REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË
KOLEGJI CIVIL
Nr. 86 i Regj.Themeltar
Nr. 86 i Vendimit
VENDIM
NË EMËR TË REPUBLIKËS
Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë i përbërë nga:
Ervin PUPE
Albana BOKSI
Sandër SIMONI

-Kryesues
-Anëtare
-Anëtar

në datë 28.07.2021, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr. 86 akti, datë
17.05.2021, si më poshtë:
KËRKUES:

1. Shoqëria “Operatori i Shpërndarjes së Energjisë
Elektrike” SHA;
2. Avokatura e Shtetit, Zyra Vendore Durrës;
3. Shoqëria “Eurosig” SHA;
4. Shoqëria “Ansig” SHA;
5. Shoqëria “Intersig-Vienna Insurance Group” SHA;
6. Shoqëria “Sigal Uniqa Group Austria” SHA

OBJEKTI:

Pezullimin e ekzekutimit të vendimit me nr. 2035, datë
24.12.2018 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës, i lënë
në fuqi me vendimi nr. 10-2021-292/82, datë 24.02.2021 të
Gjykatës së Apelit Durrës.

BAZA LIGJORE:

Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile.

Në çështjen civile që i përket:
PADITËS:

Shoqëria “AlbKalustyan” SHPK

I PADITUR:

1. Shoqëria “Operatori i Shpërndarjes së Energjisë
Elektrike” SHA;
2. Etleva Joti (Agolli);
3. Eneida Baroni;
1

4. Plator Mehmeti;
5. Erion Bozgo;
6. Biljana Terolli;
7. Dorian Neziraj;
8. Olgert Dheskali.
PALË TË TRETA:

1. Avokatura e Shtetit;
2. Shoqëria “ALB-SIGURACION” SHA;
3. Shoqëria “Sigal Uniqa Group Austria” SHA;
4. Shoqëria “Insig” SHA;
5. Shoqëria “Sigma Interalbania Viena Insurance Group”
SHA
6. Shoqëria “Atlantik Shoqëri Sigurimesh” SHA
7, Shoqëria “Ansig” SHA
8, Shoqëria “Eurosig” SHA

KOLEGJI CIVIL
Pasi dëgjoi relatimin e gjyqtarit Ervin Pupe mbi kërkesën e pezullimit të ekzekutimit të
vendimit gjyqësor të formës së prerë,
VËREN:
I.

Rrethanat e çështjes

1. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Durrës, me vendimin nr. 2035, datë 24.12.2018 ka
vendosur:
“1. Pranimin e pjesshëm të padisë;
2. Detyrimin e të paditurit Shoqëria “Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike”
SHA t’i paguajë paditësit Shoqërisë “AlbKaiustyan” SHPK shumën prej 170.247.960 (njëqind e
shtatëdhjetë milion e dyqind e dyzet e shtatë mijë e nëntëqind e gjashtëdhjetë) lekë, si shpërblim
për dëmin e shkaktuar nga rënia e zjarrit në datën 22.10.2015;
3. Detyrimin e të paditurit Shoqëria “Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike”
SHA t’i paguajë paditësit Shoqërisë “AlbKalustyan” SHPK shumën prej 49.536.427 (dyzet e
nëntë milion e pesëqind e tridhjetë e gjashtë mijë e katërqind e njëzet e shtatë) lekë, si fitim i
munguar nga mos ushtrimi i aktivitetit ekonomik për përpunimin e 772.397 kg sherbelë;
4. Rrëzimin e padisë për pjesën tjetër të saj;
5. Shpenzimet gjyqësore të parapaguara nga paditësi Shoqëria “AlbKalustyan” SHPK në
vlerën 3.785.957 (tre milion e shtatëqind e tetëdhjetë e pesë mijë e nëntëqind e pesëdhjetë e
shtatë) lekë i ngarkohen të paditurit Shoqërisë “Operatori i Shpërndarjes së Energjisë
Elektrike” SHA, shpenzimet e kryera në mënyrë solidare nga personat e tretë, Shoqëria “ALBSIGURACION” SHA, Shoqëria “INSIG” SHA, jo jetë, SHA, Shoqëria “INTERSIG VIENNA
INSURANCE GROUP” SHA, Shoqëria “Atlantik - Shoqëri Sigurimesh” SHA, Shoqëria
“ANSIG” SHA, Shoqëria “EUROSIG” SHA, në vlerën 462.857,22 (katërqind e gjashtëdhjetë e
dy mijë e tetëqind e pesëdhjetë e shtatë presje njëzet e dy) lekë, i ngarkohen të paditurit
Shoqërisë “Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike” SHA, ndërsa shpenzimet e kryera
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nga i padituri “Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike” SHA në vlerën 11.150
(njëmbëdhjetë mijë e njëqind e pesëdhjetë) lekë mbeten në ngarkim të tij;
6. Ky vendim përbën titull ekzekutiv pasi merr formë të prerë dhe është i ekzekutueshëm
nga shërbimi përmbarimor shtetëror apo privat me paraqitjen e tij nga pala kreditore.
7. Kundër këtij vendimi lejohet ankim brenda 15 ditëve në Gjykatën e Apelit Durrës, duke
filluar të përllogaritet ky afat nga e nesërmja e komunikimit të vendimit.”
2. Me vendimin nr. 10-2021-292/82, datë 24.02.2021 Gjykata e Apelit Durrës ka
vendosur:
“1. Lënien në fuqi të vendimit nr. 2035, datë 24.12.2018 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor
Durrës;
2. Kundër këtij vendimi mund të bëhet rekurs në Gjykatën e Lartë, brenda 30 ditëve nga e
nesërmja e njoftimit të vendimit.”
3. Kundër këtij vendimi, kanë paraqitur rekurs, pala e paditur, shoqëria “OSHEE” SHA;
Avokatura e Shtetit, Zyra Vendore Durrës; personat e tretë: Shoqëria “Ansig” SHA; Shoqëria
“Eurosig” SHA; Shoqëria “Intersig-Vienna Insurance Group” SHA; shoqëria “Sigal Uniqa
Group Austria” SHA. Po ashtu, në mënyrë të integruar me rekursin këto palë, kanë paraqitur,
pranë Gjykatës së Lartë një kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të vendimit të Gjykatës së
Apelit Durrës.
4. Në kërkesën e Avokaturës së Shtetit janë parashtruar vetëm shkaqet se pse
kundërshtohet vendimi i Gjykatës së Apelit Durrës dhe nuk parashtrohet asnjë shkak për
kërkesën për pezullim.
5. Në kërkesën e palës së paditur, shoqëria “OSHEE” SHA është parashtruar se:
Vendimi i Gjykatës së Apelit Durrës është rrjedhojë e zbatimit të gabuar të ligjit
material dhe procedural;
Gjykatat nuk kanë garantuar një hetim të plotë dhe të gjithanshëm sipas nenit 14 të
Kodit të Procedurës Civile;
Ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit do të sillte pasoja të rënda dhe të pariparueshme
për palën e paditur;
Vlera e konsiderueshme e detyrimit prej afërsisht 220.000.000 lekë do të cenonte
mbarëvajtjen e aktivitetit të shoqërisë “OSHEE” SHA dhe do të sillte pasoja të
konsiderueshme në aspektin financiar dhe ekonomik;
Shoqëria “OSHEE” SHA është në fazën e transformimit të kërkuar nga ligji organik,
përmes krijimit të tre shoqërive bija, FTL SHA, OSSH SHA dhe FSHU SHA,
transformim i cili përfshin aspektin organizativ, financiar. Ekzekutimi i këtij vendimi
do të sillte impakt në këtë proces;
Në eventualitetin e ndryshimit të vendimit nga Gjykata e Lartë, rikuperimi i shumës si
më sipër është i pamundur.
6. Në kërkesën e personave të tretë janë paraqitur të njëjtat shkaqe për pezullimin e
ekzekutimit të vendimit me ato të palës së paditur, shoqërisë “OSHEE” SHA.
7. Me datë 21.06.2021, ka depozituar prapësime në lidhje me kërkesat për pezullimin e
ekzekutimit të vendimi, paditësi, shoqëria “AlbKalustyan”, duke parashtruar se:
- Pala paditëse mori në konsideratë pretendimet e palës së paditur për vështirësitë ekonomike
dhe ka arritur në një marrëveshje dypalëshe për ekzekutimin e detyrimit me këste të shtrira
në 12 muaj;
- Bashkëlidhur paditësi ka paraqitur marrëveshjen nr. prot 36968/2, datë 14.06.2021 dhe
mandatpagesën e këstit të parë;
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Sa më sipër nuk ka arsye për pezullimin e ekzekutimit të vendimit.
8. Në marrëveshjen e nënshkruar midis kreditorit gjyqfitues dhe debitorit gjyqhumbës,
shoqërisë “OSHEE” SHA, të evidentuar më sipër, ndër të tjera thuhet:
“Palët kanë si qëllim që me anë të kësaj marrëveshjeje të bëjnë të mundur shlyerjen me
këste të detyrimit total, pasi nuk kanë arritur me mirëkuptim, dhënien e mundësisë së shlyerjes
palës debitore, duke mos cenuar në mënyrë të menjëhershme situatën financiare të debitorit
OSHEE GROUP SHA…Pala debitore “OSHEE GROUP” SHA detyrohet në shumën totale
223,570,344 lekë në favor të palës kreditore për zbatimin e titullit vendim nr. 10-2021-292/82,
datë 24.02.2021 të Gjykatës së Apelit Durrës”
9. Në këtë marrëveshje palët kanë rënë dakord që detyrimin ta ndajnë në 12 këste mujore
që variojnë nga 18,570,344 lekë/muaj deri në 20,000,000 lekë në muaj. Kreditori nëpërmjet kësaj
marrëveshjeje ka rënë dakord që nuk do ti drejtohet shërbimit përmbarimor.
II.

Vlerësimi i Kolegjit Civil

10. Kolegji Civil (në vijim Kolegji), fillimisht sjell në vëmendje, se kërkesat për
pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 10-2021-292/82, datë 24.02.2021, të Gjykatës së Apelit
Durrës, janë paraqitur në mënyrë të veçantë nga secila palë dhe kanë marrë numra të ndryshëm
regjistrimi pranë Gjykatës së Lartë. Duke qenë se, këto kërkesa kanë për objekt të njëjtin vendim
gjyqësor që kundërshtohet, në bazë të nenit 448 të KPC, Kolegji vendosi bashkimin e tyre, në një
çështje të vetme. Kërkesat e paraqitura më vonë në kohë iu bashkuan kërkesës së regjistruar më
parë (shih për analogji nenin 57 të KPC).
11. Përsa i përket kërkesës së palës së paditur, shoqërisë “OSHEE” SHA, Kolegji
vlerëson kjo e fundit, është e pambështetur në nenin 479 të KPC. Kjo dispozitë, në paragrafin e
parë, parashikon kushtet dhe motivet për të cilat, Gjykata e Lartë, mund të pezullojë ekzekutimin
e vendimit gjyqësor:
“1. Gjykata e Lartë, pasi është paraqitur rekursi, me kërkesë të palës, mund të vendosë
pezullimin e ekzekutimit të vendimit kur: a) ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit do të sillte
pasoja të rënda e të pariparueshme; dhe/ose b) pala që ka bërë rekursin depoziton garanci
materiale që siguron ekzekutimin vendimit.”
12. Masa e përkohshme e pezullimit të ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së
prerë sipas nenit 479 të KPC ka karakter përjashtimor dhe të jashtëzakonshëm. Në të kundërt do
të zhvleftësohej fuqia juridike e vendimit gjyqësor të formës së prerë, detyrueshmëria për
zbatimin e tij nga palët ndërgjyqëse dhe mosekzekutimi i vendimit gjyqësor të formës së prerë,
nga përjashtim do të shndërrohej në rregull. Kjo do të vinte ndesh me të drejtën kushtetuese dhe
konventore të kujtdo për të patur një proces të rregullt ligjor, e drejtë që përfshin jo vetëm fazën
njohëse të së drejtës por edhe fazën ekzekutive. Kjo do të thotë se pala që e kërkon pezullimin ka
barrën e paraqitjes së fakteve dhe argumentave konkretë se cili është dëmi i rëndë që asaj mund
t’i vijë nga ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit gjyqësor të formës së prerë dhe pse apo në
çfarë mënyre ky dëm është me natyrë të parikthyeshme.
13. Gjykata e Lartë, në bazë dhe për zbatim të nenit 479 të KPC, 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, nëse ka argumente konkret ligjorë dhe/apo prova të palës
kërkuese që bëjnë të bazuar pretendimin për ekzistencën e një dëmi të menjëhershëm dhe të
riparueshëm që mund të passjellë 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
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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.
14. Në çështjen konkrete, duke iu referuar marrëveshjes dypalëshe, të paraqitur nga
paditësi, për ekzekutimin vullnetar të detyrimit me këste, të shtrirë në kohë, Kolegji vlerëson se
nuk ka një shkak të arsyeshëm mbi dëmin e menjëhershëm dhe të pariparueshëm që mund ti vijë
palës së paditur, nga ekzekutimi i vendimit gjyqësor të formës së prerë. Si rrjedhojë edhe kërkesa
e saj është e papranueshme bazuar në nenin 479 të KPC. I njëjti argument vlen edhe për kërkesën
e Avokaturës së Shtetit, Zyra Vendore Durrës, në cilësinë e përfaqësuesit ligjor të posaçëm të
palës së paditur.
15. Nga ana tjetër, Kolegji vlerëson se kërkesat e personave të tretë: shoqëria “Ansig”
SHA; shoqëria “Eurosig” SHA; Shoqëria “Intersig-Vienna Insurance Group” SHA; shoqëria
“Sigal Uniqa Group Austria” SHA janë të papranueshme për mungesë legjitimiteti.
16. Kështu, ndërgjyqësia në procesin gjyqësor administrativ dhe civil ndahet në
ndërgjyqësi kryesore, e cila përbëhet nga rrethi i palëve në emër ose kundër të cilëve zhvillohet
procesi (shih nenin 90 të KPC). Ndryshe këto ndërgjyqës njihen si palët në kuptimin e ngushtë,
pasi në mënyrë të drejtpërdrejtë ato fitojnë apo konfirmojnë të drejta dhe marrin përsipër
detyrime nga vendimi gjyqësor përfundimtar. Këto palë janë paditësi, i padituri, kundërpaditësi,
kërkuesi në gjykimet gracioze, apo ndërhyrësi kryesor. Duke qenë se procesi zhvillohet në emër
apo kundër tyre, nga pozita aktive apo pasive procedurale me të cilët janë legjitimuar
proceduralisht në proces, gjykata me vendim përfundimtar mundet t’i ngarkojë ato me detyrime,
mundet t’i akordojë atyre të drejta dhe mundet t’i ngarkojë ato me shpenzime gjyqësore (shiko
nenin 109 të Kodit të Procedurës Civile). Për më tepër vetëm palët në kuptimin e ngushtë
munden të disponojnë mbi objektin e mosmarrëveshjes.
17. Nga ana tjetër procesi gjyqësor civil apo administrativ njeh edhe bashkësinë apo
kategorinë e ndërgjyqësve dytësor, të cilët kanë një pozitë procedurale të ndryshme nga
ndërgjyqësit kryesorë. Ato marrin pjesë në proces në kushte të caktuara (shiko nenin 191, 192
dhe 193 të KPC) dhe nuk mund të ushtrojnë ato të drejta procedurale që lidhen ngushtësisht me
ndërgjyqësit kryesor (shih nenin 195 të KPC). Ndërgjyqësit dytësor lidhen indirekt nga produkti
përfundimtar i procesit gjyqësor, nuk mundet të ngarkohen me detyrime nga vendimi
përfundimtar dhe nuk mundet të ngarkohen me shpenzime gjyqësore. Ato gjithashtu nuk mundet
të disponojnë mbi objektin e mosmarrëveshjes.
18. Në vijim të këtij arsyetimi, Kolegji vlerëson se, neni 479 i KPC, është një e drejtë
procedurale, që ligji e ka vënë në dispozicionin ekskluziv të palës ndërgjyqëse në kuptimin e
ngushtë, konkretisht të palës debitore gjyqhumbëse, e cila është ngarkuar me një detyrim nga
vendimi gjyqësor, kur ka arsye se nga ekzekutimi i menjëhershëm do ti vijnë pasoja të rënda dhe
të pariparueshme.
19. Në rastin konkret me detyrime nga vendimi gjyqësor është ngarkuar pala e paditur,
shoqëria “OSHEE” SHA, ndërkohë, në kërkesën e paraqitur nga personat e tretë, shkaqet e
pezullimit lidhen me cenimin e interesave të palës së paditur. Sipas nenit 95 të KPC askush nuk
mund të bëjë të vlefshme në emër të tij të drejta të dikujt tjetër.
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PËR KËTO ARSYE :
Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë mbështetur në Nenin 479 të Kodit të Procedurës Civile,
VENDOSI:
Mospranimin e kërkesës së kërkuesve, Avokatura e Shtetit, Zyra Vendore Durrës; Shoqëria
“OSHEE” SHA; Shoqëria “Eurosig” SHA; Shoqëria “Ansig” SHA; Shoqëria “Intersig-Vienna
Insurance Group” SHA; Shoqëria “Sigal Uniqa Group Austria” SHA për pezullimin e
ekzekutimit të vendimit nr. 2035, datë 24.12.2018 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës, i lënë
në fuqi me vendimi nr. 10-2021-292/82, datë 24.02.2021 të Gjykatës së Apelit Durrës.
Tiranë, me 28.07.2021
ANËTAR
Sandër SIMONI

ANËTAR

KRYESUES

Albana BOKSI

Ervin PUPE
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË
KOLEGJI CIVIL
Nr. 94 i Regj.Themeltar
Nr. 94 i Vendimir
VENDIM
NË EMËR TË REPUBLIKËS
Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë i përbërë nga gjyqtarët:
Ervin PUPE
Albana BOKSI
Sandër SIMONI

- Kryesues
- Anëtar
- Anëtar

sot më datë 28.07.2021, mori në shqyrtim në dhomën e këshillimit kërkesën nr. 94
Akti, datë 26.05.2021, si më poshtë:
KËRKUES:

Ministria e Financave dhe Ekonomisë
Avokatura e Shtetit.

OBJEKTI:

Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 1862, datë 20.07.2017
të Gjykatës së Apelit Tiranë.

BAZA LIGJORE:

Neni 449, 479/a, 483, 484 të Kodit të Procedurës Civile.

e cila lidhet me çështjen civile të themelit, të regjistruar pranë Gjykatës së Lartë me nr.
11243-03374-2017, datë 25.10.2017 dhe që ju përket palëve ndërgjyqëse si më poshtë:
PADITËS:

Veri Satka

I PADITUR:

Banka e Shqipërisë
Banka Kombëtare Tregtare (BKT) sh.a
Ministria e Financave

OBJEKTI:

Detyrimi i palëve të paditura për kthimin e shumës
168.081 USD (dollarë amerikanë).
Detyrimi i palëve të paditura për shpërblimin e dëmit si
rrjedhojë e vonesës së kthimit të shumës së mësipërme
që përbëhet nga kamatat e arrira, duke filluar nga 1
Janari 1982 dhe deri në ekzekutimin e vendimit.
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Shuma totale e kërkimit sipas pikave 1 dhe 2 është
400,000 USD (dollarë amerikanë).
BAZA LIGJORE:

Nenet 31, 32/a, 68 dhe 161 të Kodit të Procedurës
Civile; nenet 113/ç, 348, 349, 351, 352, 419, 421, 422,
dhe 450 të Kodit Civil.
KOLEGJI CIVIL

Pasi dëgjoi relatimin e gjyqtarit Ervin Pupe mbi kërkesën e subjekteve kërkues, Ministria e
Financave dhe Ekonomisë dhe Avokatura e Shtetit për pezullimin e ekzekutimit të vendimit
nr. 1862, datë 20.07.2017 të Gjykatës së Apelit Tiranë, sipas përcaktimeve të nenit 479 të
KPC,
VËREN:
I. Rrethanat e çështjes
1.Referuar akteve të administruara në dosjen gjyqësore, rezulton se paditësi Veri
Satka i është drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë në vitin 2015, me padinë me objekt
të sipërcituar në pjesën hyrëse të këtij akti.
2. Me vendimin nr. 8087, datë 21.10.2015, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë ka
vendosur:
-Pranimin pjesërisht të kërkesë-padisë.
-Detyrimin e palës së paditur Ministria e Financave ti kthejë palës paditëse Veri Satka
shumën prej 150.226,76 USD si dhe interesat e kësaj shume sa vlera e detyrimit.
-Rrëzimin e kërkesë padisë për pjesën tjetër të kërkimit.
-Pushimin e gjykimit të çështjes për pjesën e kërkimit të shumës prej 10.000.000 lira turke
për shkak të heqjes dorë prej saj nga pala paditëse.
-Pushimin e gjykimit për palët e paditura Banka e Shqipërisë dhe Banka Kombëtare Tregtare
sh.a.
-Shpenzimet gjyqësore në ngarkim të palës së paditur, Ministria e Financave.
3. Me vendimin nr. 1862, datë 20.07.2017, Gjykata e Apelit Tiranë ka vendosur:
-Lënien në fuqi të vendimit nr. 8087, datë 21.10.2015 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë,
duke e ndryshuar atë vetëm përsa i përket detyrimit kryesor dhe interesave, në këtë mënyrë:
-Detyrimin e të paditurit Ministria e Financave t’i kthejë paditësit Veri Satka shumën
142.175,42 USD (njëqind e dyzet e dymijë e njëqind e shtatëdhjetë e pesë presje dyzet e dy
dollarë amerikanë), interesat mbi këtë shumë të llogaritura deri më datë 06.07.2017 në
vlerën 265.315,91 USD (dyqind e gjashtëdhjetë e pesë mijë e treqind e pesëmbëdhjetë presje
nëntëdhjetë e një dollarë amerikan), si dhe pas kësaj date dhe deri në ekzekutimin e plotë të
vendimit interesat sipas normës së interesit të publikuar nga Banka e Shqipërisë.
-Për këtë vendim lëshohet urdhëri i ekzekutimit.
4. Kundër vendimit nr. 1862, datë 20.07.2017 të Gjykatës së Apelit Tiranë, ka
ushtruar të drejtën e rekursit pala e paditur, Ministria e Financës, përfaqësuar nga
Avokatura e Shtetit, e cila ka parashtruar këto shkaqe:
 Të dyja vendimet e dhëna nga gjykatat janë të pabazuara në ligj dhe në prova.
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Gjykata e Apelit Tiranë ka gabuar, pasi ka ligjëruar shkeljet procedurale të kryera
gjatë gjykimit në shkallë të parë.
Ministria e Financave është thirrur fillimisht në cilësinë e palës së tretë. Kalimi i kësaj
pale nga person i tretë në palë të paditur, është bërë në fillim të vitit 2015, edhe pse ky
proces gjyqësor kishte filluar që në vitin 2009.
Ky kalim procedural është kryer në kundërshtim me përcaktimet e nenit 192 të Kodit
të Procedurës Civile, pasi Ministria e Financave nuk ka asnjë interes të përbashkët me
palët e tjera në këtë gjykim, pasi nuk ka pasur asnjë të drejtë dhe asnjë detyrim për të
kaluar në llogarinë e paditësit dhe trashëgimtarëve të tjerë të shumës prej 50.000.000
lira.
Vendimi për kalimin procedural të Ministrisë së Financave si palë e paditur, është
bërë në kundërshtim me ligjin procedural për këto tre arsye:
a) Ky vendim është marrë nga gjykata e shkallës së parë para se Ministrisë së
Financave t’i komunikohej kërkesa e palës paditëse për ndryshimin e
ndërgjyqësisë;
b) Ministria e Financave nuk e ka dhënë pëlqimin e saj për këtë kalim procedural;
c) Vendimi për ndryshimin e ndërgjyqësisë është marrë pasi kanë kaluar 5 vjet nga
data e fillimit të procesit gjyqësor. Paditësi nuk ka justifikuar se cili është interesi i
përbashkët i palëve të paditura në këtë gjykim, nisur nga fakti që për një periudhë
prej 5 vitesh ka vijuar të qëndrojë gjatë këtij gjykimi në cilësinë e personit të tretë.
Gjykata ka gabuar kur ka arritur në konkluzionin se padia është ngritur brenda afateve
ligjorë.
Pala paditëse ka pretenduar se padia objekt shqyrtimi mbështetet tek parashikimet e
nenit 113 të Kodit Civil, në të cilin përcaktohet se nuk parashkruhen paditë për
kthimin e shumave të depozituara në banka. Paditësi nuk ka paraqitur në këtë gjykim
asnjë provë se ai ka një depozitë bankare në të cilën ka depozituar shumën prej
50.000.000 lira turke.
Për sa më sipër, gjykata duhet ta kishte marrë në konsideratë faktin se nuk ndodhemi
para parashikimeve të nenit 113/ç të Kodit Civil. Në këtë rast, ndodhemi përpara
përcaktimeve të nenit 113/dh të Kodit Civil, që ka lidhje me kërkimin e dëmit
jashtëkontraktor, si dhe ngritjen e padive për kthimin e fitimit pasuror me pa të drejtë,
të cilat parashkruhen brenda afatit 3-vjeçar.
Ky qëndrim mbështetet edhe tek përcaktimet e nenit 59/b të Kodit Civil të vitit 1981,
sipas të cilit, kur në ligj nuk është parashikuar ndryshe parashkruhen brenda 3 vjetëve
paditë ndërmjet personave juridikë dhe shtetasve, si dhe ndërmjet shtetasve.
Veprimet bankare për të cilat paditësi pretendon se janë kryer nga Konsullata
Shqiptare në Stamboll në drejtim të Bankës së Shqipërisë janë kryer në vitin 1982.
Edhe vërtetimet e paraqitura nga paditësi bëjnë fjalë për xhirime të kryera në vitet
1983-1984, ndërkohë që paditësi i është drejtuar Gjykatës me padinë objekt gjykimi
në vitin 2009.
Të dyja gjykatat kanë shkelur parimin e gjësë së gjykuar.
Nga ana e palës paditëse është filluar në vitin 1995 një proces gjyqësor me objekt
“Detyrimin e palës së paditur Ministria e Financave dhe BKT për ti kthyer paditësit
shumën prej 50.000.000 lirash turke”.
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Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë ka marrë vendim për pushimin e këtij gjykimi në
datën 08.11.1996, vendim i cili ka marrë formë të prerë në datën 23.11.1996, pasi nuk
është ankimuar nga paditësi. Pra, objekti gjyqësor i këtij gjykimi është i njëjtë me
objektin e shqyrtimit të çështjes gjyqësore që është zgjidhur me vendimin e pushimit
të datës 08.11.1996.
 Në kushtet kur gjykata ka pranuar të njëjtën padi, për të cilën është vendosur pushimi
vite më parë, duke ia ngarkuar vlerën prej 50.000.000 lira turke Ministrisë së
Financave, ka shkelur parimin e gjësë së gjykuar edhe atë të sigurisë juridike, pasi
është shprehur për herë të dytë mbi një pretendim, të cilit i është dhënë zgjidhje me
vendim të formës së prerë që në vitin 1996.
 Gjykatat kanë gabuar edhe kur kanë pranuar faktin se kompetenca në lëndë e këtij
gjykimi është me natyrë civile. Ky gjykim ka natyrë administrative në përmbushje të
parashikimeve ligjore të nenit 7 dhe 17 të Ligjit nr. 49/2012. Ky qëndrim gjen
mbështetje edhe tek qëndrimi që kanë mbajtur Kolegjet e Bashkuara të Gjykatës së
Lartë në vendimin e tyre unifikues nr. 3/2013.
 Për sa më sipër, është kërkuar ndryshimi i të dyja vendimeve të dhëna nga gjykatat më
të ulëta dhe rrëzimin e padisë.
5. Me shkresën nr. 3724/1 Prot, datë 30.04.2021, Ministria e Financave dhe
Ekonomisë i është drejtuar Gjykatës së Lartë me kërkesën për pezullimin e ekzekutimit
të vendimit nr. 1862, datë 20.07.2017 të Gjykatës së Apelit Tiranë, duke pretenduar të
njëjtat shkaqe që janë paraqitur në rekursin e depozituar nga Avokatura e Shtetit ndaj
vendimit të sipërcituar, duke parashtuar edhe këto pretendime:
 Në veprimet që janë kryer nga trashëgimlënësi i paditësit, por edhe trashëgimtarët e
tjerë të tij, Ministria e Financave nuk ka ndërhyrë në asnjë moment.
 Nuk ekziston asnjë provë shkresore e cila të vërtetojë se ka ekzistuar një lidhje
çfarëdo midis veprimeve që paditësi pretendon se janë kryer me pasurinë e lënë nga
trashëgimlënësi dhe Ministrisë së Financave.
 VKM nr. 458, datë 24.12.1991 “Për shkrirjen e shoqërisë komisionare”, i ndryshuar
me VKM nr. 533, datë 08.11.1993, i përdorur si referencë nga palët ndërgjyqëse por
edhe gjykata, nuk mund të shërbejë si bazë për ti ngarkuar Ministrisë së Financave
detyrimin e kërkuar nga paditësi.
 Ky vendim nuk rezulton të jetë botuar në Fletoren Zyrtare në vitin 1993 dhe
rrjedhimisht, ai nuk mund të konsiderohet se ka hyrë ndonjëherë në fuqi.
 VKM nr. 458, datë 24.12.1991 “Për shkrirjen e shoqërisë komisionare”, i ndryshuar,
flet për Ministrinë e Financave dhe të Ekonomisë. Në asnjë moment nuk rezulton e
provuar se, pas ndarjes së Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë (sot Ministria e
Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, tregtisë dhe Sipërmarrjes), Ministria e Financave të
ketë marrë çfarëdo lloj kompetencash apo të ketë kryer çfarëdo lloj veprimesh që të
kenë ndikuar në të drejtat e paditësit, apo që Ministrisë së Financave ti jenë kaluar
detyrimet e Shoqërive Komisionare.
 Kërkimet e palës paditëse bien në kundërshtim me provat e paraqitura në gjykim.
 Nga njëra anë pala paditëse pretendon se ka ekzistuar një depozitë bankare (e cila
kurrsesi nuk mund të jetë krijuar pranë Ministrisë së Financave) dhe nga ana tjetër, ai
kërkon që Ministria e Financave ti kthejë një shumë që figuron të jetë xhiruar në
Arkën e Kursimit Skrapar dhe Berat.
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Gjykatat kanë gabuar në zgjidhjen e çështjes objekt shqyrtimi, pasi kanë shkelur
parimet jurisprudenciale të vendosura nga GJEDNJ-ja, Gjykata Kushtetuese dhe
madje vetë Gjykata e Apelit Tiranë.
 Legjislacioni aktual nuk i njeh paditësit të drejtën për dëmshpërblim të pronës së
luajtshme për të cilën pretendon se i është konfiskuar me pa të drejtë gjatë regjimit
komunist. Rikuperimi i të drejtave të cenuara nga pushteti komunist, u rregullua për
aq sa ishte e mundur nëpërmjet ligjit nr. 9831, datë 12.11.2007, si dhe legjislacionit
për të kthyer dhe kompensuar pasurinë e paluajtshme të marrë në mënyrë të padrejtë
nga shteti.
 Në lidhje me ekzekutimin e këtij vendimi, Gjykata duhet të mbajë në vëmendje faktin
se, buxheti i çdo institucioni hartohet dhe miratohet në përputhje me tavanet
buxhetore që përcakton legjislacioni në fuqi, të cilat si rregull përgatiten një vit
përpara miratimit të buxhetit. Gjatë hartimit dhe miratimit të këtij buxheti nuk mund
të parashikohet se sa mund të jenë detyrimet që mund të lindin për shkak të
vendimeve gjyqësore, qofshin këto në vlerë monetare apo materiale.
 Në rast se shuma e përcaktuar në vendimin e dhënë nga Gjykata e Apelit Tiranë do të
ekzekutohej nga ana e Ministrisë së Financave, kësaj të fundit do ti shkaktohej një
dëm i rëndë, pasi kjo është një shumë e konsiderueshme dhe e pamundur që të kthehet
nga pala paditëse, nëse në të ardhmen ajo do të rezultojë palë gjyqhumbëse.
 Në kushtet kur ndodhemi para vendime gjyqësore tërësisht të diskutueshme dhe
ligjërisht të cënueshme, si dhe Gjykata e Lartë ende nuk ka dhënë një vendim
përfundimtar në lidhje me rekursin e paraqitur ndaj vendimit nr. 1862, datë
20.07.2017 të Gjykatës së Apelit Tiranë, është kërkuar pezullimi i ekzekutimit të këtij
vendimi.
 Ministria e Financave dhe Ekonomisë ka pretenduar se deri më tani ky institucion i ka
shlyer të gjitha vendimet gjyqësore që kanë marrë formë të prerë dhe nuk janë më
objekt shqyrtimi pranë Gjykatës së Lartë. Në rast se Gjykata e Lartë do të vendoste
sërish në favor të palës paditëse, atëherë nga ana e kësaj palë vendimi i gjykatës së
apelit do të ekzekutohet menjëherë.
6. Me shkresën nr. 2185/2 Prot, datë 25.05.2021, Avokatura e Shtetit, në cilësinë e
përfaqësuesit ligjor të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë i është drejtuar Gjykatës
së Lartë me kërkesën për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 1862, datë 20.07.2017
të Gjykatës së Apelit Tiranë, duke pretenduar këto shkaqe:
 Kundër vendimit nr. 1862, datë 20.07.2017 të Gjykatës së Apelit Tiranë është ushtruar
rekurs në Gjykatën e Lartë, i cili ende nuk rezulton që të jetë marrë në shqyrtim nga
kjo gjykatë.
 Në rekurs pala e paditur ka parashtruar argumentet ligjore në lidhje me shkeljet e
dispozitave të Kodit të Procedurës Civile, e konkretisht shkelje të kompetencës
lëndore në shqyrtimin e kësaj çështje nga gjykata civile, shkelje të nenit 195 të K.P.C,
shkelje të dispozitave të Kodit Civil që kanë të bëjnë në lidhje me afatet e
parashkrimit të padisë etj.
 Në rast se vendimi i dhënë nga Gjykata e Apelit Tiranë do të ekzekutohej nga ana e
Ministrisë së Financave dhe më pas Gjykata e Lartë do të prishte vendimin e dhënë
nga Gjykata e Apelit Tiranë, atëherë ekzekutimi i vendimit në këtë kohë do të sillte
pasoja të rënda financiare për shkak të vlerës shumë të lartë që duhet të ekzekutohet
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kur dihet tashmë që për shkak të pandemisë mjetet monetare kalojnë në institucionet
që kanë nevojë më shumë për këto lekë.
 Gjithashtu, në rastin objekt shqyrtimi jemi para pamundësisë së personit fizik për ti
rikthyer këtë shumë Ministrisë së Financave nëse do të rezultojë gjyqhumbëse.
 Ekzekutimi i këtij vendimi nga ana e Shërbimit Përmbarimor do ti sillte Ministrisë së
Financave një dëm të madh, të parikuperueshëm, të rëndë dhe të pazëvendësueshëm,
duke u plotësuar në këtë mënyrë kërkesat e nenit 479 të KPC për vendosjen e
pezullimit të ekzekutimit të këtij vendimi.
7. Me shkresën nr. 1941/2 Prot, datë 07.06.2021, shkresën nr. 1957 Prot., datë
08.06.2021, si dhe shkresën nr. 1957/2 Prot., datë 14.06.2021, personi i interesuar në
këtë gjykim Veri Satka, ka kërkuar para Gjykatës së Lartë mospranimin e kërkesës për
pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 1862, datë 20.07.2017 të Gjykatës së Apelit
Tiranë, duke pretenduar këto shkaqe:
 Kërkesa për pezullimin e ekzekutimit të vendimit është i pambështetur në prova dhe
në ligj.
 Pretendimi i palës kërkuese se nga ekzekutimi i këtij vendimi shtetit do ti vinte një
dëm serioz dhe i parikuperueshëm nuk qëndron.
 Shuma e detyrimit që Ministria e Financave i ka palës paditëse në këtë gjykim, është i
papërfillshëm në ballafaqimin dhe në raportin e detyrimeve që ky institucion i
detyrohet vendime gjyqësore të formës së prerë.
 Pretendimi i ngritur nga Avokatura e Shtetit se nëse ekzekutohet detyrimi financiar i
përcaktuar nga gjykata, shtetit do ti vinte dëm serioz përbën një “nones juridik”, pasi
në marrëdhëniet ligjore që krijohen midis shtetit dhe privatit, gjithmonë shteti do të
donte që të shmangej nga shlyerja e detyrimeve ndaj privatëve.
 Logjika e ndjekur nga Avokatura e Shtetit shoqërohet me përshtypjen se vendimi
gjyqësor objekt kërkimi në këtë gjykim, nuk do të ekzekutohet kurrë.
 Avokatura e Shtetit ka pretenduar se nga ekzekutimi i menjëhershëm i këtij vendimi,
shtetit do ti vijonte një dëm shumë i madh, duke mos mbajtur në vëmendje se janë
veprimet antiligjore të Bankës së Shqipërisë ato që kanë penguar derdhjen e kësaj
pagese në llogarinë e paditësit. Në rast se institucionet shtetërore do të kishin vepruar
me kujdes dhe në përputhje me ligjin, kjo mosmarrëveshje nuk do të kishte ekzistuar
dhe për pasojë nuk do të kishim elementin e “pasojave të parikuperueshme” për palët
e përfshira në të.
 Pala paditëse ka qenë e interesuar në vijimësi që të bëhej ekzekutimi i kësaj shume në
llogarinë e saj, e megjithatë asnjë institucion shtetëror nuk ka reaguar për tu
përmbushur ky detyrim.
 Shuma që kërkohet të ekzekutohet sot nëpërmjet shërbimit përmbarimor është thuajse
e papërfillshme në krahasim me dëmin që i është shkaktuar palës paditëse. Po ti
referoheni aktit të ekspertimit të kryer nga një eksperti i huaj, do të shikohet se shuma
që ka njohur Gjykata e Apelit Tiranë është shumë herë më vogël se ajo që është
përcaktuar në këtë akt ekspertimi, i cili nuk u pranuar të vlerësohej nga gjykatat
shqiptare, pasi është kryer nga një ekspert i huaj dhe jo shqiptar.
 Fakti që shteti nga mbajtja e kësaj shume për një periudhë të gjatë kohe ka fituar 2-3
fish më shumë se dëmi që i ka njohur gjykata palës paditëse, përcakton në mënyrë të
qartë se cila është pala që është dëmtuar më shumë nga ky proces gjyqësor.
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Ekzekutimi i vendimeve gjyqësore të formës së prerë është pjesë përbërëse e
kërkesave të nenit 6 të KEDNJ. Sipas kësaj konvente, shteti nuk mund të justifikohet
për ekzekutimin e detyrimeve monetare për shkak të mungesës së fondeve për
pagimin e tyre.
Ministria e Financave duke mos kryer ekzekutimin e vendimit gjyqësor të formës së
prerë, me argumentin se ka gjendje financiare të rënduar, në të vërtetë është duke i
sjellë ajo shtetit dëm, duke zvarritur ekzekutimin e këtij vendimi, i cili ka pasoja
financiare pasi sjell pagimin e kamatëvonesave për çdo dite vonesë në shlyerjen e
plotë të kësaj shume.
Përsa i përket rikthimit të shumës së marrë, ndryshe nga sa pretendon Ministria e
Financave pamundësia financiare e palës paditëse nuk mund të diskutohet, kohë në të
cilën ky subjekt po ndjek procedurat e ekzekutimit të vendimit si trashëgimtari i
vetëm ligjor i trashëgimlënësit Jahja Satka në Turqi dhe në Shqipëri. Paditësi duke
ndjekur procedurat ligjore për realizimin e të drejtës së pronësisë që rrjedh nga
trashëgimia, deri më tani duke vijuar gjithë këto procese gjyqësore pranë gjykatave
shqiptare, atë të Strasburgut etj, ka shpenzuar rreth 33 milion USD, ndaj kthimi i kësaj
shume është tërësisht i papërfillshëm.
Vlen të theksohet fakti se vendimi gjyqësor që e ka njohur palën paditëse si
trashëgimtarin e vetëm ligjor të të ndjerit Jahja Selman Staka ka marrë formë të prerë
dhe është njohur edhe në Gjykatën e Stambollit në Turqi, duke u lënë në fuqi nga
gjykatat më të larta në atë vend.
Gjykata duhet të mbajë në vëmendje faktin se, në kohën kur babai i paditësit ka
ndërruar jetë ai ka qenë i mitur dhe kanë qenë veprimet e punonjësve të konsullatës
shqiptare në Turqi si dhe punonjës të Ministrisë së Jashtme, të cilët me dokumente të
falsifikuara kanë nxjerrë si trashëgimtare të rreme shtetasen Nacye Ozyer, shtetase
turke, e cila ka përfituar nga pasuria e trashëgimlënësit Jahja Selman Satka një vlerë
prej më shumë se 200.000.000 lira turke dhe jo 70.000.000 lira sa kanë hyrë në
Republikën e Shqipërisë.
Në rastin konkret, dëmi që i është shkaktuar familjes së Jahja Selman Satkës kap
vlerën e miliona dollarëve, pasi pasuria e tij ka qenë në vlerën miliarda dollarë, pasuri
e cila është shfrytëzuar nga klane mafioze e politike të veshura me pushtet në Turqi e
Shqipëri.
Babai i paditësit Jahja Selman Staka ka qenë për 30 vite Kryetar i Shoqatës ShqiptaroTurke dhe në gjallërinë e tij ka premtuar dhurimin e një selie ambasadës sonë në
Ankara ose në Stamboll apo Izmir, por ky premtim nuk u pranuar nga shteti shqiptar i
kohës. Më vonë pasuria e tij e stërmadhe është masakruar me veprime antishqiptare,
deri sa i morën edhe jetën, duke e helmuar në moshë të re (dokumentet në dosje).
Avokatura e Shtetit ka vendosur kushte për të paguar edhe sigurimin e padisë dhe unë
paditësi kam marrë borxhe për të bërë këtë sigurim padie dhe kam avancuar për
ekzekutimin e këtij vendimi, duke paguar përmbaruesin privat dhe ekspertin kontabël.
Duke ju referuar përcaktimeve të nenit 479 të KPC, nuk ka vend që të mos bëhet
ekzekutimi i vendimit të formës së prerë, përsa kohë paditësi ka mundësi që të bëjë
kthimin e kësaj shume.
Gjithashtu, gjykata duhet të mbajë në vëmendje faktin se, vendimi i dhënë nga
Gjykata e Apelit është i vitit 2017 dhe nga ajo datë deri në vitin 2021, Ministria e
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Financave nuk ka bërë asnjë përpjekje për të bërë ekzekutimin e këtij vendimi,
pavarësisht kërkesave të shumta që pala paditëse ka bërë pranë saj për të bërë
ekzekutim vullnetar të këtij detyrimi.
Ministria e Financave në vend që të nxjerrë në pah se i ka shkaktuar shtetit dëm që
nuk ka ekzekutuar vendimin që në vitin 2017, duke rritur pagimin e vlerës monetare
për shkak të interesave bankare që duhet të paguajë për çdo ditë vonesë në shlyerjen e
shumës së përcaktuar në vendimin gjyqësor, vjen dhe paraqet kërkesë për pezullimin
e ekzekutimit të vendimit duke pretenduar se i shkaktohet një dëm i parikuperueshëm.
Pretendimet e ngritura nga pala e paditur apo Avokatura e Shtetit për pezullimin e
ekzekutimit të vendimit të dhënë nga Gjykata e Apelit Tiranë nuk kanë lidhje me
shkaqet për të cilat mund të kërkohet pezullimi i ekzekutimit të vendimit të formës së
prerë sipas përcaktimeve të nenit 479 të KPC. Pretendimet e ngritura nga këto palë në
kërkesën për pezullimin e ekzekutimit të vendimit, do të merren në mënyrë të detajuar
në shqyrtim nga Gjykata e Lartë, kur ajo të marrë në shqyrtim rekursin e paraqitur.
Në lidhje me pretendimin e palës së paditur dhe Avokaturës së Shtetit se nga
ekzekutimi i këtij vendimi të formës së prerë ekziston në një rrezik i cili nënkupton
një domosdoshmëri dhe urgjencë për marrjen e një mase të përkohshme, rezulton se
ky është më shumë një hamendësim i palëve sesa është realisht një shkak ligjor i cili
mbështetet në argumente dhe prova shkresore.
Për sa më sipër, qëndrimi i mbajtur nga pala e paditur, si dhe kërkesa për të bërë
pezullimin e ekzekutimit të vendimit të formës së prerë është një qëndrim i cili vjen
tërësisht në kundërshtim me ligjin, si dhe me kërkesat e neneve 451, 451/1 dhe 479 të
KPC dhe për këtë arsye kjo kërkesë nuk duhet të pranohet nga gjykata.

II. Vlerësimi i Kolegjit Civil
8. Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji) vlerëson se kërkesa e palës
kërkuese Ministria e Financave dhe Ekonomisë dhe Avokaturës së Shtetit, për pezullimin e
ekzekutimit të vendimit gjyqësor nr. 1862, datë 20.07.2017 të Gjykatës së Apelit Tiranë,
është e pabazuar në ligj.
9. 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”.
10. Në zbatim të pikës 1 të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile, pala kërkuese
Ministria e Financave, përfaqësuar nga Avokatura e Shtetit, e cila ka pasur pozicionin
procedurial të palës së paditur në vendimin gjyqësor që kërkohet të pezullohet, pasi ka
paraqitur rekursin ndaj vendimit nr. 1862, datë 20.07.2017 të Gjykatës së Apelit Tiranë, ka
kërkuar pranë Gjykatës së Lartë edhe pezullimin e ekzekutimit të këtij vendimi. Kërkesa për
pezullimin e ekzekutimit të këtij vendimi është kryer si nga pala e paditur Ministria e
Financave, ashtu edhe nga Avokatura e Shtetit, e cila mbron interesat e institucioneve
shtetërore në gjykimin e themelit të çështjes, ku të dy këto subjekte kanë paraqitur të njëjtat
shkaqe ligjore për pezullimin e ekzekutimit të vendimit.
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11. Kërkesa e paraqitur nga pala kërkuese Ministria e Financave dhe Ekonomisë dhe
Avokatura e Shtetit i është njoftuar rregullisht palës së interesuar në këtë gjykim, Veri Satka,
i cili ka paraqitur edhe qëndrimin e tij në lidhje me këtë kërkesë, duke pretenduar se kjo
kërkesë është e pabazuar në ligj dhe në prova.
12. Pala e interesuar në këtë gjykim, ka prapësuar se kërkesa për vendosjen e
pezullimit të vendimit gjyqësor nuk është i bazuar në kërkesat e nenit 479 të KPC për këto
arsye: (i) vendimi i dhënë nga Gjykata e Apelit është i vitit 2017 dhe nga ajo datë deri në
vitin 2021, Ministria e Financave nuk ka bërë asnjë përpjekje për të bërë ekzekutimin e këtij
vendimi; (ii) mosekzekutimi i këtij vendimi ka sjellë më shumë dëme për palët e prekura prej
tij. Mosekzekutimi i tij në kohë, ka rritur detyrimin për pagimin e vlerës monetare për shkak
të interesave bankare që duhet të paguajë për çdo ditë vonesë në shlyerjen e shumës së
përcaktuar në vendimin gjyqësor. (iii) Pretendimet e ngritura nga pala e paditur apo
Avokatura e Shtetit për pezullimin e ekzekutimit të vendimit të dhënë nga Gjykata e Apelit
Tiranë nuk kanë lidhje me shkaqet për të cilat mund të kërkohet pezullimi i ekzekutimit të
vendimit të formës së prerë sipas përcaktimeve të nenit 479 të KPC. Për këtë arsye kjo
kërkesë duhet rrëzuar.
13. Fillimisht, Kolegji vlerëson të bëjë evident faktin se, neni 479/1 i KPC 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.
14. 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.
15. Nga shqyrtimi i shkaqeve konkrete për të cilat pala kërkuese, kërkon pezullimin e
ekzekutimit të vendimit gjyqësor, Kolegji vlerëson se, pala kërkuese në këtë gjykim 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.
Ministria e Financave ka pretenduar se buxheti i çdo institucioni hartohet dhe miratohet në
përputhje me tavanet buxhetore që përcakton legjislacioni në fuqi, të cilat si rregull përgatiten
një vit përpara miratimit të buxhetit. Në këtë mënyrë, është e pamundur që ky institucion të
mund të parashikojë se sa mund të jenë detyrimet që mund të lindin për shkak të vendimeve
gjyqësore, qofshin këto në vlerë monetare apo materiale. Gjithashtu, si Ministria e Financave,
ashtu edhe Avokatura e Shtetit kanë pretenduar se, në rast se shuma e përcaktuar në vendimin
e dhënë nga Gjykata e Apelit Tiranë do të ekzekutohej nga ana e Ministrisë së Financave,
kësaj të fundit do ti shkaktohej një dëm i rëndë, pasi kjo është një shumë e konsiderueshme
dhe e pamundur që të kthehet nga pala paditëse, nëse në të ardhmen ajo do të rezultojë palë
gjyqhumbëse.
16. Pretendimet e paraqitura nga palët kërkuese në këtë gjykim, gjenden nga Kolegji
të pamjaftueshme në kuptim të nenit 479 të KPC për të vendosur pezullimin e ekzekutimit të
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vendimit nr. 1862, datë 20.07.2017 të Gjykatës së Apelit Tiranë, si dhe të pambështetura në
ligj dhe në prova.
17. Kolegji çmon të evidentojë faktin se, pretendimi kryesor i palëve kërkuese në këtë
gjykim për të bërë pezullimin e ekzekutimin e vendimit të formës së prerë, është dëmi
financiar që do ti shkaktohej institucioneve shtetërore, sidomos tashmë që edhe gjendja e
pandemisë e ka rënuar ndjeshëm këtë situatë financiare. Vendimi i dhënë nga Gjykata e
Apelit Tiranë është dhënë në datën 20.07.2017 dhe ende deri në vitin 2021, pra pas 4 vjetësh,
ky vendim nuk është ekzekutuar nga pala debitore, pavarësisht faktit se ai ka qenë një vendim
i ekzekutueshëm sipas përcaktimeve të nenit 451 të KPC, si dhe Udhëzimit nr. 1, të vitit 2014
të Këshillit të Ministrave “Për mënyrën e ekzekutimit të detyrimeve monetare të njësive të
qeverisjes së përgjithshme në llogari të thesarit”.
18. Sipas përcaktimeve të nenit 1 dhe 2 të këtij udhëzimi është pasqyruar qartë
mënyra e ekzekutimit nga llogaria e thesarit të detyrimeve monetare të njësive të qeverisjes së
përgjithshme, të cilat janë përgjegjëse për zbatimin e vendimeve gjyqësore dhe për shlyerjen
e detyrimeve që rrjedhin prej tyre. Në nenin 6 të këtij Udhëzimi është parashikuar konkretisht
se: “Në rastet kur njësia shpenzuese debitore, ndodhet përpara detyrimeve që konsistojnë në
shuma të mëdha apo jotipike, atëhere, në bazë të nenit 517 të Kodit të Procedurës Civile, i
drejtohet gjykatës, për shlyerjen pjesore të detyrimit me fondet e vitit/viteve në vijim, duke
bërë edhe njoftimin përkatës, pranë përmbaruesit gjyqësor. Në rast pranimi, nga ana e
gjykatës, të kërkesës për ekzekutimin e pjesshëm të vendimit, njësia shpenzuese gjate
planifikimit të buxhetit për vitin pasardhës parashikon si nevojë vetëm shumën e
këstit/kësteve të cilat parashikohen të shlyhen gjatë atij viti buxhetor në përputhje me
vendimin e Gjykatës”, ndërsa në nenin 9 të po këtij udhëzimi është përcaktuar se: “Kur njësia
shpenzuese nuk ka ndjekur vullnetarisht asnjë nga procedurat e parashikuara në pikat 5 ose
6 të këtij Udhëzimi, atëhere përmbaruesi gjyqësor fillon procedurat e ekzekutimit të detyruar
nga llogaria e thesarit. Llogari e thesarit, sipas parashikimeve të nenit 8 të ligjit nr. 9936,
datë 26.6.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”,
konsiderohet llogaria e unifikuar e thesarit në Bankën e Shqipërisë”.
19. Bazuar në këto dispozita ligjore rezulton tërësisht e provuar se Ministria e
Financave në cilësinë e njësisë shpenzuese ka pasur detyrimin që të ndiqte të gjitha
parashikimet ligjore të këtij akti të posaçëm për të bërë ekzekutimin e vendimit gjyqësor të
formës së prerë. Nga aktet që shoqërojnë kërkesën për pezullimin e ekzekutimit të vendimit
nr. 1862, datë 20.07.2017 të Gjykatës së Apelit Tiranë, pala kërkuese nuk ka bërë prezent
para gjykatës asnjë provë shkresore apo qartësim të faktit nëse i ka ndjekur dhe zbatuar
përcaktimet e këtij akti nënligjor të miratuar nga Këshilli i Ministrave, duke i qëndruar vetëm
argumentit se nga ekzekutimi i menjëhershëm i këtij vendimi do ti sillte pasoja të rënda dhe
të parikuperueshme.
20. Kolegji për shqyrtimin e drejtë të çështjes objekt shqyrtimi, mban në vëmendje
edhe sjelljen e palëve për të kuptuar nëse mosekzekutimi i vendimit të formës së prerë është
çështje pamundësie si dhe justifikohet nga ligji, apo është çështje vullneti e palës debitore,
pra nëse kjo e fundit është shmangur nga shlyerja e detyrimit. Pandemia ka sjellë efekte
financiare nga viti 2020 e në vijim, por deri në vitin 2020, nuk është paraqitur asnjë argument
ligjor se përse pala e paditur Ministria e Financës nuk e ka shlyer këtë detyrim. Referuar
pretendimeve të paraqitura nga vetë kjo palë, ka qenë tërësisht e mundur që nga data
20.07.2017, kohë në të cilin është dhënë vendimi objekt shqyrtimi, kjo palë të planifikonte
dhe parashikonte në buxhet shlyerjen e këtij detyrimi, duke pasur parasysh edhe penalitetin
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që kishte parashikuar gjykata se, për çdo ditë vonesë në shlyerjen e kësaj shume, pala
debitore duhet ti paguante palës kreditore kamat vonesën dhe interesin bankar për çdo ditë
vonesë deri në shlyerjen e plotë saj.
21. Megjithatë, sikundër është , Ministria e Financave nuk rezulton të ketë provuar
para gjykatës se cilat kanë qenë arsyet që nuk ka marrë asnjë masë për të planifikuar apo
parashikuar në buxhet vlerën që detyrohet ti paguajë palës kreditore, referuar përcaktimeve të
një vendimi gjyqësor të ekzekutueshëm, në mënyrë që të parandalonte pamundësinë
financiare për shyerjen e saj. Për këtë arsye, Kolegji vlerëson se ky pretendim nuk është i
mbështetur në prova dhe në ligj dhe për këtë arsye ky pretendim duhet të rrëzohet.
22. Përsa i përket pretedimit tjetër të paraqitur nga palët kërkuese, se pala paditëse në
gjykim e themelit, është në pamundësi për të kthyer shumën në rast se ajo figuron
gjyqhumbëse në të ardhmen, rezulton të jetë një pretendim hipotetik dhe i pambeshtetur në
prova. Në kërkesën objekt shqyrtimi, nuk rezulton që palët kërkuese Ministria e Finacave dhe
Avokaturae Shtetit të kenë paraqitur ndonjë provë shkresore, me të cilën këto palë të
vërtetonin para gjykatës gjendjen pasurore dhe financiare të palës së interesuar në këtë
gjykim, kreditorit Veri Satka, me të cilën të jepej qoftë edhe një indicie se ky debitor nuk
është i aftë financiarisht që ta kthejë në të ardhmen shumën që do të marrë nga ekzekutimi i
këtij vendimi të formës së prerë. Pala e paditur në rast se do të rezultojë gjyqfituese i ka të
gjitha mjetet ligjore që ti kërkojë palës paditëse të kthejë çdo shumë që ka marrë për efekt të
ekzekutimit të vendimeve gjyqësore të anuluara apo të shfuqizuara.
23. Nga shqyrtimi i shkaqeve konkrete për të cilat pala kërkuese, kërkon pezullimin e
ekzekutimit të vendimit gjyqësor, Kolegji vlerëson se, pala kërkuese në këtë gjykim 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.
Pretendimi i Ministrisë së Financave dhe Avokaturës së Shtetit, se shtetit do ti shkaktohej një
dëm serioz është hipotetik dhe i pambështetur në prova. Në kushtet kur pala kërkuese nuk ka
dhënë asnjë argument se cili është dëmi konkret që do ti shkaktohej palës debitore dhe sa e
balancuar do të ishte marrja e kësaj mase të përkohshme në raport edhe me të drejtat që mund
ti cënohen palës së interesuar në këtë gjykim (asaj kreditore), Kolegji vlerëson se kjo kërkesë
nuk duhet të pranohet pasi nuk gjen asnjë bazueshmëri në prova dhe në ligj.
24. Gjithashtu, Kolegji vlerëson të evidentojë faktin se, pretendimet e tjera të palëve
kërkuese për të vendosur pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 1862, datë 20.07.2017 të
Gjykatës së Apelit Tiranë, janë të njëjta me pretendimet që pala e paditur Ministria e
Financave ka paraqitur kur ka ushtruar të drejtën e rekursit në Gjykatën e Lartë, sipas
përcaktimeve të nenit 472 të KPC. Shkaqet e pretenduara nga palët kërkuese nuk janë nga ato
shkaqe ligjore që parashikon neni 479 i KPC, mbi bazën e të cilit, mund të kërkohet vendosja
e masës së pezullimit të një vendimi gjyqësor të ekzekutueshëm dhe që përmbush kriteret e
nenit 510/a të KPC.
25. Në parashikimet e KPC, ligjvënësi ka përcaktuar në mënyrë të qartë se cilat janë
shkaqet ligjore që duhet të shqyrtojë gjykata në procedurën e shqyrtimit të rekursit sipas
gjykimit të zakonshëm (neni 472 i KPC), si dhe shkaqet ligjore që duhet të vlerësojë dhe
marrë në shqyrtim gjykata, gjatë shqyrtimit të kërkesës për pezullimin e ekzekutimit të
vendimit, e cila kryhet sipas një procedure të posaçme gjykimi (neni 479 i KPC). Nga
krahasimi i dispozitave ligjore procedurale që rregullojnë shqyrtimin e rekursit dhe kërkesën
për pezullimin e ekzekutimit të vendimit, rezulton tërësisht e provuar se shkaqet e paraqitjes
së rekursit, janë të ndryshme dhe të pavarura nga shkaqet për të cilin pala mund të kërkojë
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pezullimin e ekzekutimit të vendimit. Për këtë arsye, shkaqet e paraqitura në rekurs nuk mund
të jenë të njëjta me ato që pala duhet të paraqesë në kërkesën për pezullimin e ekzekutimit të
vendimit.
26. Në fazën në të cilën ndodhet shqyrtimi i çështjes objekt shqyrtimi, Kolegji nuk
mund të paragjykojë se cila do të jetë prespektiva e shqyrtimit të rekursit, pasi në shqyrtimin
e këtyre lloj çështjeve, ligjvënësi nuk ka parashikuar që gjykata kur vlerëson kërkesën për
pezullimin e ekzekutimit të vendimit të japë edhe një opinion apo vlerësim paraprak rreth
vijimësisë apo prespektivës që mund të ketë rekursi i paraqitur, pra nëse ai mund të pranohet
ose jo. Për më tepër që në këtë gjykim, Kolegji nuk ka si objekt shqyrtimi shkaqet për të cilin
është paraqitur rekursi (pra shqyrtimin e rekursit), por ka si objekt shqyrtimi kërkesën për
pezullimin e ekzekutimit të vendimit, pra vlerësimin e faktit nëse plotësohen ose jo kushtet
dhe kriteret ligjore për të vendosur pezullimin e ekzekutimit të vendimit.
27. Përsa më sipër, Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë vlerëson se nuk ka vend për të
pranuar kërkesën e paraqitur nga kërkuesi Ministria e Finacave dhe Avokatura e Shtetit, 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 Avokatura e
Shtetit, për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 1862, datë 20.07.2017 të Gjykatës së
Apelit Tiranë.
Tiranë, më 28.07.2021

ANËTARE
Albana BOKSI

ANËTAR
Sandër SIMONI

KRYESUES
Ervin PUPE
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË
KOLEGJI CIVIL
Nr. 115 i Regj.Themeltar
Nr. 115 i Vendimit
VENDIM
NË EMËR TË REPUBLIKËS
Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë i përbërë nga:
Ervin PUPE
Albana BOKSI
Sandër SIMONI

-Kryesues
-Anëtare
-Anëtar

në datë 28.7.2021, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr. 115 akti, datë
25.06.2021, si më poshtë:
KËRKUES:

Edja Seraj

OBJEKTI:

Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 228, datë
14.02.2017 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë, i lënë
në fuqi me vendimin nr. 319, datë 18.04.2018 të
Gjykatës së Apelit Vlorë.

BAZA LIGJORE:

Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile.

Në çështjen civile që i përket:
PADITËS/
I KUNDËRPADITUR:

Edja Seraj

I PADITUR/
KUNDËRPADITËS:

Shoqëria “Konstruksion” SHPK

PERSON I TRETË:

1. Agron Selmanaj;
2. Aleksandra Kote;
3. Josif Kote.
KOLEGJI CIVIL

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

Rrethanat e çështjes
1

1. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Vlorë, me vendimin nr. 228, datë 14.02.2017 ka
vendosur:
“1. Rrëzimin e padisë nr. 2697, datë 17.11.2014 regjistrimi;
2. Heqjen e masës së sigurimit të dhënë me vendimin e ndërmjetëm të datës
16.12.2014;
3. Pranimin e kundërpadisë;
4. Detyrimin e të paditurës Edja Seraj tí paguajë palës paditëse, shoqërisë
“Construksion SHPK dëmin e pësuar në shumën 1.518.670 lekë, përllogaritur deri në datë
19.09.2016, duke i shtuar kësaj shume, vlerën e kamatave tregtare, në shumën 4.071 lekë në
ditë deri në ekzekutimin e këtij vendimi;
5. Shpenzimet gjyqësore i ngarkohen paditëses të kundërpaditur Edja Seraj;
6. Kundër këtij vendimi lejohet ankim në Gjykatën e Apelit Vlorë, brenda 15 ditëve
nga e nesërmja e shpalljes së vendimit.”
2. Me vendimin nr. 319, datë 18.04.2018 Gjykata e Apelit Vlorë ka vendosur:
“Lënien në fuqi të vendimit nr. 228, datë 14.02.2017 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor
Vlorë”
3. Kundër këtij vendimi, ka paraqitur rekurs pala paditëse e kundërpaditur, znj. Edja
Seraj. Po ashtu, pala paditëse, me datë 16.06.2021 ka paraqitur, pranë Gjykatës së Lartë një
kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të vendimit të Gjykatës së Apelit Vlorë, duke
parashtruar se:
- Ndërtimi i objektit të palës së paditur ka cenuar në mënyrë të paligjshme paditësen në
të drejtën e gëzimit të pronës;
- Shoqëria “Konstruksion” SHPK nuk ka respektuar kondicionet urbane në ndërtimin e
objektit;
- Në lidhje me lejen zhvillimore të lëshuar për subjektin “Konstruksion” SHPK ka
filluar procedimi penal dhe nga hetimet paraprake ka të dhëna se leja është dhënë në
kundërshtim me ligjin;
- Rezulton se pala e paditur, shoqëria “Konstruksion” SHPK ka përfunduar objektin 4katësh dhe për rrjedhojë nuk ka pësuar dëm nga pezullimi i punimeve;
- Ekzekutimi i vendimit do të sillte pasoja të rënda dhe të pariparueshme për palën
paditëse.
II.

Vlerësimi i Kolegjit Civil

4. Kolegji Civil (në vijim Kolegji), vlerëson se shkaqet e parashtruara nga pala
kërkuese, në kërkesën për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë,
nuk janë të mbështetura në ligj.
5. Në pikën 1 të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile (në vijim KPC),
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.”
6. Masa e përkohshme e pezullimit të ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së
prerë sipas nenit 479 të KPC ka karakter përjashtimor dhe të jashtëzakonshëm. Në të kundërt
do të zhvleftësohej fuqia juridike e vendimit gjyqësor të formës së prerë, detyrueshmëria për
zbatimin e tij nga palët ndërgjyqëse dhe mosekzekutimi i vendimit gjyqësor të formës së
prerë, nga përjashtim do të shndërrohej në rregull. Kjo do të vinte ndesh me të drejtën
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kushtetuese dhe konventore të kujtdo për të patur një proces të rregullt ligjor, e drejtë që
përfshin jo vetëm fazën njohëse të së drejtës por edhe fazën ekzekutive. Kjo do të thotë se
pala që e kërkon pezullimin ka barrën e paraqitjes së fakteve dhe argumentave konkretë se
cili është dëmi i rëndë që asaj mund t’i vijë nga ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit
gjyqësor të formës së prerë dhe pse apo në çfarë mënyre ky dëm është me natyrë të
parikthyeshme.
7. Gjykata e Lartë, në bazë dhe për zbatim të nenit 479 të KPC, 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, nëse ka argumente konkret ligjorë dhe/apo prova të
palës kërkuese që bëjnë të bazuar pretendimin për ekzistencën e një dëmi të menjëhershëm
dhe të riparueshëm që mund të passjellë 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.
8. Duke iu rikthyer rastit konkret, vlerësoj se pala kërkuese, nuk ka parashtruar asnjë
argument të lidhur me ndonjë rrethanë konkrete për ta 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. Kërkesa për pezullimin e ekzekutimit të vendimit
gjyqësor të formës së prerë, bazohet vetëm në shkaqe që kanë të bëjnë me ligjshmërinë e
vendimit të dhënë nga gjykata e apelit në zgjidhjen e çështjes, të cilat Gjykata e Lartë i
vlerëson në kohën kur shqyrton në dhomë këshillimi shkaqet e rekursit ndaj vendimit të
gjykatës së apelit.
PËR KËTO ARSYE :
Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë mbështetur në Nenin 479 të Kodit të Procedurës Civile,
VENDOSI:
Mospranimin e kërkesës së kërkuesit, znj. Edja Seraj, për pezullimin e ekzekutimit të
vendimit nr. 228, 14.02.2017, të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë, lënë në fuqi me vendimin
nr. 319, datë 18.04.2018 të Gjykatës së Apelit Vlorë.
Tiranë, me 28.07.2021
ANËTAR
Sandër SIMONI

ANËTARE

KRYESUES

Albana BOKSI

Ervin PUPE
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË
KOLEGJI CIVIL
Nr. 121 i Regj.Themeltar
Nr. 121 i Vendimit
VENDIM
NË EMËR TË REPUBLIKËS
Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë i përbërë nga:
Ervin PUPE
Albana BOKSI
Sandër SIMONI

-Kryesues
-Anëtare
-Anëtar

në datë 28.07.2021, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr. 121 akti, datë
25.06.2021, si më poshtë:
KËRKUES:

Silvana Islamaj

OBJEKTI:

Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 523, datë
11.07.2019 të Gjykatës së Apelit Vlorë.

BAZA LIGJORE:

Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile.

Në çështjen civile që i përket:
PADITËS:

Silvana Islamaj

I PADITUR:

Porti Detar Vlorë SHA
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,
VËREN:
I.

Rrethanat e çështjes

1. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Vlorë, me vendimin nr. 509, datë 27.03.2017 ka
vendosur:
“1. Pranimin pjesërisht të padisë;
2. Detyrimin e palës së paditur SHA Porti Detar Vlorë ti paguajë paditëses Silvana
Islamaj dëmshpërblimin për zgjidhje të kontratës së punës pa shkaqe të arsyeshme 12 paga
mujore;
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3. Detyrimin e palës së paditur SHA Porti Detar ti paguajë paditëses Silvana Islamaj
1/2 e pagës mujore për mosrespektim të afatit të njoftimit;
4. Detyrimin e palës së paditur SHA Porti Detar Vlorë ti paguajë paditëses Silvana
Islamaj 2 muaj pagë për mosrespektim të procedurës së zgjidhjes së kontratës së punës;
5. Vënien në ekzekutim të përkohshëm të këtij vendimi sipas nenit 317 të Kodit të
Procedurës Civile.”
2. Me vendimin nr. 523, datë 11.07.2019 Gjykata e Apelit Vlorë ka vendosur:
“Ndryshimin e vendimit nr. 509, datë 27.03.2017 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor si
më poshtë:
1. Detyrimin e të paditurit ti paguajë paditëses 5 ditë pagë për mosrespektimin e afatit
të njoftimit të zgjidhjes së kontratës;
2. Detyrimin e të paditurit ti paguajë paditëses pagën për periudhën 21.11.2016 deri
në 29.12.2016;
3. Llogaritja të bëhet me pagën bruto të momentit të largimit nga puna...”
3. Kundër këtij vendimi, ka paraqitur rekurs paditësi, znj. Silvana Islamaj. Po ashtu,
pala paditëse, me datë 25.06.2021 ka paraqitur, pranë Gjykatës së Lartë një kërkesë për
pezullimin e ekzekutimit të vendimit të Gjykatës së Apelit Vlorë, duke parashtruar se:
- Vendimi i gjykatës së apelit është i pabazuar në ligj;
- pala paditëse ka bërë ekzekutim të përkohshëm të vendimit, duke përballuar nevojat e
saj për jetesë dhe sidomos të familjes së saj, duke patur parasysh, faktin se babai
është invalid, se nëna është e papunë dhe se paditësja është e vetmja që është në
gjendje punësimi, e cila duhet të mbajë familjen;
- Pasojat që mund të vijnë nga ekzekutimi i vendimit janë të rënda dhe të
pariparueshme, pasi paditëses do ti kërkohet kthimi i shumave të marra prej saj para
dy vitesh.
II.

Vlerësimi i Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë

4. Kolegji Civil (në vijim Kolegji), vlerëson se shkaqet e parashtruara nga pala
kërkuese, në kërkesën për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë,
nuk janë të mbështetura në ligj.
5. Në pikën 1 të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile (në vijim KPC),
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.”
6. Masa e përkohshme e pezullimit të ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së
prerë sipas nenit 479 të KPC ka karakter përjashtimor dhe të jashtëzakonshëm. Në të kundërt
do të zhvleftësohej fuqia juridike e vendimit gjyqësor të formës së prerë, detyrueshmëria për
zbatimin e tij nga palët ndërgjyqëse dhe mosezkekutimi i vendimit gjyqësor të formës së
prerë, nga përjashtim do të shndërrohej në rregull. Kjo do të vinte ndesh me të drejtën
kushtetuese dhe konventore të kujtdo për të patur një proces të rregullt ligjor, e drejtë që
përfshin jo vetëm fazën njohëse të së drejtës por edhe fazën ekzekutive. Kjo do të thotë se
pala që e kërkon pezullimin ka barrën e paraqitjes së fakteve dhe argumentave konkretë se
cili është dëmi i rëndë që asaj mund t’i vijë nga ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit
gjyqësor të formës së prerë dhe pse apo në çfarë mënyre ky dëm është me natyrë të
parikthyeshme.
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7. Gjykata e Lartë, në bazë dhe për zbatim të nenit 479 të KPC, 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, nëse ka argumente konkret ligjorë dhe/apo prova të
palës kërkuese që bëjnë të bazuar pretendimin për ekzistencën e një dëmi të menjëhershëm
dhe të riparueshëm që mund të passjellë 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.
8. Duke iu rikthyer rastit konkret, Kolegji vlerëson se rrethanat e paraqitura nga pala
kërkuese, nuk janë të tilla 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.
9. Pala kërkuese sjell si argument paaftësinë paguese dhe pamundësinë për të kthyer
shumat e marra si rrjedhojë e ekzekutimit të vendimit të gjykatës së shkallës së parë. Kolegji
vlerëson se thjesht dhe vetëm pamundësia ekonomike e debitorit gjyqhumbës nuk mund të
shërbejë në mënyrë apriori si rrethanë për mosekzekutimin e vendimit apo pezullimin e
ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë, në kushtet kur kërkuesi nuk arrin dot të
argumentojë konkretisht se cili është dëmi material i menjëhershëm dhe i pariparueshëm që
do ti vinte këtij të fundit nga ekzekutimi i menjëhershëm i këtij vendimi (shih Vendim nr.
214, datë 16.09.2020 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë).
10. Për më tepër që nëse debitori nuk ka pasuri, sikurse pretendohet në kërkesën për
pezullim, vendimi gjyqësor i formës së prerë në vetvete do të mbetej i paekzekutueshëm për
shkak të gjendjes së insolvabilitetit. Sipas nenit 615/d të KPC, ekzekutimi pezullohet: “…d)
kur përmbaruesi gjyqësor, vetë ose me kujdesin e kreditorit, nuk gjen pasuri të debitorit,
brenda 6 muajve nga fillimi i ekzekutimit…”, derisa të identifikohen pasuri të debitorit. Nga
ana tjetër, KPC në nenin 529 të KPC, i ka kualifikuar si të pasekuestrueshme të ardhurat e
nevojshme për sigurimin e jetesës.
PËR KËTO ARSYE :
Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë mbështetur në Nenin 479 të Kodit të Procedurës Civile,
VENDOSI:
Mospranimin e kërkesës së kërkuesit, znj. Silvana Islamaj, për pezullimin e ekzekutimit
të vendimit nr. 509, datë 27.03.2017 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë, lënë në fuqi me
vendimin nr. 523, datë 11.07.2019 Gjykata e Apelit Vlorë.
Tiranë, me 28.7.2021
ANËTAR
Sandër SIMONI

ANËTARE
Albana BOKSI

KRYESUES
Ervin PUPE
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË
KOLEGJI CIVIL
Nr. 126 i Regj.Themeltar
Nr. 126 i Vendimit
VENDIM
NË EMËR TË REPUBLIKËS
Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë i përbërë nga gjyqtarët:
Ervin PUPE
Albana BOKSI
Sandër SIMONI

- Kryesues
- Anëtar
- Anëtar

sot më datë 28.07.2021, mori në shqyrtim në dhomën e këshillimit kërkesën nr. 126
Prot, datë 05.07.2021, si më poshtë:
KËRKUES:

Avokati i Shtetit pranë Ministrisë së Infrastrukturës dhe
Energjisë, Enea Gjermeni.

OBJEKTI:

Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 371, datë 10.12.2020
të Gjykatës së Apelit Tiranë.

BAZA LIGJORE:

Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile.

e cila lidhet me çështjen civile të themelit, që ju përket palëve ndërgjyqëse si më poshtë:
PADITËS:

Ilir Lleshi

I PADITUR:

Hekurudha Shqiptare sh.a

OBJEKTI:

Detyrimin e palës së paditur të shpërblejë paditësin për dëmin
pasuror dhe jo pasuror të shkaktuar, interesat mbi shumën,
indeksimin e monedhës dhe shpenzimet e nevojshme e të
arsyeshme të kryera në shumën 8.262.882 Lekë, si dhe
shpenzimet gjyqësore.

BAZA LIGJORE:

Neni 31, 32 i Kodit të Procedurës Civile, neni 608 e vijues i
Kodit Civil, vendimi njësues i Gjykatës së Lartë nr. 12, datë
14.09.2007, Kodi i Hekurudhës i Republikës së Shqipërisë.

KOLEGJI CIVIL
Pasi dëgjoi relatimin e gjyqtarit Ervin Pupe mbi kërkesën e subjektit kërkues, Avokati i
Shtetit pranë Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, Enea Gjermeni për pezullimin e
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ekzekutimit të vendimit nr. 371, datë 10.12.2020 të Gjykatës së Apelit Tiranë, sipas
përcaktimeve të nenit 479 të K.P.C,
VËREN:
I. Rrethanat e çështjes
1. Referuar akteve të administruara në dosjen gjyqësore, rezulton se paditësi Ilir
Lleshi i është drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë në vitin 2016, me padinë me
objekt të sipërcituar në pjesën hyrëse të këtij akti.
2. Me vendimin nr. 6091, datë 03.07.2017, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë ka
vendosur:
-Rrëzimin e padisë.
-Shpenzimet gjyqësore palës paditëse.
3. Me vendimin nr. 371, datë 10.12.2020, Gjykata e Apelit Tiranë ka vendosur:
-Ndryshimin e vendimit nr. 6091, datë 03.07.2017 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë dhe
pranimin e padisë.
-Detyrimin e palës së paditur Hekurudha Shqiptare sh.a të dëmshpërblejë palën paditëse Ilir
Leshi për dëmin pasuror në vlerën 2.619.294 lekë, dëmi biologjik në vlerën 2.619.294 lekë,
dëmi moral në vlerën 1.309.447 lekë, dëmi ekzistencial në vlerën 1.309.647 lekë dhe dëmin
material pasuror në vlerën 410.000 lekë, si dhe kamat vonesat për dëmshpërblimin e pranuar
nga momenti i ngritjes së padisë deri në ekzekutimin e vendimit.
-Shpenzimet gjyqësore në ngarkim të palës së paditur.
-Kundër këtij vendimi lejohet rekurs sipas ligjit në Gjykatën e Lartë.
4. Kundër vendimit nr. 371, datë 10.12.2020 të Gjykatës së Apelit Tiranë, ka
ushtruar të drejtën e rekursit Avokatura e Shtetit, e cila ka parashtruar këto shkaqe:
 Vendimi i dhënë nga Gjykata e Apelit Tiranë është rrjedhojë e zbatimit të gabuar të
ligjit material.
 Interpretimi i ligjit material në këtë rast ka rëndësi themelore për njësimin, sigurinë
dhe zhvillimin e praktikës gjyqësore.
 Gjykata ka pranuar padinë e palës paditëse, pa analizuar dhe pa bërë me dije se cilat
janë veprimet apo mosveprimet e palës së paditur që kanë shkaktuar dëmin e
pretenduar në padi. Në ndryshim nga ana liza që i ka bërë Gjykata e Rrethit Gjyqësor
Tiranë, e cila e ka zgjidhur çështjen drejtë dhe në përputhje me ligjin.
 Pavarësisht faktit se Gjykata e Apelit i është referuar akteve të ekspertimit autoteknik
të Prokurorisë dhe atij të bërë nga ana e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, ajo nuk i
ka bërë një interpretim real këtyre akteve.
 Referuar konkluzioneve që kanë nxjerrë ekspertët tek të dy këto akte, ata kanë arritur
në konkluzionin se ka qenë përgjegjësia e paditësit ai që ka shkaktuar dëmin dhe jo e
palës së paditur.
 Paditësi ka qenë banor i asaj zone dhe e ka pasur të përditshëm kalimin në atë kalesë
hekurudhore dhe ka pasur dijeni për konfiguracionin e tij. Në rastin konkret, është
treguar qartësisht se ka qenë vetë pala paditëse që nuk ka marrë masat e nevojshme
për një kalim pa rrezik të saj.
 Edhe sipas përmbajtjes së nenit 46 të Kodit Hekurudhor (Sigurimi i fushëpamjes), nuk
ngarkohet me përgjegjësi Hekurudha Shqiptare, pasi asnjë nga këto elementë që
përmend kjo dispozitë nuk ka qenë në vendin e ngjarjes, ndërsa grumbullimi i të
dhënave nuk është element i përmendur në dispozitë dhe kjo ngarkon me përgjegjësi
personat që kanë në administrim këtë pjesë të territorit.
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Gjithashtu edhe neni 48 i Kodit Hekurudhor është mjaft i qartë për çfarë ndalohet në
këto kalesa, por Gjykata e Apelit edhe pse i përmend si dispozita ju bën një
interpretim të gabuar.
 Gjykata e Apelit Tiranë pavarësisht faktit se citon nenin 608 të Kodit Civil, i bën një
interpretim të gabuar atij, pasi në asnjë moment nga hetimi i prokurorisë dhe i
Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë nuk është ngarkuar me përgjegjësi pala e paditur
Hekurudha Shqiptare.
 Edhe referimi që gjykata ka barë në vendimin unifikues nr. 12/2007 të Gjykatës së
Larë është i gabuar, pasi në këtë çështje është analizuar një ngjarje me dy automjete,
ku njëri nga drejtuesit e automjetit është deklaruar fajtor nga ana e Prokurorisë dhe
gjykatës.
 Në rastin objekt shqyrtimi pala e paditur nuk është deklaruar fajtore as nga hetimet e
kryera nga prokuroria e as nga gjykata gjatë shqyrtimit gjyqësor dhe në këtë rast
konstatohet se kemi shmangie me qëllim nga praktika gjyqësore e Gjykatës së Lartë.
 Gjykata e Apelit Tiranë e ka zgjidhur gabim çështjen objekt shqyrtimi, e cila ka
ardhur si rrjedhojë e interpretimit të gabuar të provave dhe fakteve dhe dispozitave
ligjore në fuqi që rregullojnë këtë mosmarrëveshje.
 Gjykata e Apelit në qëndrimin e mbajtur prej saj, thjesht ka mbështetur pretendimet e
ngritura nga pala paditëse, por nuk e ka mbështetur qëndrimin e saj në prova të
administruara në dosje.
 Përfundimisht, kjo palë i ka kërkuar Gjykatës së Lartë:
-Prishjen e vendimit nr. 371, datë 10.12.2020 të Gjykatës së Apelit Tiranë.
5. Avokati i Shtetit pranë Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, Enea
Gjermeni i është drejtuar në datën 05.07.2021 Gjykatës së Lartë me kërkesën për
pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 371, datë 10.12.2020 të Gjykatës së Apelit
Tiranë, duke parashtruar këto shkaqe:
 Avokati i Shtetit nuk është vënë në dijeni të arsyetimit të vendimit nr. 371, datë
10.12.2020 të Gjykatës së Apelit Tiranë, pasi ky vendim nuk rezulton që ti jetë
komunikuar me dëftesën e komunikimit të vendimit, por është vënë në dijeni të
fillimit të procedurave nga ana e Shërbimit Përmbarimor për vënien në ekzekutim të
këtij vendimi.
 Nga ana e përmbaruesit gjyqësor kanë filluar procedurat e vënies në ekzekutim të
detyrueshëm të vendimit të dhënë nga Gjykata e Apelit Tiranë, duke vendosur
sekuestron në të gjitha bankat e nivelit të dytë.
 Vendosja e sekuestros mbi të gjitha llogaritë bankare të shoqërisë Hekurudha
Shqiptare, i ka sjellë kësaj shoqërie me kapital tërësisht shtetëror një dëm të rëndë e të
pariparueshëm në aktivitetin e saj tregtar e financiar, pasi kjo shoqëri nuk mund të
bëjë asnjë transaksion financiar me të tretët.
 Po ashtu, vlen të theksohet fakti se Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë e ka rrëzuar
padinë objekt shqyrtimi, ndërsa Gjykata e Apelit Tiranë e ka ndryshuar atë, por sipas
dijenisë së kësaj pale ka edhe mendim pakice.
 Avokatura e Shtetit nuk është njohur zyrtarisht dhe ligjërisht me vendimin e arsyetuar
të Gjykatës së Apelit Tiranë me qëllim ushtrimin e rekursit, pavarësisht se ka rreth
gjashtë muaj nga momenti që është dhënë ky vendim.
 Bazuar sa më sipër, kërkohet pezullimi i ekzekutimit të vendimit të dhënë nga Gjykata
e Apelit Tiranë, deri në momentin që Gjykata e Lartë të shqyrtojë rekursin e
Avokaturës së Shtetit ndaj vendimit nr. 371, datë 10.12.2020 të Gjykatës së Apelit
Tiranë.
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II. Vlerësimi i Kolegjit Civil
6. Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji) vlerëson se kërkesa e palës
kërkuese, Avokati i Shtetit pranë Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, Enea Gjermeni
për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 371, datë 10.12.2020 të Gjykatës së Apelit
Tiranë, është e pabazuar në ligj.
7. Në pikën 1 të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile, parashikohen kushtet dhe
motivet për të cilat, Gjykata e Lartë, mund të pezullojë ekzekutimin e vendimit gjyqësor: “1.
Gjykata e Lartë, pasi është paraqitur rekursi, me kërkesë të palës, mund të vendosë
pezullimin e ekzekutimit të vendimit kur: a) ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit do të sillte
pasoja të rënda e të pariparueshme; dhe/ose b) pala që ka bërë rekursin depoziton garanci
materiale që siguron ekzekutimin vendimit”.
8. Në zbatim të pikës 1 të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile, pala kërkuese
Avokati i Shtetit pranë Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, i cili përfaqëson në këtë
gjykim interesat ligjore të Hekurudha Shqiptare sh.a, e cila ka pasur pozicionin procedural të
palës së paditur në vendimin gjyqësor që kërkohet të pezullohet, pasi ka paraqitur rekursin
ndaj vendimit nr. 371, datë 10.12.2020 të Gjykatës së Apelit Tiranë, ka kërkuar pranë
Gjykatës së Lartë edhe pezullimin e ekzekutimit të këtij vendimi. Gjithashtu, rezulton e
provuar se pala paditëse në gjykimin e themelit të çështjes, Ilir Lleshi është njoftuar
rregullisht për kërkesën e paraqitur nga pala kërkuese Avokati i Shtetit pranë Ministrisë së
Infrastrukturës dhe Energjisë, i cili, nuk rezulton të ketë parashtruar asnjë argument lidhur me
bazueshmërinë në ligj të kërkesës për pezullim, si dhe qëndrimin e tijj në lidhje me këtë
kërkesë.
9. Kolegji vlerëson se neni 479/1 i KPC garanton vendosjen e masës së përkohshme
procedurale të pezullimit të ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë (në kuptimin
material) në funksion të zgjidhjes së rekursit, që është ushtruar ndaj vetë vendimit të formës
së prerë, sigurisht duke patur parasysh arsyet justifikuese të zbatimit të kësaj mase, sikur
mundet të jetë dëmi i rëndë dhe i pariparueshëm që mund të sjellë ekzekutimi i
menjëhershëm i vendimit gjyqësor të formës së prerë. Kjo e drejtë e palës ndërgjyqëse
gjyqhumbëse është paraparë nga ligji procedural civil si mjet që garanton ankimin efektiv në
kuptim të nenit 43 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë dhe nenit 13 të Konventës
Europiane të të Drejtave të Njeriut. Por duhet theksuar se kjo është një masë e përkohshme
me karakter përjashtimor dhe të jashtëzakonshëm. Kjo do të thotë se pala ndërgjyqëse
gjyqhumbëse që bën kërkesën për pezullimin e vendimit gjyqësor të formës së prerë ka
barrën t’i paraqesë Gjykatës rrethanat konkrete, të bazuara në prova në cilat nga ekzekutimi i
menjëhershëm i vendimit gjyqësor të formës së prerë, kësaj pale mund t’i vijë një dëm i rëndë
në mënyrë të parikthyeshme.
10. Nga shqyrtimi i shkaqeve konkrete për të cilat pala kërkuese, kërkon pezullimin e
ekzekutimit të vendimit gjyqësor, Kolegji vlerëson se, pala kërkuese në këtë gjykim 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.
Pretendimi i Avokatit të Shtetit pranë Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë se nga
ekzekutimi i menjëhershëm i këtij vendimi, palës debitore Hekurudhës Shqiptare sh.a i
shkaktohet një dëm serioz, pasi i janë bllokuar llogaritë financiare dhe kjo palë nuk kryen dot
asnjë veprim financiar, nuk është i mjaftueshëm nga pikëpamja e ligjit për të vendosur masën
e pezullimit të vendimit nr. 371, datë 10.12.2020 të Gjykatës së Apelit Tiranë.
11. Në asnjë paragraf të kërkesës së paraqitur për pezullimin e ekzekutimit të këtij
vendimi, pala kërkuese nuk ka arsyetuar se pse pagimi i vlerës së detyrimit ndaj palës
debitore, i sjell palës debitore Hekurudha Shqiptare sh.a një dëm të pariparueshëm në të
ardhmen dhe që kufizon dhe vë në pamundësi të plotë aktivitetin financiar të saj. Kolegji
vlerëson të theksojë faktin se, bllokimi i llogarive të palës së paditur duhet të bëhet deri në
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masën e detyrimit, jo për një shumë më të madhe se ai i detyrimit. Nëse Zyra e Shërbimit
Përmbarimor e ka kryer këtë veprim përtej shumës që duhet ekzekutuar, pala e paditur duhet
të shfrytëzojë mjetet ligjore për të bërë kundërshtimin e veprimeve përmbarimore sipas
përcaktimeve të ligjit (KPC).
12. Sa më sipër. ishte detyrë e palës kërkuese që të argumentonte dhe të provonte para
gjykatës se shlyerja e detyrimit në masën e përcaktuar në vendimin gjyqësor, ndikonte
qartësisht në aktiviteti financiar të palës debitore Hekurudha Shqiptare sh.a dhe se pezullimi i
ekzekutimit të këtij vendimi, do të ekuilibronte dëmin dhe cënimin e interesave të palëvë
ndërgjyqëse që preken prej këtij vendimi. Në kushtet kur pala kërkuese nuk ka dhënë asnjë
argument se në çfarë mënyre dhe në çfarë rrethanash shuma që duhet të ekzekutohet e vë në
vështirësi veprimtarinë e palës së paditur, pengon aktivitetin e saj ekonomik dhe financiar, si
dhe sa e balancuar do të ishte marrja e kësaj mase të përkohshme në raport edhe me të drejtat
që mund ti cënohen palës së interesuar në këtë gjykim (asaj kreditore), Kolegji vlerëson se
kjo kërkesë nuk duhet të pranohet pasi nuk gjen asnjë bazueshmëri në prova dhe në ligj.
13. Kolegji vlerëson se, pavarësisht çështjeve të ligjshmërisë që ka ngritur Avokati i
Shtetit në rekursin e paraqitur ndaj vendimit nr. 371, datë 10.12.2020 të Gjykatës së Apelit
Tiranë, të cilat do të jenë objekt i shqyrtimit të rekursit në një gjykim të pavarur nga
shqyrtimi i kërkesës për pezullim, vendimi i dhënë nga Gjykata e Apelit Tiranë është një
vendim i ekzekutueshëm dhe është detyrë e palës kërkuese që të bëjë evident dëmin konkret
që i shkaktohet kësaj pale nga ekzekutimi i menjëhershëm i vlerës së detyrimit dhe mundësisë
që kjo vlerë që ekzekutohet, të jetë e pamundur për tu rikthyer sërish apo shumë e vështirë
për tu rimarrë nga pala debitore që po ekzekuton vendimin.
14. Në lidhje me pretendimet e tjera të paraqitura në kërkesë nga pala kërkuese për të
vendosur masën e pezullimit të ekzekutimit të këtij vendimi, Kolegji vlerëson se ato janë të
njëjta me pretendimet që kjo palë ka paraqitur për kundërshtimin e vendimit nr. 371, datë
10.12.2020 të Gjykatës së Apelit Tiranë, nëpërmjet rekursit të paraqitur sipas përcaktimeve të
nenit 472 të KPC. Shkaqet e pretenduara nga pala kërkuese nuk janë nga ato shkaqe ligjore
që parashikon neni 479 i KPC, mbi bazën e të cilit, mund të kërkohet vendosja e masës së
pezullimit të një vendimi gjyqësor të ekzekutueshëm dhe që përmbush kriteret e nenit 510/a
të KPC.
15. Në parashikimet e KPC, ligjvënësi ka përcaktuar në mënyrë të qartë se cilat janë
shkaqet ligjore që duhet të shqyrtojë gjykata në procedurën e shqyrtimit të rekursit sipas
gjykimit të zakonshëm (neni 472 i KPC), si dhe shkaqet ligjore që duhet të vlerësojë dhe
marrë në shqyrtim gjykata, gjatë shqyrtimit të kërkesës për pezullimin e ekzekutimit të
vendimit, e cila kryhet sipas një procedure të posaçme gjykimi (neni 479 i KPC). Nga
krahasimi i dispozitave ligjore procedurale që rregullojnë shqyrtimin e rekursit dhe kërkesën
për pezullimin e ekzekutimit të vendimit, rezulton tërësisht e provuar se shkaqet e paraqitjes
së rekursit, janë të ndryshme dhe të pavarura nga shkaqet për të cilin pala mund të kërkojë
pezullimin e ekzekutimit të vendimit. Për këtë arsye, shkaqet e paraqitura në rekurs nuk mund
të jenë të njëjta me ato që pala duhet të paraqesë në kërkesën për pezullimin e ekzekutimit të
vendimit.
16. Në fazën në të cilën ndodhet shqyrtimi i çështjes objekt shqyrtimi, Kolegji nuk
mund të paragjykojë se cila do të jetë prespektiva e shqyrtimit të rekursit, pasi në shqyrtimin
e këtyre lloj çështjeve, ligjvënësi nuk ka parashikuar që gjykata kur vlerëson kërkesën për
pezullimin e ekzekutimit të vendimit të japë edhe një opinion apo vlerësim paraprak rreth
vijimësisë apo prespektivës që mund të ketë rekursi i paraqitur, pra nëse ai mund të pranohet
ose jo. Për më tepër që në këtë gjykim, Kolegji nuk ka si objekt shqyrtimi shkaqet për të cilin
është paraqitur rekursi (pra shqyrtimin e rekursit), por ka si objekt shqyrtimi kërkesën për
pezullimin e ekzekutimit të vendimit, pra vlerësimin e faktit nëse plotësohen ose jo kushtet
dhe kriteret ligjore për të vendosur pezullimin e ekzekutimit të vendimit.
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17. Përsa më sipër, Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë vlerëson se nuk ka vend për të
pranuar kërkesën e paraqitur nga kërkuesi Avokati i Shtetit pranë Ministrisë së Infrastrukturës
dhe Energjisë, 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 Avokati i Shtetit pranë Ministrisë së
Infrastrukturës dhe Energjisë, Enea Gjermeni për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr.
371, datë 10.12.2020 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

Tiranë, më 28.07.2021

ANËTARE
Albana BOKSI

ANËTAR
Sandër SIMONI

KRYESUES
Ervin PUPE
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË
KOLEGJI CIVIL
Nr. 128 i Regj.Themeltar
Nr. 128 i Vendimit
VENDIM
NË EMËR TË REPUBLIKËS
Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë i përbërë nga gjyqtarët:
Ervin PUPE
Albana BOKSI
Sandër SIMONI

- Kryesues
- Anëtare
- Anëtar

sot më datë 30.06.2021, mori në shqyrtim në dhomën e këshillimit kërkesën nr. 128
Regjistri, datë 02.06.2021, si më poshtë:
KËRKUES:

Shoqëria “SIAC” sh.p.k.

OBJEKTI:

Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 10-2021-150 (41), datë
01.02.2021 të Gjykatës së Apelit Durrës.

BAZA LIGJORE:

Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile.

e cila lidhet me çështjen civile të themelit, që ju përket palëve ndërgjyqëse si më poshtë:
PADITËS/I KUNDËRPADITUR:

Shoqëria “SIAC” sh.p.k.

I PADITUR/KUNDËRPADITËS:

Shoqëria “BIBA-X” sh.p.k.

OBJEKTI I PADISË:

Detyrimin e të paditurit shoqëria “Biba-X”
sh.p.k t’i paguajë palës paditëse shumën prej
17.000.000 (shtatëmbëdhjetë milion) lekë,
shumë e paguar paradhënie nga paditësi për
prodhim trarësh betoni, të paprodhuara nga i
padituri dhe të pafurnizuara pranë shoqërisë së
paditësit.
Vendosja e masës së sigurimit duke bllokuar
sasinë prej 17.000.000 lekë pranë bankave të
nivelit të dytë që i përket shoqërisë së paditur
deri në përfundim të shqyrtimit gjyqësor.

OBJEKTI I KUNDËRPADISË:

Detyrimin e palës së paditur të përmbushë
detyrimin kontraktor në favor të palës paditëse
sipas faturave në shumën total 61.876.849 lekë.
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Detyrimin e palës së paditur shoqërisë “SIAC”
sh.p.k ti paguajë palës paditëse dëmin e
shkaktuar nga mospërmbushja në kohë e
detyrimit, fitimit të munguar për faturat e
papaguara sipas interesave ligjorë, deri në
ekzekutim të plotë të vendimit gjyqësor.
Deklarimin e kompensimit për pjesën e detyrimit
që shoqëria “Biba-X” sh.p.k është debitore tek
“SIAC” sh.p.k për shumën 178.156 lekë.
Detyrimin e palës së paditur të paguajë
shpenzimet gjyqësore dhe avokatore.
BAZA LIGJORE
E PADISË:

BAZA LIGJORE
E KUNDËRPADISË:

Neni 32 shkronja “a”, neni 41, 55, 154, 202 të
Kodit të Procedurës Civile, neni 419, 420, 445, e
655 e vijues të Kodit Civil.

Neni 160 i Kodit të Procedurës Civile, nenet 514,
515, 419, 420, 450, 455, 476, 486, 690 e vijues të
Kodit Civil; Ligji nr. 9228, datë 29.04.2004 “Për
kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”.
KOLEGJI CIVIL

Pasi dëgjoi relatimin e gjyqtarit Ervin Pupe mbi kërkesën e subjektit kërkues, Shoqëria
“SIAC” sh.p.k për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 10-2021-150 (41), datë
01.02.2021 të Gjykatës së Apelit Durrës, sipas përcaktimeve të nenit 479 të KPC,
VËREN:
I. Rrethanat e çështjes
1.Referuar akteve të administruara në dosjen gjyqësore, rezulton se shoqëria “SIAC”
sh.p.k i është drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kavajë në datën 19.12.2019, me padinë
me objekt të sipërcituar në pjesën hyrëse të këtij akti. Gjithashtu, edhe pala e paditur shoqëria
“Biba-X” sh.p.k brenda të njëjtit proces i është drejtuar gjykatës me kundërpadi ndaj palës
paditëse shoqëria “SIAC” sh.p.k me objektin e cituar në pjesën hyrëse të këtij akti. Të dyja
aktet, si padia ashtu edhe kundërpadia janë pranuar për shqyrtim nga Gjykata e Rrethit
Gjyqësor Kavajë.
2. Me vendimin nr. 12-2020-31/9, datë 10.01.2020, Gjykata e Rrethit Gjyqësor
Kavajë ka vendosur:
-Pranimin e kërkesë-padisë.
-Detyrimin e palës së paditur kundërpaditëse shoqërisë “Biba-X” sh.p.k t’i paguajë palës
paditëse të kundërpaditur shoqërisë “SIAC” sh.p.k shumën prej 17.000.000 (shatëmbëdhjetë
milion) lekë.
-Pranimin e kundërpadisë.
-Detyrimin e palës paditëse të kundërpaditur shoqërisë “SIAC” sh.p.k tëi paguajë palës së
paditur kundërpaditëse “Biba-X” sh.p.k si fatura tatimore të shitjes të pashlyera në shumën
prej 97.177.280 lekë.
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-Kompensimin e detyrimit të përcaktuar në kërkesëpadi me atë të përcaktuar në kundërpadi,
si dhe detyrimin e njohur nga shoqëria “Biba-X” sh.p.k, duke u detyruar përfundimisht pala
paditëse e kundërpaditur “SIAC” sh.p.k ti paguajë palës së paditur kundërpaditëse shoqërisë
“Biba-X” sh.p.k shumën prej 79.999.224 lekë (nga të ciat 61.876.849 lekë principal dhe
18.122.375 lekë interesa), si dhe interesin ditor nga data 04.03.2019 e deri në ekzekutimin e
vendimit në shumën 2 669.72 lekë.
-Shpenzimet gjyqësore të kundërpadisë i ngarkohen palës paditëse të kundërpaditur, ndërsa
shpenzimet gjyqësore të padisë i ngarkohen palës së paditur kundërpaditëse. Shpenzimet e
ekspertimit në masën ½ secilës palë.
3. Me vendimin nr. 10-2021-150 (41), datë 01.02.2021, Gjykata e Apelit Durrës
ka vendosur:
-Lënien në fuqi të vendimit nr. 12-2020-31/9, datë 10.01.2020 të Gjykatës së Rrethit
Gjyqësor Kavajë.
-Kundër këtij vendimi mund të bëhet rekurs në Gjykatën e Lartë, sipas ligjit.
4. Kundër vendimit nr. 10-2021-150 (41), datë 01.02.2021 të Gjykatës së Apelit
Durrës, ka ushtruar të drejtën e rekursit pala paditëse e kundërpaditur shoqëria “SIAC” sh.p.k
dhe për këtë arsye, dosja është regjistruar për shqyrtim pranë Gjykatës së Lartë me nr.
335/2021.
5. Shoqëria “SIAC” sh.p.k, përfaqësuar nga Av. Raimond Todhe i është drejtuar
Gjykatës së Lartë në datën 06.07.2021 me kërkesën për pezullimin e ekzekutimit të
vendimit nr. 10-2021-150 (41), datë 01.02.2021 të Gjykatës së Apelit Durrës, duke
parashtruar këto shkaqe:
 Vendosja e masës së pezullimit të ekzekutimit të vendimit të dhënë nga Gjykata e
Apelit Durrës, do të sillte parandalimin e një dëmi të madh në aktivitetin ekonomik të
palës paditëse të kundërpaditur, shoqërisë “SIAC” sh.p.k.
 Gjithashtu vendimi i dhënë nga gjykata e Apelit Durrës është një vendim tërësisht jo
ligjor dhe shumë subjektiv, dhe vendosja e pezullimit të ekzekutimit të tij do të
evitonte një dëm shumë të madh ekonomik për palën paditëse të kundërpaditur, dëm i
cili nuk do të mund të rikuperohej në të ardhmen për efekt të impaktit që shuma e
detyrimit do të ndikonte në veprimtarinë financiare të kësaj shoqërie.
 Vendimi i dhënë nga Gjykata e Apelit Durrës është mbështetur tek pretendimet e
palës së paditur kundërpaditëse shoqëria “Biba-X” sh.p.k, detyrime të cilat i përkasin
një marrëdhënie financiare të krijuar mes palëve për periudhën 2009-2016.
 Në cilësinë e provave shkresore janë administruar në gjykim dy kontrata
sipërmarrjeje, konkretisht ajo e datës 07.10.2013 dhe kontrata e sipërmarrjes së datës
20.03.2015.
 Gjykatat kanë anashkaluar tërësisht detyrimet dhe të drejtat e palëve të caktuara në
këto kontrata. Pala paditëse e kundërpaditur ka kërkuar disa herë nga pala e paditur
kundërpaditëse që të plotësojë detyrimet kontraktore, ku në disa raste ajo ka fatuar
punime të cilat nuk i ka kryer fare. Gjykatat nuk rezulton ti jenë referuar këtyre
pretendimeve dhe provave të depozituara nga pala paditës e kundërpaditur.
 Faturat për përmbajtjen e detyrimit nuk rezultojnë të jenë firmosur nga ana e
shoqërisë paditëse të kundërpaditur, pra shoqëria “SIAC” sh,p,k dhe gjykatat nuk
kanë mbajtur në vëmendje faktin se shoqëria e paditur kundërpaditëse ‘Biba –X”
sh.p.k ka braktisur punimet.
 Nga ana e gjykatës është paragjykuar çështja, pasi kundërpadia është pranuar duke u
mbështetur vetëm tek pretendimet e palës së paditur kundërpaditëse dhe në kohën që
në gjykim tjetër është duke u zhvilluar për shqyrtimin në themel të mbylljes së
kontratave të sipërmarrjes.
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Gjykatat nuk kanë marrë në konsideratë dhe nuk kanë ulur nga detyrimi përfundimtar
vlerën prej 27.646.398 lekë që shoqëria paditëse e kundërpaditur “SIAC” sh.p.k i ka
likuiduar palës së paditur kundërpaditëse “Biba-X” sh.p.k, fakt i cili është provuar me
emali-n përkatës për rakordimin financiar të të dy shoqërive.
Gjykatat nuk kanë garantuar kryerjen e një procesi të rregullt ligjor dhe kanë lejuar
shkelje të rënda të ligjit procedural dhe atij material.
Gjykatat kanë pranuar të marrin të mirëqena fatura tatimore të cilat nuk janë
nënshkruar nga ana e palës paditëse të kundërpaditur.
Vlerat financiare të dy faturave tatimore janë pranuar nga gjykatat për llogari të palës
së paditur kundërpaditëse në kundërshtim me sa parashikon ligji nr. 9920/2008 dhe
vendimit unifikues nr. 980/2000 të Kolegjeve të Bashkuara.
Në totalin e faturave të paraqitura janë përfshirë edhe 22 fatura të cilat janë të
pafirmosura nga ana e shoqërisë “SIAC” sh.p.k dhe si të tilla, ato nuk mund të
trajtoheshin si tituj ekzekutiv, por duhet të ishin bërë pjesë e shqyrtimit të themelit për
mbylljen e marrëdhënies kontraktore.
Gjykatat nuk i janë referuar marrëveshjes mes palëve për ofertën me të cilën do të
merrej malli apo ofrohej shërbimi, duke pasur fatura me çmim më të madh nga sa
palët kishin rënë dakord mes tyre.
Gjykatat kanë anashkaluar vullnetin e palëve në nënshkrimin e kontratave, në lidhje
me mbajtjen e vlerës prej 5%. Pala e paditur kundërpaditëse edhe sot nuk ka mundur
të përmbushë detyrimin e saj kontraktor në dorëzimin e punimeve, duke i shkaktuar
palës paditëse të kundërpaditur një dëm të konsiderueshëm.
Gjykatat nuk rezultojnë që të kenë hetuar dhe të kenë argumentuar se si ka mundësi
që pala e paditur kundërpaditëse në asnjë rast nuk i ka kërkuar palës paditëse të
kundërpaditur detyrimin në shumën prej 61.876.849 lekë, por ka vijuar të nënshkruajë
kontratën e vitit 2013 dhe më pas atë të vitit 2015 me shoqërinë “SIAC” sh.p.k.
Trupa gjykuese që ka dhënë vendimin objekt kundërshtimi në Gjykatë të Lartë, ka
qenë e njëjta trupë gjykuese e cila ka shqyrtuar çështjen civile me nr. 10-2020-1173
(318), datë 07.10.2020 me palë: Paditës: Shoqëria “SIAC” sh.p.k; Palë e paditur:
Shoqëria “Biba-X” sh.p.k, me Objekt: “Pavlefshmëri të faturave tatimore”, të cilat
janë paraqitur dhe janë trajtuar në cilësinë e provës edhe në çështjen objekt shqyrtimi.
Kërkesa e palës paditëse të kundërpaditur që kjo çështje të shqyrtohej nga një trupë
tjetër gjykuese nuk është pranuar nga ana e gjykatës.
Bazuar sa më sipër, kërkohet pezullimi i ekzekutimit të vendimit nr. 10-2021-150
(41), datë 01.02.2021 të Gjykatës së Apelit Durrës.

II. Vlerësimi i Kolegjit Civil
6. Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji) vlerëson se kërkesa e palës
kërkuese, shoqëria “SIAC” sh.p.k për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor nr. 102021-150 (41), datë 01.02.2021 të Gjykatës së Apelit Durrës, është e bazuar në ligj dhe si e
tillë duhet pranuar.
7. Në pikën 1 të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile, parashikohen kushtet dhe
motivet për të cilat, Gjykata e Lartë, mund të pezullojë ekzekutimin e vendimit gjyqësor: “1.
Gjykata e Lartë, pasi është paraqitur rekursi, me kërkesë të palës, mund të vendosë
pezullimin e ekzekutimit të vendimit kur: a) ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit do të sillte
pasoja të rënda e të pariparueshme; dhe/ose b) pala që ka bërë rekursin depoziton garanci
materiale që siguron ekzekutimin vendimit”.
8. Në zbatim të pikës 1 të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile, pala kërkuese
shoqëria “SIAC” sh.p.k, e cila ka pasur pozicionin procedural të palës së paditur në vendimin
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gjyqësor që kërkohet të pezullohet, në momentin që ka paraqitur rekursin ndaj vendimit nr.
nr. 10-2021-150 (41), datë 01.02.2021 të Gjykatës së Apelit Durrës, ka kërkuar pranë
Gjykatës së Lartë edhe pezullimin e ekzekutimit të këtij vendimi. Gjithashtu, rezulton e
provuar se pala e paditur në gjykimin e themelit të çështjes, shoqëria “BIBA-X” sh.p.k është
njoftuar rregullisht për kërkesën e paraqitur nga pala kërkuese shoqëria “SIAC” sh.p.k, e cila
nuk rezulton të ketë parashtruar asnjë argument lidhur me bazueshmërinë në ligj të kërkesës
për pezullim, si dhe qëndrimin e saj në lidhje me këtë kërkim.
9. Është pranuar gjerësisht fakti se, neni 479/1 i KPC 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. Kolegji vlerëson se, pala kërkuese në këtë gjykim ka paraqitur shkaqe nga ato që
parashikon neni 479 i KPC për vendosjen e pezullimit të ekzekutimit të vendimit objekt
shqyrtimi. Është dukshëm i provuar fakti se detyrimi që duhet të paguajë pala paditëse
debitore ndaj palës së paditur kreditore, është një vlerë e konsiderueshme që do të vinte në
vështirësi financiare lehtësisht çdo operator ekonomik në treg, marrë në konsideratë edhe një
forcë madhore si ajo e pandemisë COVID-19, e cila ka sjellë pasoja të konsiderueshme në
jetën ekonomike dhe financiare të vendit. Në kushtet kur pala kërkuese ka dhënë argumenta
se pezullimi i këtij vendimi si masë e përkohshme do të vendoste në balancë dëmin dhe të
drejtat që mund t’u cenohen palëve ndërgjyqëse nga ky vendim, si dhe pala e interesuar
kreditore ka qëndruar pasive dhe nuk ka paraqitur para gjykatës asnjë pretendim rreth dëmit
që mund t’i shkaktohet nëse vendimi objekt shqyrtimi ekzekutohet, Kolegji vlerëson se ka
vend për të vendosur pezullimin e ekzekutimit të vendimit.
11. Nga shqyrtimi i shkaqeve konkrete për të cilat pala kërkuese, kërkon pezullimin e
ekzekutimit të vendimit gjyqësor, Kolegji konstaton se, kjo palë ka ngritur pretendime të cilat
prekin në themel procesin gjyqësor të zhvilluar në Gjykatën e Apleit, pretendime të cilat
lidhen me pavlefshmërinë e procesit gjyqësor në tërësi të tij. Gjithashtu, duke pasur në
vëmendje vështirësinë financiare, pala kërkuese ka argumentuar se ekzekutimi i këtij vendimi
do t’i sillte pasoja të pariparueshme, pasi nëse ajo do të shlyente të gjithë detyrimin ndaj palës
kreditore, aktiviteti i saj financiar do të dëmtohej në atë masë, sa do të ishte e pamundur
rikuperimi i saj dhe kthimin në gjendjen e mëparshme. Kolegji vlerëson se, pala kërkuese ka
arritur të ngrejë pretendime të asaj natyre, të cilat, në rast se rezultojnë të provohen kur
çështja të shqyrtohet në themel të saj, ta bëjnë të gjithë procesin gjyqësor të zhvilluar nga dy
gjykatat më të ulëta të pavlefshëm, çështje të cilat kanë rëndësi të veçantë për të garantuar një
proces ligjor të rregullt, të ndershëm dhe të barabartë pala ligjit. Në këtë kuptim, pala
kërkuese ka dhënë argumenta të mjaftueshëm në kuptim të nenit 479 të KPC, dhe për këtë
arsye kërkesa e tyre duhet të pranohet.
12. Kolegji, rithekson faktin se ky vendim përbën një masë të përkohshme dhe për sa
kohë flasim për ekzekutimin e një shumë monetare të konsiderueshme, e cila, nëse paguhet
në mënyrë të menjëhershme mund të sjellë pasoja të pariparueshme, të zhduket apo të bëhet i
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pamundur kthimi apo vendosja në posedim të palës debitore që ekzekuton vendimin objekt
shqyrtimi, Kolegji vlerëson se vendimi i pezullimit është masa më e mirë dhe më
proporcionale që mund të merret në këtë rast për të gjitha palët e përfshira në këtë proces
gjykimi. Gjithashtu, Kolegji vlerëson të mbajë në vëmendje faktin se, vendosja e masës së
përkohshme të pezullimit të gjykimit, i jep të drejtë asaj që ta marri çështjen në shqyrtim
themeli me procedurë të përshpejtuar, në mënyrë që masa e përkohshme e pezullimit të mos
sjelli efekte negative tek palët, por edhe të mos u shkaktojë palëve që preken prej tij, më
shumë dëme nga sa mund ti shkaktonte ekzekutimi i menjëhershëm i tij.
13. Bazuar sa më sipër, Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë vlerëson se ka vend për të
pranuar kërkesën e paraqitur nga pala kërkuese shoqëria “SIAC” sh.p.k, përfaqësuar nga Av.
Raimond Todhe për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor nr. 10-2021-150 (41), datë
01.02.2021 të Gjykatës së Apelit Durrës.
P Ë R K Ë T O A R S Y E,
Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë, në bazë të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile.
V E N D O S I:
Pranimin e kërkesës së paraqitur nga pala kërkuese shoqëria “SIAC” sh.p.k.
Pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor nr. 10-2021-150 (41), datë 01.02.2021 të
Gjykatës së Apelit Durrës.

Tiranë, më 28.07.2021

ANËTARE
Albana BOKSI

ANËTAR
Sandër SIMONI

KRYESUES
Ervin PUPE
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË
KOLEGJI CIVIL
Nr. 129 i Regj.Themeltar
Nr. 129 i Vendimit
VENDIM
NË EMËR TË REPUBLIKËS
Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë i përbërë nga:
Ervin PUPE
Albana BOKSI
Sandër SIMONI

-Kryesues
-Anëtar
-Anëtar

në datë 28.07.2021, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr. 129 akti, datë
09.07.2021, si më poshtë:
KËRKUES:

Avokatura e Shtetit, Zyra Vendore Vlorë

OBJEKTI:

Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 784, datë
10.12.2019 të Gjykatës së Apelit Vlorë, me të cilin
është ndryshuar vendimi nr. 1665, datë 20.10.2017 të
Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë.

BAZA LIGJORE:

Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile.

Në çështjen civile që i përket:
PADITËS:

Tartar Bazaj

I PADITUR:

1. Këshilli i Ministrave;
2. Bashkia Selenicë;
3.Drejtoria Vendore e
Kadastrës.

Agjencisë

Shtetërore

të

KOLEGJI CIVIL
Pasi dëgjoi relatimin e gjyqtarit Ervin Pupe mbi kërkesën e pezullimit të ekzekutimit
të vendimit gjyqësor të formës së prerë,
VËREN:
I.

Rrethanat e çështjes

1. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Vlorë, me vendimin nr. 1665, datë 20.10.2017 ka
vendosur:
“1. Rrëzimin e padisë...”
1

2. Me vendimin nr. 784, datë 10.12.2019 Gjykata e Apelit Vlorë ka vendosur:
“Ndryshimin e vendimit Nr. 1665, date 20.10.2017 të Gjykatës së Shkallës së Parë
Vlorë, në këtë mënyrë:
1. Pranimin e padisë;
2. Njohjen pronar me parashkrim fitues të paditësit Tartar Bazaj, për pasurinë Nr.
1396, Zonë Kadastrale (parcela me nr. 58 a), sipërfaqe totale 3434, e ndarë sipërfaqe trualli
934 m2 mbi të cilën ka ndërtuar shtëpinë e banimit me sipërfaqe ndërtimi 81.4 m2 dhe
sipërfaqe toke ullishte 2500 m2, ndodhur në fshatin Shkozë të Njësisë Administrative
Sevaster Vlorë me kufizimet: Veriu, baçe e Manxhar Bazaj Nr. Kadastral 58; Jugu, rrugë
fshati Nr. Kadastral 58; Lindja, baçe Fadil Bazaj Nr. Kadstral 58; Perëndimi, baçe
Manxhar Bazaj, Nr. Kadastral 58, të përcaktuara me ngjyrë jeshile në aktin e ekspertimit të
kryer nga ekspertja Flora Fejzoi cili është pjesë përbërëse e këtij vendimi...”
3. Kundër këtij vendimi, ka paraqitur rekurs Avokatura e Shtetit, Zyra Vendore
Vlorë. Po ashtu, në mënyrë të integruar me rekursin, pranë Gjykatës së Lartë, është paraqitur
edhe një kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të vendimit të Gjykatës së Apelit Vlorë. Në
rekurs janë parashtruar vetëm shkaqet se pse kundërshtohet vendimi i Gjykatës së Apelit
Durrës dhe nuk parashtrohet asnjë shkak për kërkesën për pezullim.
II.

Vlerësimi i Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë

I)

Në lidhje me kërkesën për pezullimin e ekzekutimit të vendimit

4. Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji) vlerëson se kërkesa e palës
kërkuese, Avokatura e Shtetit, Zyra Vendore Vlorë, për pezullimin e ekzekutimit të vendimit
gjyqësor të sipërcituar është e pabazuar në ligj.
5. Në pikën 1 të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile (në vijim KPC),
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.”
6. Kolegji vlerëson se neni 479/1 i KPC garanton vendosjen e masës së përkohshme
procedurale të pezullimit të ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë në funksion
të zgjidhjes së rekursit, që është ushtruar ndaj vetë vendimit 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.
7. 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.
8. 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 KPC,
konkretisht vendimet gjyqësore të formës së prerë që përmbajnë një detyrim (vendimet
kondemnatore) dhe nuk zbatohet ndaj vendimeve të njohjes (deklarative).
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9. Vendimet deklarative të marra në përfundim të gjykimeve të iniciuara nga padi
sipas nenit 32/b të KPC, (të quajtura ndryshe padi provokatore), sigurojnë bazën për një padi
detyrimi në të ardhmen (formulae praeiudiciales). Ato kanë për qëllim vërtetimin e qenies
ose jo të një marrëdhënieje juridike të caktuar. Marrëdhënia juridiko-civile për të cilin
vendimi gjyqësor konfirmon ekziston pavarësisht nga ai dhe normalisht që para se të jetë
dhënë vendimi i gjykatës. E drejta për të kërkuar mbrojtje juridike deklarative, sikurse është
mbrojtja që garanton kjo padi, është thjeshtë e natyrës procedurale dhe autonome, sepse nuk
mbështetet në kurrfarë autorizimi apo fakulteti të së drejtës materiale. Kështu, paditë e
njohjes nuk shoqërohen në kërkim edhe me detyrimin e të paditurit për kryerjen e një veprimi
të caktuar.
10. Në vijim të këtij arsyetimi, Kolegji vlerëson se neni 479 i KPC nuk gjen zbatim
për vendimet deklarative, për sa kohë ato nuk plotësojnë cilësitë e titullit ekzekutiv sipas
nenit 510/a të KPC. 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 pezullimin, nëse nga ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit, mund t’i
vijnë pasoja të rënda dhe të pariparueshme. Kolegji vlerëson se, qenia titull ekzekutiv e
vendimit gjyqësor të formës së prerë, përbën premisën bazë, të cilën Kolegji e vlerëson
paraprakisht në çdo kërkesë pezullimi. Vetëm pasi plotësohet ky kusht (conditio sine qua
non), Kolegji vlerëson më pas, rast pas rasti, nëse ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit sjell
apo jo pasoja të rënda dhe të pariparueshme.
11. Duke iu rikthyer rastit konkret, Kolegji rithekson se vendimi i Gjykatës së Rrethit
Gjyqësor Vlorë, i ndryshuar nga Gjykata e Apelit Vlorë, me të cilin është pranuar padia e
paditësit, z. Tartar Bazaj, me objekt njohje pronar, është një vendim gjyqësor deklarativ dhe
nuk përbën titull ekzekutiv. Ky vendim gjyqësor nuk mund të pezullohet sepse nga natyra e
tij është i paekzekutueshëm, por është thjesht deklarativ, që mund të shërbejë si bazë për
dhënien e një vendimi detyrimi, të ekzekutueshëm, në të ardhmen. Kjo do të thotë se, Kolegji
në rastin konkret nuk ka çfarë të pezullojë, pasi mungon titulli ekzekutiv, (konkretisht
përmbushja e detyrimit) nga ekzekutimi i të cilit debitorit gjyqhumbës mund t’i vijnë pasoja
të rënda dhe të pariparueshme në kuptim të nenit 479 të KPC.
II)

Në lidhje me sanksionin me gjobë

12. Kolegji vlerëson se duke u bazuar në arsyetimin e mësipërm, kërkesa e
Avokaturës së Shtetit, Zyra Vendore Vlorë, në Gjykatën e Lartë, sipas nenit 479 të KPC,
është haptazi e pambështetur në ligj.
13. Së pari, Kolegji vlerëson faktin se kërkesa e Avokaturës së Shtetit për pezullimin
e ekzekutimit të vendimit është integruar në rekurs. Përveç shkaqeve të rekursit në të, nuk
parashtrohet asnjë shkak justifikues për pezullimin e ekzekutimit të vendimit, sipas nenit 479
të KPC.
14. Pezullimi i ekzekutimit të vendimit nga pala kërkuese është paraqitur në formën e
një konkluzioni dhe kërkimi përfundimtar, ku përveçse citohet dispozita përkatëse, nuk
paraqitet asnjë argument në mbështetje të saj. Kolegji vlerëson se ky është një kërkim
standart që pala kërkuese duket se e ka për shkak të formatit të shkresës në të cilën harton
rekurset drejtuar Gjykatës së Lartë në çështje të ngjashme.
15. Së dyti, Kolegji vlerëson se tashmë ka një praktikë të konsoliduar të Gjykatës së
Lartë në raste të ngjashme në lidhje me interpretimin e nenit 479 të KPC dhe se kjo dispozitë
nuk gjen zbatim për vendimet gjyqësore me natyrë deklarative (shih Vendim nr. 197, datë
16.09.2020; Vendim nr. 493, datë 06.05.2020; Vendim nr. 390, datë 26.05.2020; Vendim nr.
458, datë 26.05.2020; Vendim nr. 433, datë 06.02.2020 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë
etj). Kolegji sjell në vëmendje se këto vendime janë të publikuara tek faqja elektronike e
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Gjykatës së Lartë, lehtësisht të aksesueshme dhe prezumohen të njohura për të tretët dhe për
palët në gjykim.
16. Në veçanti, Kolegji e vlerëson të papranueshme që kërkime të tilla, haptazi të
pambështetura në ligj dhe në praktikën e Gjykatës së Lartë, të ngrihen nga një subjekt,
sikurse është Avokatura e Shtetit. Përfaqësuesit e saj, për shkak të funksionit që kryejnë
prezumohen se kanë njohuri të posaçme në fushën e së drejtës dhe si rrjedhojë kanë detyrimin
funksional të jenë në çdo kohë të përditësuar mbi ligjin dhe praktikën gjyqësore.
17. Sa, më sipër Kolegji konkludon se pala kërkuese ka abuzuar me të drejtën e
parashikuar nga ligji sipas nenit 479 të KPC. Në këto kushte, kërkesa e Avokaturës së Shtetit,
Zyra Vendore Vlorë, është abuzive dhe ka vend për aplikimin e sanksionit me gjobë në
masën 50.000 lekë.
18. Neni 34/1 i KPC, 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.”
19. Kolegji vlerëson se kjo pjesë e dispozitës ka synuar të aktivizojë përgjegjësinë e
palëve dhe përfaqësuesve të tyre të cilët abuzojnë me të drejtat procedurale. Mjetet
procedurale dhe të drejtat që ligji ofron nuk mund të pranohen të lejojnë dëmtimin e procesit
të dhënies së drejtësisë. Ato nuk mund të shndërrohen në mekanizma që palët dhe
përfaqësuesit e tyre t’i përdorin me keqbesim apo me qëllime të pamundësisë së zhvillimit të
procesit apo dëmtimit të interesave dhe të drejtës së palës kundërshtare për të gëzuar
efektivisht aksesin në drejtësi. Për rrjedhojë sa herë që konstatohen fakte të tilla të paligjshme
në mënyrën se si një ndërgjyqës mbrohet apo e ushtron aktivitetin procedural gjykata duhet të
sanksionojë përgjegjësinë pasurore për shkelje të këtij detyrimi ligjor. Qëllimi i kësaj norme
është garantimi i mbarëvajtjes së procesit gjyqësor dhe detyrimi i subjekteve procedurale,
qoftë ndërgjyqës apo qoftë përfaqësues, që të veprojnë dhe të ushtrojnë me mirëbesim të
drejtat procedurale.
20. Nga ana tjetër, gjykimi në Gjykatën e Lartë, në rastin e zbatimit të sanksionit të
parashikuar në nenin 34, pika 1 të KPC, 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 KPC dhe nenit 60/a dhe 63 të Ligjit nr. 49/2012 nuk mund të ankimohet gjyqësisht
duke qenë se pushteti gjyqësor shteron pas ezaurimit të kësaj shkalle gjykimi.
21. Megjithatë Kolegji vlerëson se një palë apo përfaqësues i dënuar proceduralisht
sipas pikës 1 të nenit 34 të KPC 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.
22. Në bazë dhe për zbatim të paragrafit të dytë të nenit 1 të KPC, Kolegji vlerëson se
si zgjidhje në këtë rast duhet të ofrohet mjeti i posaçëm i ankimit i parashikuar në nenin 169
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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.”
23. 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 KPC, lejohet ankim brenda tre ditëve nga dita e nesërme e marrjes
dijeni për vendimin, para të njëjtit trup gjykues që ka dhënë vendimin e dënimit, duke treguar
shkaqet dhe arsyet që justifikojnë kërkesën. Gjykata e Lartë e shqyrton këtë kërkesë në
dhomë këshillimi dhe sipas rastit vendos pakësimin e gjobës, pranimin apo refuzimin e
kërkesës. Në çdo rast, kundër vendimit të Gjykatës së Lartë, që ka vendosur pakësimin,
pranimin apo refuzimin e kërkesës, nuk lejohet ankim.
24. Në rastet e vendimmarrjes së Gjykatës së Lartë, përmes së cilave caktohet një
sanksion procedural gjobor sipas pikës 1 të nenit 34 të KPC, një kopje e vendimit i njoftohet
shërbimit përmbarimor. Sipas shkronjës “a” të nenit 510 të KPC 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.
PËR KËTO ARSYE :
Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë mbështetur në Nenin 479 të Kodit të Procedurës Civile,
VENDOSI:
1. Mospranimin e kërkesës së kërkuesit, Avokatura e Shtetit, Zyra Vendore Vlorë, për
pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 1665, datë 20.10.2017, të Gjykatës së Rrethit
Gjyqësor Vlorë, ndryshuar me vendimin nr. 784, datë 10.12.2019 të Gjykatës së Apelit
Vlorë;
2. Gjobitjen e Avokaturës së Shtetit, Zyra Vendore Vlorë në shumën 50.000 lekë;
3. Ndaj këtij vendimi, në pjesën që ka disponuar në lidhje me sanksionin me gjobë, lejohet
ankim brenda tre ditëve nga e nesërmja e marrjes dijeni për vendimin para Gjykatës së
Lartë;
4. Ky vendim, në pjesën që ka disponuar në lidhje me sanksionin me gjobë përbën titull
ekzekutiv;
5. Ngarkohet Zyra Vendore e Përmbarimit Gjyqësor Vlorë për ekzekutimin e këtij vendimi;
6. Një kopje e vendimit i njoftohet edhe Zyrës së Përmbarimit Vlorë.
Tiranë, me 28.07.2021
ANËTAR
Sandër SIMONI

ANËTAR

KRYESUES

Albana BOKSI

Ervin PUPE
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË
KOLEGJI CIVIL
Nr. 130 i Regj.Themeltar
Nr. 130 i Vendimit
VENDIM
NË EMËR TË REPUBLIKËS
Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë i përbërë nga gjyqtarët:
Ervin PUPE
Albana BOKSI
Sandër SIMONI

- Kryesues
- Anëtare
- Anëtar

sot më datë 28.07.2021, mori në shqyrtim në dhomën e këshillimit kërkesën nr. 130
Regjistri, datë 21.07.2021, si më poshtë:
KËRKUES:

Komanda e Forcës Ajrore/Reparti Ushtarak nr. 3001 Rinas
Tiranë.

OBJEKTI:

Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 226, datë 30.10.2019 të
Gjykatës së Apelit Vlorë.

BAZA LIGJORE:

Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile.

e cila lidhet me çështjen civile të themelit, që ju përket palëve ndërgjyqëse si më poshtë:
PADITËS:

Gëzim Lamaj
Dudi Lamaj

I PADITUR:

Komanda e Forcës Ajrore/Reparti Ushtarak nr. 3001, Rinas
Tiranë.
Ministria e Mbrojtjes Tiranë

PERSON I TRETË:

Agjencia Shtetërore e Kadastrës, Drejtoria Rajonale Berat
Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Me pjesëmarrjen e:

Avokatura e Shtetit, Zyra Vendore Vlorë

OBJEKTI:

Detyrimin e të paditurve të njohin pronarë paditësit mbi objektin
qendër kërkimi dhe autopark tre vendesh, të ndodhur në lagjen
“Guri i Bardhë”, Ura Vajgurore, dhe regjistrimin e tij në Zyrën e
Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme Berat.

BAZA LIGJORE:

Neni 32 i Kodit të Procedurës Civile; nenet 168 dhe 170 të Kodit
Civil.
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KOLEGJI CIVIL
Pasi dëgjoi relatimin e gjyqtarit Ervin Pupe mbi kërkesën e subjektit kërkues, Komanda e
Forcës Ajrore/Reparti Ushtarak nr. 3001 Rinas Tiranë, për pezullimin e ekzekutimit të vendimit
nr. 226, datë 30.10.2019 të Gjykatës së Apelit Vlorë, sipas përcaktimeve të nenit 479 të K.P.C,
VËREN:
I. Rrethanat e çështjes
1. Referuar akteve të administruara në dosjen gjyqësore, rezulton se paditësit Gëzim dhe
Dudi Lamaj i janë drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Berat në datën 23.02.2009, me padinë
me objekt të sipërcituar në pjesën hyrëse të këtij akti.
2. Me vendimin nr. 870, datë 17.06.2009, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Berat ka
vendosur:
-Rrëzimin e padisë si të pabazuar në ligj dhe në prova.
-Shpenzimet gjyqësore në masën 54.000 (pesëdhjetë e katërmijë) i ngarkohen paditësave siç i
kanë bërë.
3. Me vendimin nr. 363, datë 11.04.2012, Gjykata e Apelit Vlorë ka vendosur:
-Ndryshimin e vendimit nr. 870, datë 17.06.2009 të Gjykatës së Shkallës së Parë Berat në këtë
mënyrë:
-Pranimin pjesërisht të padisë.
-Detyrimin e të paditurve Ministria e Mbrojtjes Tiranë dhe Komanda e Forcave të Ajrore Tiranë
të njohin paditësin Gëzim Lamaj pronar mbi objektin qendër karikimi dhe autopark tre
vendesh, të ndodhur në lagjen “Guri i Bardhë” të qytetit Ura Vajgurore, Berat.
-Detyrimin e ZVRPP Berat të bëjë regjistrimin e kësaj pasurie.
-Lënien në fuqi të vendimit për sa i përket rrëzimit të padisë me objekt detyrim njohje pronar
dhe regjistrim të truallit të këtij objekti.
4. Me vendimin nr. 2480 (241), datë 21.09.2016, Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë ka
vendosur:
-Prishjen e vendimit nr. 363, datë 11.04.2012, të Gjykatës se Apelit Vlorë dhe dërgimin e
çështjes për rishqyrtim në po atë gjykatë me tjetër trup gjykues.
5. Me vendimin nr. 226, datë 30.10.2019, Gjykata e Apelit Vlorë ka vendosur:
-Ndryshimin e vendimit nr. 870, datë 17.06.2009 të Gjykatës së Shkallës së Parë Berat në këtë
mënyrë:
-Pranimin e pjesshëm të padisë.
-Detyrimin e të paditurve Ministria e Mbrojtjes Tiranë dhe Komanda e Forcave të Ajrore Tiranë
të njohin paditësit Gëzim dhe Dudi Lamaj pronar mbi një objekt “qendër karikimi dhe autopark
3-vendesh”, të ndodhur në lagjen “Guri i Bardhë” të qytetit Ura Vajgurore, Berat me sipërfaqe
ndërtimore 160 m2, pasqyruar në planimetrinë nr. 4, të aktit të ekspertimit.
-Rrëzimin e padisë për truallin nën objekt dhe sipërfaqen funksionale si të pabazuar në ligj.
6. Kundër vendimit nr. 226, datë 30.10.2019 të Gjykatës së Apelit Vlorë, ka
ushtruar të drejtën e rekursit pala e paditur Komanda e Forcës Ajrore/Reparti Ushtarak
nr. 3001, Rinas Tiranë, e cila ka parashtruar këto shkaqe:
 Vendimi i dhënë nga Gjykata e Apelit Vlorë është rrjedhojë e zbatimit të gabuar të ligjit
procedural dhe atij material.
 Kontrata e shit-blerjes mbi bazën e të cilit palët paditëse pretendojnë se janë vënë në
posedim të pronës objekt shqyrtimi nuk është hartuar në formën e kërkuar nga ligji dhe
për këtë arsye, palët kanë kërkuar fitimin e pronësisë mbi bazën e parashkrimit fitues.
 Pala paditëse ka qenë e pa interesuar për procesin gjyqësor, deri në momentin që kjo
çështje u kthye për rigjykim pranë Gjykatës së Apelit Vlorë nga Kolegji Civil i Gjykatës
së Lartë.
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Nuk rezulton që të evidentohet saktë nëse pala paditëse kërkon nga palët e paditura në
gjykim të njëjtin pretendim që ka ngritur që në momentin ngritjes së padisë.
Nga përmbajtja e aktit të ekspertimit teknik ka rezultuar se paditësit posedojnë një pasuri
në kufirin lindor të pronës objekt shqyrtimi, por jo pronën objekt të këtij gjykimi.
Gjithashtu në këtë akt është cituar se, djali i paditësit ka cituar se prona objekt gjykimi
është shitur. Gjykata është vënë në dijeni të këtij fakti dhe paditësit nuk rezulton të jenë
tërhequr nga posedimi i pronës, duke ja kaluar atë dikujt tjetër, pra vëllait të Gëzim
Lamaj, i cili mund të jetë duke u sjellë si pronar mbi pronën objekt gjykimi.
Pavarësisht faktit të mësipërm, gjykata ka vijuar gjykimin në mungesë të palëve dhe ka
marrë një vendim të padrejtë. Në kushtet kur palët nuk janë paraqitur në gjykim, gjykata
duhet të kishte vendosur pushimin e gjykimit.
Prona objekt gjykimi nuk është send i aftë për tu fituar me parashkrim fitues. Prona
objekt gjykimi nuk ka dalë nga inventari i pronave në përgjegjësi administrimi të
Ministrisë së Mbrojtjes dhe Komandës së Forcave të Ajrore dhe për rrjedhojë nuk mund
të deklarohet pronë shtetërore jopublike, deri në marrjen e një vendimi sipas
procedurave të përcaktuara për tu ndjekur nga të gjitha strukturat shtetërore që
përfshihen në këto lloj procesesh.
Veprimi juridik mbi bazën e të cilit pala paditëse ka pretenduar titullin e pronësisë,
konkretisht kontrata e shitjes, nuk është veprim i rregullt në formë dhe në përmbajtje.
Komandanti i Repartit Ushtarak nr. 9900 Elbasan nuk ka pasur tagër ligjor për të bërë
shitjen e objektit të gjykimit, tagër i cili ka qenë i Forcave të Armatosura. Nuk rezulton
që organi kompetent të ketë dhënë autorizim për kryerjen e këtij veprimi në mënyrë që
kontrata e shit-blerjes të ishte e vlefshme për sa i përket thelbit të saj.
Kontrata e shitjes nuk rezulton që të jetë hartuar me akt noterial, sikurse e kërkon ligji që
veprimi të jetë i rregullt dhe në formën e kërkuar.
Sipas akteve të administruara nuk rezulton që prona objekt shqyrtimi te ketë qenë e lirë
për tu transferuar në qarkullimin civil, për sa kohë ajo ka qenë pjesë e Forcave të
Armatosura dhe prej kësaj të fundit, nuk ka pasur autorizim të shprehur për tjetërsimin e
saj.
Pala paditëse nuk ka arritur të provojë para gjykatës posedimin e pandërprerë të pronës
objekt shqyrtimi për një periudhë 10 vjeçare. Kjo ka qenë edhe arsyeja pse Gjykata e
Rrethit Gjyqësor Berat ka vendosur rrëzimin e padisë.
Bazuar sa më sipër, gjykata nuk duhet të merrte në shqyrtim padinë, në kushtet kur ai
nuk e ka në posedim pronën objekt shqyrtimi por ja ka kaluar atë vëllait të tij.
Bazuar në përcaktimet e nenit 479 të KPC kërkohet pezullimi i vendimit të dhënë nga
Gjykata e Apelit Vlorë, pasi nëpërmjet njohjes së pronësisë nga ana e Komandës së
Forcave Ajrore, kjo e fundit ka dalë tej misionit dhe detyrave të saj.
Në kushtet kur vendimi i dhënë nga Gjykata e Apelit Vlorë është marrë në kundërshtim
me ligjin dhe provat e administruara në dosje, pezullimi i ekzekutimit të tij do të
ndikonte drejtpërsëdrejti në mirëfunksionimin dhe ushtrimin e veprimtarisë së
Komandës së Forcave Ajrore.
Përfundimisht, kjo palë i ka kërkuar Gjykatës së Lartë:
-Prishjen e vendimit nr. 226, datë 30.10.2019 të Gjykatës së Apelit Vlorë dhe lënien në
fuqi të vendimit nr. 870, datë 17.06.2009 të Gjykatës së Shkallës së Parë Berat.

II. Vlerësimi i Kolegjit Civil
6. Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji) vlerëson se kërkesa e palës
kërkuese, Komanda e Forcës Ajrore/Reparti Ushtarak nr. 3001, Rinas Tiranë për pezullimin e
ekzekutimit të vendimit gjyqësor nr. 226, datë 30.10.2019 të Gjykatës së Apelit Vlorë, 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. Në zbatim të pikës 1 të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile, pala kërkuese
Komanda e Forcës Ajrore/Reparti Ushtarak nr. 3001, Rinas Tiranë, e cila ka pozicionin
procedural të palës së paditur në vendimin gjyqësor që kërkohet të pezullohet, me paraqitjen e
rekursit ndaj vendimit nr. 226, datë 30.10.2019 të Gjykatës së Apelit Vlorë, ka kërkuar pranë
Gjykatës së Lartë edhe pezullimin e ekzekutimit të këtij vendimi. Gjithashtu, rezulton e provuar
se pala paditëse në gjykimin e themelit të çështjes, Gëzim Lamaj dhe Dudi Lamaj janë njoftuar
rregullisht për kërkesën e paraqitur nga pala kërkuese Komanda e Forcës Ajrore/Reparti
Ushtarak nr. 3001, Rinas Tiranë, e cila nuk rezulton të ketë parashtruar asnjë argument lidhur
me bazueshmërinë në ligj të kërkesës për pezullim, si dhe qëndrimin e saj në lidhje me këtë
kërkim.
9. Kolegji vlerëson se neni 479/1 i KPC 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. Në vijim të arsyetimit të mësipërm, Kolegji vlerëson se neni 479 i Kodit të
Procedurës Civile nuk gjen zbatim për vendimet gjyqësore që nuk plotësojnë cilësitë e titullit
ekzekutiv sipas nenit 510/a të KPC. 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 KPC 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 mbi të cilën, ky i fundit vlerëson paraprakisht çdo kërkesë
pezullimi. Vetëm pasi plotësohet ky kusht (conditio sine qua non), Kolegji vlerëson më pas, rast
pas rasti, nëse ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit sjell apo jo pasoja të rënda dhe të
pariparueshme.
11. Duke iu rikthyer çështjes konkrete, Kolegji vlerëson të theksojë faktin se, pala
kërkuese në këtë gjykim, Komanda e Forcës Ajrore/Reparti Ushtarak nr. 3001, Rinas Tiranë,
nuk ka ngritur pretendime të cilat i përgjigjen kërkesave ligjoreve që parashikon neni 479 i
KPC. Pala kërkuese ka pretenduar para gjykatës se i shkaktohet një dëm serioz nga ekzekutimi i
vendimit gjyqësor nr. 226, datë 30.10.2019 të Gjykatës së Apelit Vlorë, i cili ka ndryshuar
vendimin me nr. 870, datë 17.06.2009 të Gjykatës së Shkallës së Parë Berat, me të cilën është
vendosur detyrimi i palëve të paditura në padinë e themelit për të njohur paditësit pronar mbi
një pasuri të palaujtshme. Pra, pala kërkuese ka paraqitur një kërkesë për pezullimin e
ekzekutimit të një vendimi gjyqësor deklarativ, i cili nuk përbën titull ekzekutiv në kuptim të
nenit 510/a të Kodit të Procedurës Civile.

4

12. Në kërkesën për pezullimin e vendimit, nuk është paraqitur asnjë pretendim në lidhje
me dëmin që i shkaktohet palës kërkuese nga ekzekutimi i këtij vendimi, i cili në vetvete përbën
një padi njohjeje dhe për nga natyra e saj, nuk mund të jetë vendim i ekzekutueshëm.
13. Referuar natyrës së çështjes objekt shqyrtimi, rezulton se kemi të bëjmë me një padi
njohje dhe jo me një padi detyrimi, ku pala gjyqhumbëse të jetë ngarkuar me një veprim
konkret. Vendimi nr. 226, datë 30.10.2019 i Gjykatës së Apelit Vlorë nuk mund të pezullohet,
pasi nga natyra e tij ai nuk është një vendim i ekzekutueshëm, por është thjesht një vendim
deklarativ, i cili mund të shërbejë si bazë për dhënien e një vendimi detyrimi, të ekzekutueshëm,
në të ardhmen. Kjo do të thotë se, në rastin konkret Gjykata e Lartë nuk ka çfarë veprimi
konkret të pezullojë, pasi mungon titulli ekzekutiv (konkretisht përmbushja e detyrimit), nga
ekzekutimi i të cilit, debitorit gjyqhumbës mund t’i vijnë pasoja të rënda dhe të pariparueshme
në kuptim të nenit 479 të KPC.
14. Bazuar sa më sipër, Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë vlerëson se nuk ka vend për të
pranuar kërkesën e paraqitur nga kërkuesi Komanda e Forcës Ajrore/Reparti Ushtarak nr. 3001,
Rinas Tiranë për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor nr. 226, datë 30.10.2019 të
Gjykatës së Apelit Vlorë.
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 Komanda e Forcës Ajrore/Reparti Ushtarak
nr. 3001, për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 226, datë 30.10.2019 të Gjykatës së
Apelit Vlorë.
Tiranë, më 28.07.2021
ANËTARE
Albana BOKSI

ANËTAR
Sandër SIMONI

KRYESUES
Ervin PUPE
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