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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI CIVIL 

 

Nr. 103 i Regj.Themeltar 

Nr. 103 i Vendimit 

 

V E N D I M 

NË EMËR TË REPUBLIKËS 
 

   Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë i përbërë nga: 

 

     Ervin PUPE   Kryesues 

     Albana BOKSI  Anëtare 

     Sandër SIMONI  Anëtar  
  

në dhomë këshillimi më datë 14.07.2021, mori në shqyrtim çështjen civile nr. 103, 

Regjistri Themeltar, datë regjistrimi 04.06.2021, që u përket palëve:  

 

KËRKUES:    Avokatura e Shtetit, Zyra Vendore Shkodër 

 

OBJEKTI:   Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 531 (3055), datë 

28.05.2021 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Shkodër.  

 

BAZA LIGJORE:  Neni 472 dhe 469 i Kodit të Procedurës Civile.  

 

Për çështjen civile që i përket:    

 

PADITËS:     Afrim Halluni  

     Blediana Halluni  

     Fatime Halluni  

     Regis Halluni  

     Raldi Halluni  

 

TË PADITUR:   Shoqëria Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike sha 

    Shoqëria Furnizuesi i Shërbimit Universal sha (FSHU sha)  

    Shoqëria Operatori i Sistemit të Shpërndarjes sha (OSH sha) 

    Shoqëria Furnizuesi i Tregut të Lirë sha (FTL sha)  

 

ME PJESMARRJE TË: Zyra Vendore e Avokaturës së Shtetit Shkodër 

                

OBJEKTI: 1. Detyrimin solidar të të paditurve që t’i paguajnë paditësit 

Afrim Halluni shpërblimin për dëmin e plotë pasuror dhe jo 

pasuror (biologjik, moral dhe ekzistencial), shpenzimet e 

arsyeshme dhe të nevojshme të shkaktuara me datë 30.11.2017 

ku mbeti i dëmtuar rëndë me paaftësi të pjesshme të 
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përhershme paditësi Afrim Halluni nga zhvillimi i harkut të 

rrymës elektrike të tensionit të lartë 20 KV, në objektin e 

“Nënstacionit Shkodër nr.1” 110/20/6 KV, në qytetin e 

Shkodrës, në vlerën 14.252.337 (katërmbëdhjetë milion e 

dyqind e pesëdhjetë e dy mijë e treqind e tridhjetë e shtatë) 

lekë.  

2. Detyrimin solidar të të paditurve që tii paguajnë paditësin 

Afrim Halluni shpërblimin për dëmin pasuror dhe jo pasuror 

(moral dhe ekzistencial), shpenzimet e arsyeshme dhe të 

nevojshme të shkaktuara me date 30.11.2017 ku mbeti i 

dëmtuar rëndë me paaftësi totale të përkohshme një vjeçare 

paditësi Afrim Halluni nga zhvillimi i harkut të rrymës 

elektrike të tensionit të lartë 20 KV, në objektin e “Nënstacionit 

Shkodër nr.1” 110/20/6 KV, në qytetin e Shkodrës, në vlerën 

1.262.216 (një milion e dyqind e gjashtëdhjetë e dy mijë e 

dyqind e gjashtëmbëdhjetë) lekë.  

3. Detyrimin solidar të të paditurve që të paguajnë në favor të 

paditësit Afrim Halluni, shpenzimet e plota për përkujdesjen 

nga një person i tretë, në vlerën 288.000 lekë (dyqind e 

tetëdhjketë e tetë mijë) lekë.  

4. Detyrimin solidar të të paditurve që ti paguajnë paditëses 

Blediana Halluni shpërblimin për dëmin jopasuror (moral dhe 

ekzistencial), të shkaktuar me datë 30.11.2017 ku mbeti i 

dëmtuar bashkëshorti i saj paditësi Afrim Halluni nga zhvillimi 

i harkut të rrymës elektrike të tensionit të lartë 20 KV, në 

objektin e “Nënstacionit Shkodër nr.1” 110/20/6 KV, në qytetin 

e Shkodrës, në vlerën 4.958.997 (katër milion e nëntëqind e 

pesëdhjetë e tetëmijë e nëntëqind e nëntëdhjetë e shtatë) lekë.  

5. Detyrimin solidar të të paditurve që t’i paguajnë paditëses 

Fatime Halluni shpërblimin për dëmin jo pasuror (moral dhe 

ekzistencial), të shkaktuar me datë 30.11.2017 ku mbeti i 

dëmtuar rëndë djali i saj paditësi Afrim Halluni nga zhvillimi i 

harkut të rrymës elektrike të tensionit të lartë 20 KV, në 

objektin e “Nënstacionit Shkodër nr.1” 110/20/6 KV, në qytetin 

e Shkodrës, në vlerën 4.958.997 (katër milion e nëntëqind e 

pesëdhjetë e tetëmijë e nëntëqind e nëntëdhjetë e shtatë) lekë.  

6. Detyrimin solidar të të paditurve që t’i paguajnë paditësit 

Regis Halluni shpërblimin për dëmin jo pasuror (moral dhe 

ekzistencial), të shkaktuar me datë 30.11.2017 ku mbeti i 

dëmtuar rëndë babai i tij paditësi Afrim Halluni nga zhvillimi i 

harkut të rrymës elektrike të tensionit të lartë 20 KV, në 

objektin e “Nënstacionit Shkodër nr. 1” 110/20/6 KV në qytetin 

e Shkodrës, në vlerën 4.958.997 (katër milion e nëntëqind e 

pesëdhjetë e tetëmijë e nëntëqind e nëntëdhjetë e shtatë) lekë. 7. 

Detyrimin solidar të të paditurve që t’i paguajnë paditësit Raldi 

Halluni shpërblimin për dëmin e plotë jo pasuror (moral dhe 

ekzistencial), të shkaktuara me datë 30.11.2017 ku mbeti i 

dëmtuar rëndë babai i tij paditësi Afrim Halluni nga zhvillimi i 

harkut të rrymës elektrike të tensionit të lartë 20 KV, në 
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objektin e “Nënstacionit Shkodër nr.1” 110/20/6 KV, në qytetin 

e Shkodrës, në vlerën 4.958.997 (katër milion e nëntëqind e 

pesëdhjetë e tetëmijë e nëntëqind e nëntëdhjetë e shtatë) lekë. 8. 

Detyrimin solidar të të paditurve që t’i paguajnë paditësve 

kamatat ligjore mbi detyrimet kryesore, nga data e ndodhjes së 

ngjarjes, pra nga data 30.11.2017.  

9. Detyrimin solidar të të paditurve që t’i paguajnë paditësve 

shpenzimet gjyqësore si dhe ato avokatore të tilla si shpenzime 

ekspertimi që janë kryer gjatë gjithë procesit, 1 % të tarifës 

gjyqësore, shpenzime përfaqësimi, në vlerën totale prej 

2.935.700 (dy milion e nëntëqind e tridhjete e pesë mijë e 

shtatëqind) lekë.  

 

BAZA LIGJORE: Nenet 15, 18, 44, 55, dhe 116-120 të Kushtetutës së Republikës 

së Shqipërisë; nenet 419-450 dhe neni 608 e vijues; neni 622, 

625, 640, 641, 642, 643, 644, 646, i ligjit nr. 7858, datë 

29.07.1994 Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë; ligji nr. 

9072, datë 22.05.2003, i ndyshuar “Për sektorin e energjisë 

elektrike”; Vendimet e ERE (Enti Rregullator); Vendimi 

Unifikues nr.12, datë 14.09.2007, i Gjykatës së Lartë; nenet 15 

dhe 44 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë.   

 

KOLEGJI  

 

Pasi dëgjoi relatimin e gjyqtarit Ervin Pupe mbi kërkesën e pezullimit të ekzekutimit të 

vendimit gjyqësor të formës së prerë,   

 

V Ë R E N 

 

I. Rrethanat e çështjes 

 

1.Nga aktet e fashikullit të gjykimit rezulton se pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 

Shkodër është regjistruar kërkesëpadia me palë ndërgjyëqëse, objekt dhe shkal ligjor sikundër 

citohet më lart.  

2. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Shkodër, me vendimin nr. 531 (3055), datë 28.05.2021 
ka vendosur: “1. Pranimin e pjesshëm të kërkesëpadisë. 2. Detyrimin solidar të të paditurve 

që t’i paguajnë paditësit Afrim Halluni, për dëmin pasuror të shkaktuar nga paaftësia e 

pjesshme e përhershme në punë, në masën 509, 4.334.343 (katërmilion e treqind e tridhjetë e 

tremijë e treqind e dyzet e tre) lekë. 3. Detyrimin solidar të të paditurve që t’i paguajnë 

paditësit Afrim Halluni për dëmin jopasuror biologjik, moral dhe ekzistencial, 8.417.994 

(tetëmilion e katërqind e shtatëmbëdhjetëmijë e nëntëqind e nëntëdhjetë e katër) lekë. 4. 

Detyrimin solidar të të paditurve që t’i paguajnë paditëses Blediana Halluni, shumën prej 

2.479.498 lekë. Kjo vlerë detyrimi është shumë e vlerës së detyrimit të të paditurve për të 

paguar vlerën e dëmit dëmit moral me vlerën e dëmit ekzistencial. 5. Detyrimin solidar të të 

paditurve që t'i paguajnë paditëses Fatime Halluni, shumë prej 2.479.498 lekë. Kjo vlerë 

detyrimi, është shumë e vlerës së detyrimit të të paditurve për të paguar vlerën e dëmit dëmit 

moral me vlerën e dëmit ekzistencial. 6. Detyrimin solidar të të paditurve që t’i paguajnë 

paditësit Regis Halluni, shumën prej 2.479.498 lekë. Kjo vlerë detyrimi, është shumë e vlerës 

së detyrimit të të paditurve për të paguar vlerën e dëmit dëmit moral me vlerën e dëmit 
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ekzistencial. 7.Detyrimin solidar të të paditurve që t’i paguajnë paditësit Raldi Halluni, 

shumën prej 2.479.498 lekë. Kjo vlerë detyrimi, është shumë e vlerës së detyrimit të të 

paditurve për të paguar vlerën e dëmit dëmit moral me vlerën e dëmit ekzistencial. 

8.Rrëzimin e pjesës tjetër të objektit të kërkesëpadisë. 9. Detyrimin solidar të të paditurve që 

t’i paguajnë secilit prej paditësve, kamatvonesat mbi detyrimet kryesore që duhen 

përmbushur ndaj këtyre të fundit, duke filluar nga dita e nesërme e dhënies së këtij vendimi 

dhe deri në datën kur këto detyrime kryesore të ekzekutohen përkundrejt secilit paditës. 

Përllogaritja e këtyre kamatvonësave eventuale të kryhet duke iu referuar interesave të 

miratuara nga Banka e Shqipërisë për periudhën korresponuese, për depozitat me afat një 

vjeçar. 10. Lidhur me shpenzimet gjyqësore disponohet si më poshtë: a) Detyrimin solidar të 

të paditurve që t'i paguajnë secilit nga 5 (pesë) paditësve, shumën prej 80.000 

(tetëdhjetëmijë) lekë, si shpërblim meritor për dy përfaqësuesit e paditësve, av.Fatjon Mati 

dhe av.Mirlind Shkurti, pra 400.000 (katërqindmijë) lekë të gjithë paditësve; b) Shpenzimet e 

kryera nga paditësit për pagesën e tarifës gjyqësore, në shumën prej 387.700 lekë, 

shpenzimet për shpërblimin e ekspertit teknik Sabahudin Abazaj, në shumën 120.000 lekë, 

shpenzimet për shpërblimin e ekspertit vlerësues dëmesh Naim Hoxha, në shumën 70.000 

lekë: shpenzimet për shpërblimin e ekspertit teknik Bujar Hysenaj, në shumën 80.000 lekë, 

shpenzimet për shpërblimin e ekspertit mjek dhe vleresues dëmesh Hajri Gerbi, në shumën 

80.000 lekë: shpenzimet për shpërblimin e ekspertes psikologe Eglantina Nikolla, në shumën 

80.000 lekë, iu ngarkohen solidarisht të paditurve, në masën 58% të tërësisë së tyre; c) 

Shpenzimet e kryera nga paditësit për shpërblimin e av. Fatjon Mati dhe av. Mirlind Shkurti, 

në masën që e tejkalon disponimin e shprehur në pikën 10, shkronja “a”, të pjesës 

urdhëruese të këtij vendimi, mbeten siç janë bërë. Po ashtu mbeten siç janë bërë edhe masa 

42% e tërësisë së shpenzimeve gjyqësore të përllogaritura përmes disponimit të shprehur në 

pikën 10, shkronja “b”, të pjesës urdhëruese të vendimit; ç) Urdhërohen paditësit që t'i 

paguajnë solidarisht të paditurve, 4290 të shpenzimeve gjyqësore të kryera nga të paditurit, 

dhe konkretisht 40.000 (dyzetmijë) lekë, për shpërblimin e ekspertit teknik elektrik Bujar 

Hyseni dhe 40.000 (dyzetmijë) lekë, për shpërblimin e ekspertit mjek dhe vlerësues Hajri 

Gërbi. Urdhërohet përmbaruesi gjyqësor që përpara se të ekzekutojë detyrimet që burojnë 

nga shkronjat “a”, “b”, “c” dhe “ç” të pjesës urdhëruese të këtij vendimi, të bëjë 

paraprakisht kompensimin e tyre, sipas vleftave përkatëse. 11. Në zbatim të nenit 317 të 

Kodit të Procedurës Civile, ky vendim gjyqësor jepet me ekzekutim të përkohshëm referuar të 

gjithë paditësve. 12. Në zbatim të nenit 34,1 të Kodit të Procedurës Civile, ndëshkimin e 

av.Mirlind Shkurti dhe av.Fatjon Mati, secili me nga një gjobë në shumën 100.000 

(njëqindmijë) lekë, sipas paragrafit 15.7, të pjesës arsyetuese të këtij vendimi. Urdhërohet 

Kryesekretaria e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Shkodër, Kryetari i Degës së Buxhetit në këtë 

Gjykatë si dhe av.shtetit Irida Selhanaj, të marrin masat përkatëse për ekzekutimin e këtyre 

gjobave, nëse ndaj tyre dy akovatët, av.Mirlind Shkurti dhe av.Fatjon Mati, nuk paraqesin 

personalisht ankim në Gjykatën e Apelit Shkodër, veçmas apo bashkë me ankimin që mund të 

paraqesin paditësit, ndaj këtij vendimi gjyqësor. Afati i ankimit të avokatëve ndaj këtyre 

gjobave është 15 ditë nga dita e nesërme e marrjes dijeni për vendimin gjyqësor të arsyetuar. 

13. Në zbatim të neneve 510, shkronja “a” dhe 511 të Kodit të Procedurës Civile, ky vendim 

gjyqësor përbën titull ekzekutiv. Meqenëse ky vendim jepet me ekzekutim të përkohshëm, për 

të nuk lëshohet urdhri i ekzekutimit, pasi ai është menjëherë i ekzekutueshëm nga 

përmbaruesi gjyqësor, sapo të njihet me këtë vendim. 14.Kundër këtij vendimi lejohet ankim 

në Gjykatën e Apelit Shkodër, brenda 15 ditëve nga dita e nesërme e njoftimit të vendimit të 

arsyetuar. Për pikën 12 (dymbëdhjetë), mund të bëhet ankim i veçantë në Gjykatën e Apelit 

Shkodër, brenda 5 ditëve nga dita e nesërme e marrjes dijeni për vendimin e arsyetuar.”  

3. Në zbatim të nenit 317 të Kodit të Procedurës Civile, Gjykata ka vendosur që ky 
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vendim të jepet me ekzekutim të përkohshëm referuar të gjithë paditësve. Duke mos qenë 

dakort me këtë pjesë të vendimit gjyqësor, kërkuesi ka paraqitur ankim të veçantë kundër 

pikës 11 të vendimit gjyqësor pranë Gjykatës së Apelit Shkodër, në datën 01.06.2021. 

Njëherazi ka paraqitur edhe rekurs të veçantë në Gjykatën e Lartë për pezullimin e 

ekzekutimit të vendimit nr. 531 (3055), datë 28.05.2021 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 

Shkodër, bazuar në nenet 317 dhe 469 i Kodit të Procedurës Civile.  

4. Zyra Vendore e Avokaturës së Shtetit Shkodër ka paraqitur këto shkaqe:  

 -Vendimi i Gjykatës së Shkallës së Parë për ekzekutim të përkohshëm në favor të të 

gjithë paditësave është tërësisht i pabazuar në ligj dhe në prova, pasi vjen në kundërshtim me 

normat kushtetuese ku përcaktohet se: “... pushteti gjyqësor ushtrohet nga Gjykata e Lartë, si 

dhe nga gjykatat e apelit e gjykatat e shkallës së parë.”;  

 -Ekzekutimi i vendimit gjyqësor dëmton rëndë interesat pasurore të shtetit dhe vijnë 

pasoja të pariparueshme;  

 -Kundër vendimit të Gjykatës së Shkallës së Parë është paraqitur ankim brenda afateve 

ligjore. Kërkesëpadia e shqyrtuar nga Gjykata rezulton të jetë parashkruar;  

 -Ekzekutimi i vendimit do të sillte pasoja për palën paditëse dhe në të ardhmen do të 

ishte e vështirë rikuperimi i shumës prej rreth 22.670.329 lekë të vendosur nga gjykata;  

 -Gjykata ka interpretuar në mënyrë të gabuar nenin 317 të Kodit të Procedurës Civile 

edhe për faktin se në objektin e kërkesëpadisë nuk është paraqitur një kërkim i tillë. Kjo 

kërkesë është paraqitur në seancën e konkluzioneve përfundimtare; 

 -Referuar objektit të kërkesëpadisë nuk rezulton të jemi përpara situatave që parashikon 

kjo dispozitë, pra çështja objekt gjykimi nuk përbën padi me objekt detyrim për ushqim, 

shpërblim nga puna, rivendosje në posedim të pasurisë bashkëshortore etj. Pala paditëse nuk 

ka paraqitur asnjë provë shkresore për të vërtetuar dëmin e rëndë që mund t’i vijë në rast të 

mos dhënies së vendimit me ekzekutim të përkohshëm;  

 -Masa e dëmit të caktuar nga Gjykata është disproporcionale në raport me buxhetin e 

palëve të paditura dhe të Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjetikës (aksionet e shoqërisë 

OSSHE janë 100% në pronësi të shtetit Shqiptar);    

 -Pezullimi i ekzekutimit bëhet i domosdoshëm edhe për faktin se e njëjta trupë gjykuese 

ka dhënë me ekzekutim të përkohshëm në shuma të konsiderueshme edhe për tre çështje të 

tjera, në zbatim të gabuar edhe të praktikës unifikues të Gjykatës së Lartë;  

 

II. Vlerësimi i Kolegjit  

 

5. Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji) vlerëson se kërkesa e palës kërkuese 

Zyra Vendore e Avokaturës së Shtetit Shkodër, për pezullimin e ekzekutimit të vendimit 

gjyqësor të sipërcituar është e pabazuar në ligj.   

6. Në pikën 1 të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile, parashikohen kushtet dhe motivet 

për të cilat, Gjykata e Lartë, mund të pezullojë ekzekutimin e vendimit gjyqësor: “1. Gjykata e 

Lartë, pasi është paraqitur rekursi, me kërkesë të palës, mund të vendosë pezullimin e 

ekzekutimit të vendimit kur: a) ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit do të sillte pasoja të rënda 

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

ekzekutimin vendimit. …”.  

7. 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 
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ligji procedural civil si mjet që garanton ankimin efektiv në kuptim të nenit 43 të Kushtetutës së 

Republikës së Shqipërisë dhe nenit 13 të Konventës Europiane të të Drejtave të Njeriut. Por 

duhet theksuar se kjo është një masë e përkohshme me karakter përjashtimor dhe të 

jashtëzakonshëm. Kjo do të thotë se pala ndërgjyqëse gjyqhumbëse që bën kërkesën për 

pezullimin e vendimit gjyqësor të formës së prerë ka barrën t’i paraqesë Gjykatës rrethanat 

konkrete, të bazuara në prova të cilat nga ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit gjyqësor të 

formës së prerë, kësaj pale mund t’i vijë një dëm i rëndë në mënyrë të parikthyeshme.    

8. Nga shqyrtimi i çështjes konkrete Kolegji vlerëson se pala kërkuese, Zyra Vendore e 

Avokaturës së Shtetit Shkodër ka paraqitur rekurs të drejtpërdrejtë në Gjykatën e Lartë kundër 

vendimit të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Shkodër me të cilin është vendosur ekzekutimi i 

përkohshëm bazuar në nenin 317 të Kodit të Procedurës Civile. Në kuptim të kësaj dispozite, 

vendimi i gjykatës mund të jepet me ekzekutim të përkohshëm, vetëm në raste të veçanta dhe 

specifike kur është vendosur: a) detyrimi për ushqim; b) për shpërblimin nga puna; c) për 

rivendosjen në posedimin e banesës bashkëshortore. Përjashtimisht, vendimi mund të jepet 

me ekzekutim të përkohshëm edhe kur nga vonesa e ekzekutimit, paditësi mund të pësojë 

dëme të rëndësishme, që nuk mund të vihen në vend, ose kur ekzekutimi i vendimit do të 

bëhej i pamundur, ose do të vështirësohej së tepërmi. Ligjvënësi ka parashikuar të drejtën e 

ankimit të vecantë kundër këtij vendimi me të cilin pranohet ose rrëzohet kërkesa për 

ekzekutim të përkohshëm. Në këtë kuptim, Zyra Vendore e Avokaturës së Shtetit detyrimisht 

duhet të paraqesë fillimisht ankim pranë Gjykatës së Apelit, duke ezauruar fillimisht këtë 

shkallë gjykimi dhe vetëm në vijim ka të drejtën e rekursit në Gjykatën e Lartë.  

9. Përsa më sipër, Kolegji vlerëson se nuk ka vend për të pranuar kërkesën e paraqitur nga 

kërkuesi Zyra Vendore e Avokaturës së Shtetit Shkodër, për pezullimin e ekzekutimit të 

vendimit gjyqësor sepse kundër këtij vendimi nuk lejohet rekurs i drejtpërdrejtë në Gjykatën e 

Lartë.    

  

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 palës kërkuese Zyra Vendore e Avokaturës së Shtetit 

Shkodër, me objekt “Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 531 (3055), datë 28.05.2021 të 

Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Shkodër”.   

 

 

Tiranë, më 14.07.2021  

 

            ANËTARE                              ANËTAR                                   KRYESUES 

          Albana BOKSI                        Sandër SIMONI                             Ervin PUPE                               
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI CIVIL 

 

Nr. 109 i Regj.Themeltar 

Nr. 109 i Vendimit 

 

V E N D I M 

NË EMËR TË REPUBLIKËS 
 

   Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë i përbërë nga: 

 

     Ervin PUPE   Kryesues 

     Albana BOKSI  Anëtare 

     Sandër SIMONI  Anëtar  
  

në dhomë këshillimi më datë 14.07.2021, mori në shqyrtim çështjen civile nr. 109, 

Regjistri Themeltar, datë regjistrimi 09.06.2021, që u përket palëve:  

 

 

KËRKUES:    Arben Hoxha 

 

OBJEKTI:   Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 5613, datë 21.06.2017 

të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.  

 

BAZA LIGJORE:  Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile.  

 

Për çështjen civile që i përket:    

 

PADITËS:     Shoqëria Flevi shpk  

 

I PADITUR:    Arben Hoxha 

                

OBJEKTI:   Detyrimin e palës së paditur t’i paguajë paditësit shumën prej 

500.000 lekë që rrjedh nga deklarata noteriale nr. 779 rep., nr. 

177/2 kol., datë 23.02.2016.  

    Sigurimi i padisë duke vendosur sekuestro konservative mbi 

llogaritë bankare në shumën e mësipërme.  

 

BAZA LIGJORE: Nenet 420, 422 e vijues të Kodit Civil; nenet 32, 153, 202 të 

Kodit të Procedurës Civile.  

 

 

 

KOLEGJI  

 

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

 

V Ë R E N 

 

I. Rrethanat e çështjes 

 

1. Nga aktet e fashikullit të gjykimit rezulton se ndërmjet palëve ndërgjyqëse është 

nënshkruar deklarata noteriale nr. 779 rep., nr. 177/2 kol., datë 23.02.2016, sipas së cilës i 

padituri Arben Hoxha i detyrohet palës paditëse Shoqëria Flevi shpk shumën prej 500.000 

lekë. Duke pretenduar se kjo shumë nuk i është kthyer, paditësi i është drejtuar Gjykatës së 

Rrethit Gjyqësor me kërkesëpadinë sikundër citohet më lart.  

2. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë me vendimin nr. 5613, datë 21.06.2017 ka 

vendosur: “Pranimin e pjesshëm të padisë. Detyrimin e të paditurit Arben Hoxha t’i paguajë 

paditësit, shoqërisë Flevi shpk shumën prej 500.000 lekë që rrjedh nga deklarata noteriale 

nr. 779 rep., nr. 177/2 kol., datë 23.02.2016 përpara noteres Elvira Alibali. …”.  

3. Gjykata e Apelit Tiranë me vendimin nr. 294, datë 12.10.2020 ka vendosur: “Lënien 

në fuqi të vendimit nr. 5613, datë 21.06.2017 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë…” 

4. Kundër vendimit të Gjykatës së Apelit Tiranë është paraqitur rekurs në Gjykatën e 

Lartë nga pala e paditur Arben Hoxha.  

5. Në datën 09.06.2021 pala e paditur, Arben Hoxha ka paraqitur pranë Gjykatës së Lartë 

kërkesën me objekt pezullimin e ekzekutimit të vendimit të Gjykatës së Apelit Tiranë.  

6. Kërkuesi, pala e paditur, Arben Hoxha ka paraqitur këto shkaqe:  

 -Gjykimi në shkallë të parë është zhvilluar në mungesë të palës së paditur, çka është në 

shkelje me nenin 18 të Kodit të Procedurës Civile;  

 -Njoftimi i kryer gjatë gjykimit në shkallë të parë është realizuar në adresën e 

mëparshme që ka patur pala e paditur dhe jo në atë që ka aktualisht. Pretendimet e palës së 

paditur për mos njoftim të rregullt gjatë gjykimit në shkallë të parë nuk janë marrë parasysh 

nga Gjykata e Apelit;  

 -Aktet e njoftimit për seancat e zhvilluara kanë qenë të rregullta;  

 -Rezulton të jetë i vërtetë vullneti i shprehur në deklaratën noteriale, mirëpo në të nuk 

është parashikuar koha e shlyerjes së detyrimit dhe paditësi nuk ka kërkuar shlyerjen e tij;  

 -Përgjatë një periudhe 2 vjeçare, për nevojat e tij, pala e paditur ka marrë në përdorim 

njërën nga magazinat e paditësit, të cilën e ka riparuar me shpenzimet e tij. Këto shpenzime të 

kryera nuk i janë kthyer të paditurit nga pala paditëse;  

 -Me shkresën nr. 864 prot., datë 05.05.2021 shoqëria përmbarimore Altin Vako ka 

njoftuar të paditurin për nisjen e procedurave mbi ekzekutimin e vendimit gjyqësor të formës 

së prerë.  

 

II. Vlerësimi i Kolegjit  

 

7. Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji) vlerëson se kërkesa e palës kërkuese 

Arben Hoxha, për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të sipërcituar është e pabazuar 

në ligj.   

8. Në pikën 1 të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile, parashikohen kushtet dhe motivet 

për të cilat, Gjykata e Lartë, mund të pezullojë ekzekutimin e vendimit gjyqësor: “1. Gjykata e 

Lartë, pasi është paraqitur rekursi, me kërkesë të palës, mund të vendosë pezullimin e 

ekzekutimit të vendimit kur: a) ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit do të sillte pasoja të rënda 

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

ekzekutimin vendimit. …”.  

9. Në zbatim të pikës 1 të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile, bashkëlidhur kërkesës për 



 

  

3 

 

pezullim të palës kërkuese Arben Hoxha, gjendet edhe kopja e rekursit të ushtruar nga kjo palë 

kundër vendimit gjyqësor për të cilin kërkohet të pezullohet ekzekutimi. Gjithashtu, konstatohet 

se palët e tjera pjesëmarrëse në gjykimin e çështjes ku është dhënë vendimi gjyqësor për të cilin 

kërkohet pezullimi, janë njoftuar rregullisht për kërkesën e paraqitur nga pala kërkuese dhe nuk 

kanë parashtruar argumente lidhur me bazueshmërinë në ligj të kërkesës për pezullim dhe për 

qëndrimin e tyre.   

10. 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 të cilat nga ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit gjyqësor të 

formës së prerë, kësaj pale mund t’i vijë një dëm i rëndë në mënyrë të parikthyeshme.    

11. Nga shqyrtimi i shkaqeve konkrete për të cilat pala kërkuese Arben Hoxha, kërkon 

pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor, Kolegji vlerëson se, kërkuesi nuk ka paraqitur 

asnjë shkak apo argument konkret të bazuar në prova se pse ekzekutimi i menjëhershëm i 

vendimit do të sillte për palën e paditur pasoja të rënda dhe të pariparueshme. Fakti që kjo palë 

është njoftuar për nisjen e ekzekutimit të detyrimeve të rrjedhura nga vendimi gjyqësor i formës 

së nuk përbën në vetvete arsye ligjore për marrjen e masës së përkohshme procedurale të 

pezullimit të ekzekutimit të vendimit. Të gjitha pretendimet e tjera që parashtron pala kërkuese 

si arsye për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë të Gjykatës së 

Apelit Tiranë përbëjnë kërkime të cilat lidhen me shqyrtimin e rekursit nga Gjykata e Lartë. 

12. Përsa më sipër, Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë vlerëson se nuk ka vend për të pranuar 

kërkesën e paraqitur nga kërkuesi Arben Hoxha, 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 palës kërkuese Arben Hoxha, me objekt “Pezullimin e 

ekzekutimit të vendimit nr.5613, datë 21.06.2017 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, lënë 

në fuqi me vendimin nr. 294, datë 12.10.2020 të Gjykatës së Apelit Tiranë”.   

 

 

Tiranë, më 14.07.2021  

 

        ANËTARE                            ANËTAR                                  KRYESUES 

     Albana BOKSI                          Sandër SIMONI                                Ervin PUPE           
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI CIVIL 

 

Nr. 110 i Regj.Themeltar 

Nr. 110 i Vendimit 

 

V E N D I M 

NË EMËR TË REPUBLIKËS 
 

   Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë i përbërë nga: 

 

     Ervin PUPE   Kryesues 

     Albana BOKSI  Anëtare 

     Sandër SIMONI  Anëtar  
  

në dhomë këshillimi më datë 14.07.2021, mori në shqyrtim çështjen civile nr. 110, 

Regjistri Themeltar, datë regjistrimi 09.06.2021, që u përket palëve:  

 

KËRKUES:    Shoqëria Albanian Ferry Terminal Operator (AFTO) shpk  

 

OBJEKTI:   Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr.10-2021-513 (174), datë 

18.03.2021 të Gjykatës së Apelit Durrës.  

 

BAZA LIGJORE:  Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile.  

 

Për çështjen civile që i përket:    

 

PADITËS:     Fatmir Uruçi 

 

I PADITUR:    Shoqëria Albanian Ferry Terminal Operator (AFTO) shpk 

                

OBJEKTI:   1. Detyrimin e Shoqërisë Albanian Ferry Terminal Operator 

(AFTO) shpk të zbatojë kontratën individuale të punës me 

paditësin duke e kthyer atë në punë dhe duke i paguar atij rrogat 

dhe sigurimet shoqërore deri në kthimin në punë, pasi zgjidhja e 

kontratës së punës është e pavlefshme sipas përcaktimeve të 

neneve 9, 10, 10/1, 32, 38, 181 e vijues të Kodit të Punës dhe ligjit 

nr. 10 221, datë 04.02.2010 “Për mbrojtjen nga diskriminimi”.  

    2. Gjobitjen e shoqërisë AFTO me 250 rroga minimale për shkeljet 

e përcaktuara në nenin 202/1/2/5 të Kodit të Punës pasi i padituri 

ka shkelur nenet 9, 10, 10/1, 32, 38, 181 pika 3, 5, 7 shkronja a), b) 

dhe c), nenet 184-186 të Kodit të Punës.  
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BAZA LIGJORE: Nenet 153, 154, 154/a, 156 të Kodit të Procedurës Civile; neni 18 e 

50 i Kushtetutës së RSH; nenet 7, 9, 10, 146, 172, 181, 184, 186, 

187, 202 të Kodit të Punës; Konventa e të Drejtave të Njeriut neni 

11; ligji nr. 10 221, datë 04.02.2010 “Për mbrojtjen nga 

diskriminimi”.  

 

KOLEGJI  

 

Pasi dëgjoi relatimin e gjyqtarit Ervin Pupe mbi kërkesën e pezullimit të ekzekutimit të 

vendimit gjyqësor të formës së prerë,   

 

V Ë R E N 

 

I. Rrethanat e çështjes 

 

1. Nga aktet e fashikullit të gjykimit rezulton se pala paditëse ka nisur punë pranë palës së 

paditur në vitin 2013, fillimisht me një kontratë pune me afat 2 vjeçar dhe më pas në datën 

01.12.2015 është nënshkruar një kontratë pune me afat të pacaktuar. Në datën 18.05.2017 pala e 

paditur, në cilësinë e punëdhënësit ka njoftuar paditësin për zhvillimin e një takimi lidhur me 

vazhdimësinë e marrëdhënies së punës. Në datën 25.05.2017 pala e paditur ka njoftuar paditësin 

për zgjidhjen e njëanshme të marrëdhënies së punës në përfundim të afatit të njoftimit, datë 

31.08.2017. Duke mos qenë dakort me zgjidhjen e kontratës së punës, pala paditëse i është 

drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës me kërkesëpadinë objekt gjykimi, e cila është 

regjistruar në datën 23.11.2017.  

2. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Durrës me vendimin nr. (11-2018-1551) 517, datë 

03.04.2018 ka vendosur: “Rrëzimin e kërkesëpadisë. …”.  

3. Gjykata e Apelit Durrës me vendimin nr. 10-2021-513 (174), datë 18.03.2021 ka 

vendosur: “Ndryshimin e vendimit nr. (11-2018-1551) 517, datë 03.04.2018 të Gjykatës së 

Rrethit Gjyqësor Durrës. Pranimin e padisë së paditësit Fatmir Uruçi. Detyrimin e të paditurit 

Shoqëria Albanian Ferry Terminal Operator (AFTO) shpk të dëmshpërblejë paditësin Fatmir 

Uruçi me 12 (dymbëdhjetë) paga mujore, për shkak të zgjidhjes së kontratës së punës pa shkaqe 

të arsyeshme sipas nenit 146/3 të Kodit të Punës. Detyrimin e të paditurit Shoqëria Albanian 

Ferry Terminal Operator (AFTO) shpk të dëmshpërblejë paditësin Fatmir Uruçi, 5 (pesë) muaj 

pagë si shpërblim për vjetërsi në punë, bazuar në nenin 145 të Kodit të Punës. Si pagë referuese 

për llogaritjen e dëmshpërblimit të merret paga bazë mujore e paditësit në momentin e 

ndërprerjes së marrëdhënies së punës. …”.  

4. Kundër vendimit të Gjykatës së Apelit Durrës ka paraqitur rekurs në Gjykatën e Lartë pala 

e paditur.  

5. Në datën 09.06.2021 pala e paditur, Shoqëria Albanian Ferry Terminal Operator (AFTO) 

shpk ka paraqitur pranë Gjykatës së Lartë kërkesën me objekt pezullimin e ekzekutimit të 

vendimit të Gjykatës së Apelit Durrës.  

6. Kërkuesi, pala e paditur, Shoqëria Albanian Ferry Terminal Operator (AFTO) shpk 
ka paraqitur këto shkaqe:  

 -Me shkresën nr. 196/1 prot., datë 27.05.2021 Zyra Përmbarimore Eduart Allamani ka 

kërkuar ekzekutimin e detyrimit të lindur nga vendimi i Gjykatës së Apelit Durrës;  

 -Për shkak të nisjes së procedurës së ekzekutimit të detyruar palës së paditur mund t’i vijë 
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një dëm i rëndë dhe i pariparueshëm nga vënia e sekuestros mbi llogaritë e saj bankare, asetet etj 

deri në përmbushjen e detyrimit;  

 -Pala paditëse Fatmir Uruçi është i moshës 66 vjeç dhe ka dalë në pension. Gjykimi në 

Gjykatën e Lartë, për shkak të ngarkesës mund të kërkojë kohë shumë të gjatë;  

 -Pala kërkuese është e gatshme të ofrojë garanci pasurore të së gjithë shumës së detyrimit 

duke e derdhur atë në bankë përkundrejt marrjes së masës së përkohshme të pezullimit të 

ekzekutimit;  

 -Afatet e caktuara nga përmbaruesi gjyqësor për përmbushjen e detyrimit, afat i cili është 

caktuar 5 ditë, është një afat tepër i shkurtër.  

7. Paditësi Fatmir Uruçi pasi është njohur me kërkesën për pezullimin e ekzekutimit të palës 

kërkuese ka paraqitur prapësimet e tij, duke pretenduar se:  

 -Kërkesa për pezullimin e ekzekutimit vjen në kundërshtim me nenin 479/a/b të Kodit të 

Procedurës Civile sepse palës së paditur nuk i vjen asnjë dëm nga ekzekutimi i vendimit;  

 -Mënyra e ekzekutimit të detyrimit është zgjidhur me marrëveshje ndërmjet paditësit dhe 

shoqërisë përmbarimore;  

 -Në referim të nenit 479 të KPC pala e paditur nuk ka lënë asnjë garanci.  

 

II. Vlerësimi i Kolegjit  

 

8. Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji) vlerëson se kërkesa e palës kërkuese 

Shoqëria Afto shpk, për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të sipërcituar 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, bashkëlidhur kërkesës për 

pezullim të palës kërkuese Shoqëria Afto shpk, gjendet edhe kopja e rekursit të ushtruar nga kjo 

palë kundër vendimit gjyqësor për të cilin kërkohet të pezullohet ekzekutimi. Gjithashtu, 

konstatohet se palët e tjera pjesëmarrëse në gjykimin e çështjes ku është dhënë vendimi gjyqësor për 

të cilin kërkohet pezullimi, janë njoftuar rregullisht për kërkesën e paraqitur nga pala kërkuese dhe 

nuk kanë parashtruar argumente lidhur me bazueshmërinë në ligj të kërkesës për pezullim dhe për 

qëndrimin e tyre.   

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

mënyrë të parikthyeshme.    

12. Nga shqyrtimi i shkaqeve konkrete për të cilat pala kërkuese Shoqëria Afto shpk, kërkon 

pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor, Kolegji vlerëson se, kërkuesi nuk ka paraqitur asnjë 

shkak apo argument konkret të bazuar në prova se pse ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit do të 

sillte për palën e paditur pasoja të rënda dhe të pariparueshme. Fakti që kjo palë është njoftuar për 

nisjen e ekzekutimit të detyrimeve të rrjedhura nga vendimi gjyqësor i formës së nuk përbën në 

vetvete arsye ligjore për marrjen e masës së përkohshme procedurale të pezullimit të ekzekutimit të 

vendimit. Të gjitha pretendimet e tjera që parashtron pala kërkuese si arsye për pezullimin e 

ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë të Gjykatës së Apelit Durrës përbëjnë 

kërkime të cilat lidhen me shqyrtimin e rekursit nga Gjykata e Lartë. 

13. Përsa më sipër, Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë vlerëson se nuk ka vend për të pranuar 

kërkesën e paraqitur nga kërkuesi Shoqëria Afto shpk, 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 palës kërkuese Shoqëria Afto shpk, me objekt “Pezullimin e 

ekzekutimit të vendimit nr.10-2021-513 (174), datë 18.03.2021 të Gjykatës së Apelit Durrës”.   

 

 

Tiranë, më 14.07.2021  

 

            ANËTARE                             ANËTAR                                  KRYESUES 

        Albana BOKSI                        Sandër SIMONI                             Ervin PUPE                               
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI CIVIL 

 

Nr. 117 i Regj.Themeltar 

Nr. 117 i Vendimit 

 

V E N D I M 

NË EMËR TË REPUBLIKËS 
 

   Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë i përbërë nga: 

 

     Ervin PUPE   Kryesues 

     Albana BOKSI  Anëtare 

     Sandër SIMONI  Anëtar  
  

në dhomë këshillimi më datë 14.07.2021, mori në shqyrtim çështjen civile nr. 117, 

Regjistri Themeltar, datë regjistrimi 18.06.2021, që u përket palëve:  

 

KËRKUES:    Banka Kombëtare Tregtare sha (BKT sha) 

 

OBJEKTI:   Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr.10925, datë 20.12.2017 

të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, lënë në fuqi me 

vendimin nr. 374, datë 15.12.2020 të Gjykatës së Apelit Tiranë.   

 

BAZA LIGJORE:  Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile.  

 

Për çështjen civile që i përket:    

 

PADITËS:     Dëgjon Elezaj  

 

I PADITUR:    Shoqëria Dola shpk  

     Bujar Nurka 

     Luljeta Nurka 

     Banka Kombëtare Tregtare 

     Studio Përmbarimore L.D.C shpk  

                

OBJEKTI:   Konstatimin pjesërisht absolutisht të pavlefshëm të kontratës së 

hipotekimit nr. 1373 rep., nr. 644 kol., datë 20.08.2007 lidhur 

midis BKT si kreditore dhe hipotekuesit Dola shpk, vetëm për 

sipërfaqen prej 130 m
2
, apartamenti 27, kati i katërt, brenda 

sipërfaqes 569 m
2
 në godinën 5-7 katëshe në rrugën Nasi Pavllo 

Tiranë, ndërtuar nga shoqëria Dola shpk, për paditësin Degjon 

Elezaj në bazë të kontratës së sipërmarrjes me nr. 5078 kol., nr. 

882 rep., datë 23.06.2005.  

    Fshirjen nga regjistri provizor i karabinasë me nr. 7, datë 
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12.01.2007 i kontratës së hipotekimit nr. 1373 rep., nr. 644 kol., 

datë 20.08.2007 vetëm për apartamentin 27, me sip 130 m
2
, 

brenda sipërfaqes 569 m
2
, kati i katërt, në godinën 5-7 katëshe 

në rrugën Nasi Pavllo Tiranë, ndërtuar nga shoqëria Dola shpk.  

    Anullimin pjesërisht të vendimit nr.87/79 prot., datë 30.04.2013 

Studio Përmbarimore L.D.C “Vendim për kalim në pronësi të 

sendit të paluajtshëm” vetëm për apartamentin nr. 27, sip 130 

m
2
, brenda sipërfaqes 569 m

2
, kati i katërt, në godinën 5-7 

katëshe në rrugën Nasi Pavllo Tiranë, ndërtuar nga shoqëria 

Dola shpk.  

    Fshirjen e regjistrit hipotekor nr. 46, datë 03.06.2013 për 

apartamentin nr. 27, sip 130 m
2
, kati i katërt, brenda sipërfaqes 

prej 569 m
2
 në godinën 5-7 katëshe në rrugën Nasi Pavllo 

Tiranë, ndërtuar nga shoqëria Dola shpk, bërë në favor të 

Bankës Kombëtare Tregtare sha.  

    Heqjen e sekuestros konservative vënë me urdhër nr. 87/3 prot., 

datë 07.08.2012 të Studios Përmbarimore L.D.C mbi pasurinë e 

paluajtshme të paditësit Degjon Elezaj apartament nr. 27, sip 

130 m
2
, brenda sipërfaqes 569 m

2
, kati i katërt, në godinën 5-7 

katëshe në rrugën Nasi Pavllo Tiranë.  

    Detyrimin për të regjistruar në regjistrin e karabinasë me nr. 7, 

datë 12.01.2007, me adresë rruga Nasi Pavllo, në ZVRPP 

Tiranë, të kontratës së sipërmarrjes nr. 5078 kol., nr. 882 rep., 

datë 23.06.2005 të lidhur midis Degjon Elezaj dhe shoqërisë 

Dola shpk.      

BAZA LIGJORE: Nenet 31, 32, 153, 154, 563, 566, 578 të Kodit të Procedurës 

Civile; nenet 92/a, 79, 560, 562, 575, 163, 663, 676, 706, 850 të 

Kodit të Procedurës Civile; ligji nr. 33/2012, nenet 38, 46/2; 

neni 12 i ligjit nr. 8402, datë 10.09.1998; neni 9 i ligjit nr. 

7843, datë 18.07.1994.  

 

 

KOLEGJI  

 

Pasi dëgjoi relatimin e gjyqtarit Ervin Pupe mbi kërkesën e pezullimit të ekzekutimit të 

vendimit gjyqësor të formës së prerë,   

 

V Ë R E N 

 

I. Rrethanat e çështjes 

 

1. Nga aktet e fashikullit të gjykimit rezulton se pala paditëse, në cilësinë e porositësit 

Degjon Elezi ka nënshkruar me palën e paditur shoqëria Dola shpk, në cilësinë e 

sipërmarrësit, kontratën noteriale të sipërmarrjes me nr. 5078 kol., nr. 882 rep., datë 

23.06.2005, për të cilën ka përmbushur të gjitha detyrimet në vitin 2007. Në vitin 2016 pala 

paditëse ka ardhur në dijeni të faktit se pala e paditur, shoqëria Dola shpk ka nënshkruar një 

kontratë hipotekimi me të paditurin Banka Kombëtare Tregtare sha (në vijim BKT sha), datë 

20.08.2007. Në kushtet kur pala e paditur, shoqëria Dola shpk nuk ka përmbushur detyrimet e 

rrjedhura nga kontrata e kredisë me BKT sha, kjo e fundit ka nisur procedurën me qëllim 
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ekzekutimin e detyrimit përmes shoqërisë përmbarimore, procedurë e cila ka vijuar edhe me 

sekuestrimin e pasurisë që përbënte objektin e kontratës së sipërmarrjes. Për këto arsye 

paditësi i është drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë me kërkesëpadinë objekt 

gjykimi.  

2. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë, me vendimin nr. 10925, datë 20.12.2017 ka 

vendosur: “Pranimin e kërkesëpadisë. Konstatimin pjesërisht absolutisht të pavlefshëm të 

kontratës së hipotekimit nr. 1373 rep., nr. 644 kol., datë 20.08.2007 lidhur midis BKT si 

kreditore dhe hipotekuesit Dola shpk, vetëm për sipërfaqen prej 130 m
2
, apartamenti 27, kati 

i katërt, brenda sipërfaqes 569 m
2
 në godinën 5-7 katëshe në rrugën Nasi Pavllo Tiranë, 

ndërtuar nga shoqëria Dola shpk, për paditësin Degjon Elezaj në bazë të kontratës së 

sipërmarrjes me nr. 5078 kol., nr. 882 rep., datë 23.06.2005. Fshirjen nga regjistri provizor i 

karabinasë me nr. 7, datë 12.01.2007 i kontratës së hipotekimit nr. 1373 rep., nr. 644 kol., 

datë 20.08.2007 vetëm për apartamentin 27, me sip 130 m
2
, brenda sipërfaqes 569 m

2
, kati i 

katërt, në godinën 5-7 katëshe në rrugën Nasi Pavllo Tiranë, ndërtuar nga shoqëria Dola 

shpk. Anullimin pjesërisht të vendimit nr.87/79 prot., datë 30.04.2013 Studio Përmbarimore 

L.D.C “Vendim për kalim në pronësi të sendit të paluajtshëm” vetëm për apartamentin nr. 

27, sip 130 m
2
, brenda sipërfaqes 569 m

2
, kati i katërt, në godinën 5-7 katëshe në rrugën Nasi 

Pavllo Tiranë, ndërtuar nga shoqëria Dola shpk. Fshirjen e regjistrit hipotekor nr. 46, datë 

03.06.2013 për apartamentin nr. 27, sip 130 m
2
, kati i katërt, brenda sipërfaqes prej 569 m

2
 

në godinën 5-7 katëshe në rrugën Nasi Pavllo Tiranë, ndërtuar nga shoqëria Dola shpk, bërë 

në favor të Bankës Kombëtare Tregtare sha. Heqjen e sekuestros konservative vënë me 

urdhër nr. 87/3 prot., datë 07.08.2012 të Studios Përmbarimore L.D.C mbi pasurinë e 

paluajtshme të paditësit Degjon Elezaj apartament nr. 27, sip 130 m
2
, brenda sipërfaqes 569 

m
2
, kati i katërt, në godinën 5-7 katëshe në rrugën Nasi Pavllo Tiranë. Regjistrimin në 

regjistrin e karabinasë me nr. 7, datë 12.01.2007, me adresë rruga Nasi Pavllo, në ZVRPP 

Tiranë, të kontratës së sipërmarrjes nr. 5078 kol., nr. 882 rep., datë 23.06.2005 të lidhur 

midis Degjon Elezaj dhe shoqërisë Dola shpk. …”.  

3. Gjykata e Apelit Tiranë me vendimin nr. 374, datë 15.12.2020 ka vendosur: “Lënien në 

fuqi të vendimit nr. 10925, datë 20.12.2017 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.” 

4. Kundër vendimit të Gjykatës së Apelit Tiranë ka paraqitur rekurs në Gjykatën e Lartë 

pala e paditur, BKT sha.  

5. Në datën 17.06.2021 pala e paditur, BKT sha ka paraqitur pranë Gjykatës së Lartë 

kërkesën me objekt pezullimin e ekzekutimit të vendimit të Gjykatës së Apelit Tiranë.  

6. Kërkuesi, pala e paditur, BKT sha ka paraqitur këto shkaqe:  

 -Me shkresën nr. 296/5 prot., datë 17.05.2021 Zyra Përmbarimore Gugashi ka kërkuar 

ekzekutimin e detyrimit të lindur nga vendimi i Gjykatës së Apelit Tiranë;  

 -Në rastin e prishjes së vendimit të Gjykatës së Apelit ekzekutimi i vendimit do të sillte 

pasoja të rënda dhe të pariparueshme për palën e paditur;  

 -Pasuria aktualisht është në pronësi të BKT sha dhe me marrjen e kësaj pasurie ulet 

masa e detyrimit që shoqëria Dola shpk ka ndaj saj;  

7. Pala paditëse Degjon Elezaj ka parashtruar këto prapësime:  

  -Vendimi gjyqësor për të cilin BKT sha kërkon pezullimin në të vërtetë është 

ekzekutuar nga ASHK Drejtoria Tiranë, e cila ka lëshuar edhe një çertifikatë provizore për 

ndërtimin karabina në emër të shoqërisë Dola shpk. Për pasojë kërkesa mbetet pa objekt;  

  -Nga ana e paditësit është paguar detyrimi në favor të shoqërisë Dola shpk për 

apartamentin, pagesë kjo në shumën 104.000 euro;  

  -BKT sha duhet t’ja marrë detyrimin kredimarrësit, shoqërisë Dola shpk dhe jo 

porositësit;  

  -Paditësi ka respektuar të gjitha detyrimet e rrjedhura nga kontrata e sipërmarrjes, 
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pasuria posedohet prej tij dhe njëherazi në favor të tij janë lidhur edhe kontratat për 

furnizimin me energji elektrike dhe ujë;  

  -Nga ekzekutimi i vendimit të gjykatës së apelit nuk vjen asnjë dëm për BTK sha. 

Paditësi nuk është pjesë e asnjë marrëveshje që është nënshkruar ndërmjet BKT sha dhe 

shoqërisë Dola shpk.   

 

II. Vlerësimi i Kolegjit  

 

8. Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji) vlerëson se kërkesa e palës kërkuese 

BKT sha, për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të sipërcituar 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, bashkëlidhur kërkesës 

për pezullim të palës kërkuese BK sha, gjendet edhe kopja e rekursit të ushtruar nga kjo palë 

kundër vendimit gjyqësor për të cilin kërkohet të pezullohet ekzekutimi. Gjithashtu, konstatohet 

se palët e tjera pjesëmarrëse në gjykimin e çështjes ku është dhënë vendimi gjyqësor për të cilin 

kërkohet pezullimi, janë njoftuar rregullisht për kërkesën e paraqitur nga pala kërkuese dhe nuk 

kanë parashtruar argumente lidhur me bazueshmërinë në ligj të kërkesës për pezullim dhe për 

qëndrimin e tyre.   

11. 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 të cilat nga ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit gjyqësor të 

formës së prerë, kësaj pale mund t’i vijë një dëm i rëndë në mënyrë të parikthyeshme.    

12. Nga shqyrtimi i shkaqeve konkrete për të cilat pala kërkuese BKT sha, kërkon 

pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor, Kolegji vlerëson se, kërkuesi nuk ka paraqitur 

asnjë shkak apo argument konkret të bazuar në prova se pse ekzekutimi i menjëhershëm i 

vendimit do të sillte për palën e paditur pasoja të rënda dhe të pariparueshme. Fakti që kjo palë 

është njoftuar për nisjen e ekzekutimit të detyrimeve të rrjedhura nga vendimi gjyqësor i formës 

së nuk përbën në vetvete arsye ligjore për marrjen e masës së përkohshme procedurale të 

pezullimit të ekzekutimit të vendimit. Të gjitha pretendimet e tjera që parashtron pala kërkuese 

si arsye për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë të Gjykatës së 

Apelit Tiranë përbëjnë kërkime të cilat lidhen me shqyrtimin e rekursit nga Gjykata e Lartë. 

13. Përsa më sipër, Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë vlerëson se nuk ka vend për të pranuar 

kërkesën e paraqitur nga kërkuesi BKT sha, për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të 

formës së prerë.    
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P Ë R   K Ë T O   A R S Y E, 

 

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

 

V E N D O S I: 

 

Mospranimin e kërkesës së palës kërkuese BKT sha, me objekt “Pezullimin e ekzekutimit 

të vendimit nr.10925, datë 20.12.2017 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, lënë në fuqi me 

vendimin nr. 374, datë 15.12.2020 të Gjykatës së Apelit Tiranë”.   

 

 

Tiranë, më 14.07.2021  

 

       ANËTARE                             ANËTAR                                   KRYESUES 

  Albana BOKSI                                Sandër SIMONI                             Ervin PUPE                               
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