë 20.03.2019 të Gjykatës së Apelit Durrës.

Tiranë, më 25.11.2020
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË

KOLEGJI CIVIL

Nr. 287 i Regj.Themeltar
Nr. 287 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 25.11.2020, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr. 287 akti, datë
15.05.2019, si më poshtë:

KËRKUES: Agron Mehmeti

OBJEKTI: Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 1295, datë 06.11.2018
të Gjykatës së Apelit Tiranë.

BAZA LIGJORE: Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile.

Për çështjen civile që iu përket palëve:

PADITËS: Lumturi Kurti

PADITUR: Agron Mehmeti

KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SE LARTË

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

V Ë R E N

I. Rrethanat e çështjes
1. Nga aktet e fashikullit të gjykimit ka rezultuar se paditësja Lumturi Kurti, i është

drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësore Tiranë kundrejt palës së paditur, Agron Mehmeti, me
objekt Lirim dhe dorëzim i sendit....
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2. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë me vendimin nr. 1368 akti, datë 12.07.2018
ka vendosur: “Pezullimin e gjykimit të çështjes civile me nr. 1368 akti me paditëse Lumturi
Kurti deri në zgjidhjen e çështjes civile ne. 10684 akti e vitit 2018 e Gjykatës së Rrethit
Gjyqësor Tiranë”.

3.Gjykata e Apelit Tiranë, me vendimin nr. 1295, datë 06.11.2018 ka vendosur:
“Prishjen e vendimit nr. 1368 akti, datë 12.07.2018 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë
për pezullimin e gjykimit dhe vazhdimin e gjykimit. Kundër vendimit lejohet rekurs sipas ligjit
në Gjykatën e Lartë”.

4. Kundër këtij vendimi ka paraqitur rekurs kërkuesi Agron Mehmeti, i cili ka
kërkuar edhe pezullimin e ekzekutimit të vendimit, duke parashtruar pasqyrohen vetëm
shkaqet e rekursit dhe me një fjali të vetme kërkohet pezullimi i ekzekutimit të vendimit sipas
nenit 479 të K.Pr.Civile pa paraqitur asnjë argument apo shkak pse kërkohet pezullimi bazuar
në këtë dispozitë.

II. Vlerësimi i Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë

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

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

7. Në zbatim të pikës 1 të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile, bashkëlidhur
kërkesës për pezullim të palës kërkuese Agron Mehmeti, 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 Agron Mehmeti. Pas marrjes së njoftimit për kërkesën për pezullim pala
paditëse në vendimin që kërkohet të pezullohet, nuk rezulton të ketë paraqitur shpjegime.

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 ana tjetër, masa e përkohshme e pezullimit zbatohet vetëm ndaj vendimeve
gjyqësore të formës së prerë që janë tituj ekzekutiv në kuptim të nenit 510/a të K.Pr.C,
konkretisht vendimet gjyqësore të formës së prerë që përmbajnë një detyrim (vendimet
kondemnatore) dhe nuk zbatohet ndaj vendimeve të njohjes (deklarative), ndaj vendimeve
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jopërfundimtare të gjykatës apo ndaj vendimeve të gjykatës që marrin formë të prerë vetëm
në kuptimin procedural dhe me të cilat nuk zgjidhet çështja në themel. Kjo do të thotë se,
vetëm, tek vendimet e detyrimit, debitori gjyqhumbës, i cili është ngarkuar me vendim
gjyqësor të formës së prerë me përmbushjen e një detyrimi, ka të drejtë të kërkojë sipas nenit
479 të K.Pr.Civile pezullimin e ekzekutimit të këtij vendimi nëse nga ekzekutimi i
menjëhershëm atij mund t’i vijnë pasoja të rënda dhe të pariparueshme. Kolegji vlerëson se,
qenia titull ekzekutiv e vendimit gjyqësor të formës së prerë, përbën premisën bazë, të cilën
Kolegji e vlerëson paraprakisht në çdo kërkesë pezullimi. Vetëm pasi plotësohet ky kusht
(conditio sine qua non), Kolegji vlerëson më pas, rast pas rasti, nëse ekzekutimi i
menjëhershëm i vendimit sjell apo jo pasoja të rënda dhe të pariparueshme.

10. Duke iu rikthyer rastit konkret, Kolegji thekson se vendimi i Gjykatës së Apelit
Tiranë, nuk është vendim i formës së prerë, për më tepër nga Gjykata e Apelit Tiranë është
vendosur prishja e çështjes dhe kthimi i saj për rishqyrtim. Në kuptimin material vendimi
duhet të jetë  titull ekzekutiv në kuptim të nenit 510/a të K.Pr.Civile, por në rastin konkret
është një vendim jopërfundimtar. Kjo do të thotë se me paraqitjen e rekursit kundër këtij
vendimi nga pala e paditur, ipso jure efektet e vendimit mbeten të pezulluara dhe procedimi
administrativ nuk mund të fillojë për shkak se vendimi i Gjykatës së Apelit Tiranë nuk ka
marrë formë të prerë në kuptimin procedural dhe për shkak se sipas nenit 36/3 të K.Pr.Civile,
asnjë institucion tjetër nuk ka të drejtë të pranojë për shqyrtim një mosmarrëveshje civile që
është duke u gjykuar nga gjykata, për rrjedhojë objekti i kërkesës nuk gjen mbështetje në
nenin 479 të K.Pr.Civile (dhe se kërkesa objekt gjykimi është haptazi abuzive).

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

12. Duke u bazuar në arsyetimin e mësipërm, në kushtet ku pala e paditëse ka
paraqitur në mënyrë të paligjshme një kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të vendimit në
Gjykatën e Lartë, sipas nenit 479 të K.Pr.Civile, Kolegji vlerëson se kjo palë ka abuzuar
haptazi me të drejtën e parashikuar në këtë dispozitë. Sikurse u arsyetua më sipër, neni 479 i
K.pr.Civile ka për objekt vetëm vendimet gjyqësore të formës së prerë që plotësojnë cilësitë e
titullit ekzekutiv, ndërkohë që objekt rekursi në rastin konkret është një vendim gjyqësor i cili
nuk përcakton detyrime për palën, përsa kohë është vendosur prishja dhe kthimi i çështjes për
rigjykim. Sa më sipër Kolegji vlerëson se në rastin konkret gjen zbatim neni 34/1 i ndryshuar
i K.Pr.Civile ndaj përfaqësuesit ligjor të palës kërkuese (të paditurit Agron Mehmeti), për
caktimin e një sanksioni procedural gjobor, në masën 50.000 lekë.

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

13.1. Kolegji vlerëson se kjo pjesë e dispozitës ka synuar të aktivizojë përgjegjësinë e
palëve dhe përfaqësuesve të tyre të cilët abuzojnë me të drejtat procedurale. Mjetet
procedurale dhe të drejtat që ligji ofron nuk mund të pranohen të lejojnë dëmtimin e procesit
të dhënies së drejtësisë. Ato nuk mund të shndërrohen në mekanizma që palët dhe
përfaqësuesit e tyre t’i përdorin me keqbesim apo me qëllime të pamundësisë së zhvillimit të
procesit apo dëmtimit të interesave dhe të drejtës së palës kundërshtare për të gëzuar
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efektivisht aksesin në drejtësi. Për rrjedhojë sa herë që konstatohen fakte të tilla të paligjshme
në mënyrën se si një ndërgjyqës mbrohet apo e ushtron aktivitetin procedural gjykata duhet të
sanksionojë përgjegjësinë pasurore për shkelje të këtij detyrimi ligjor. Qëllimi i kësaj norme
është garantimi i mbarëvajtjes së procesit gjyqësor dhe detyrimi i subjekteve procedurale,
qoftë ndërgjyqës apo qoftë përfaqësues, që të veprojnë dhe të ushtrojnë me mirëbesim të
drejtat procedurale.

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

13.3. Nga ana tjetër, gjykimi në Gjykatën e Lartë, në rastin e zbatimit të sanksionit të
parashikuar në nenin 34, pika 1 të Kodit të Procedurës Civile, nuk mundëson ushtrimin e
ankimit të veçantë ndaj gjobës prej 50.000 Lekë – 100.000 Lekë që kjo gjykatë vendos. Në
këto raste ankimi i veçantë që kjo dispozitë ofron nuk mund të zbatohet, pasi vendimi i
Gjykatës së Lartë sipas nenit 482 dhe 485 të Kodit të Procedurës Civile nuk mund të
ankimohet gjyqësisht duke qenë se pushteti gjyqësor shteron pas ezaurimit të kësaj shkalle
gjykimi.

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

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

13.6. Në rastet e vendimmarrjes së Gjykatës së Lartë, përmes së cilave caktohet një
sanksion procedural gjobor sipas pikës 1 të nenit 34 të Kodit të Procedurës Civile, një kopje e
vendimit i njoftohet shërbimit përmbarimor, konkretisht Zyrës Përmbarimore Tiranë. Sipas
shkronjës “a” të nenit 510 të Kodit të Procedurës Civile vendimet e Gjykatës së Lartë në këto
raste përbëjnë tituj ekzekutiv dhe si të tilla janë të ekzekutueshme nga shërbimi përmbarimor
gjyqësor. Këto shuma detyrimi derdhen nga subjekti i dënuar debitor për llogari të buxhetit të
shtetit.

14. Në rastin konkret kërkesa për pezullim është ushtruar nga përfaqësuesi ligjor i të
paditurit Agron Mehmeti. Për rrjedhojë Kolegji Civil vendos që të dënojë Av. Gentian Muçaj,
në bazë dhe për zbatim të nenit 34 të Kodit të Procedurës Civile, me gjobë në vlerën 50.000
Lekë.

P Ë R   K Ë T O   A R S Y E

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

V E N D O S I

1. Mospranimin e kërkesës së paraqitur nga kërkuesi Agron Mehmeti, për pezullimin e
ekzekutimit të vendimit nr. 1295, datë 06.11.2018 të Gjykatës së Apelit Tiranë.
2. Dënimin e Av. Gentian Muçaj, me gjobë në vlerën 50.000 Lekë.
3. Ky vendim përbën titull ekzekutiv.
4. Ngarkohet Zyra e Përmbarimit Tiranë për ekzekutimin e gjobës për llogari të buxhetit të
shtetit.
5. Një kopje e këtij vendimi i njoftohet edhe Zyrës së Përmbarimit Tiranë. Kundër pjesës së
vendimit të dënimit me gjobë mund të ushtrohet ankim, brenda 3 ditëve nga dita e nesërme e
marrjes dijeni të këtij vendimi, në Gjykatën e Lartë.

Tiranë, më 25.11.2020
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