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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI CIVIL 

 

Nr. 76 i Regj.Themeltar 

Nr. 76 i Vendimit 

V E N D I M 

NË EMËR TË REPUBLIKËS 

 

Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë i përbërë nga gjyqtarët: 

 

Ervin PUPE  - Kryesues 

Albana BOKSI - Anëtare 

Sandër SIMONI - Anëtar 

  

sot më datë 09.06.2021, mori në shqyrtim në dhomën e këshillimit kërkesën nr. 76 

Regjistri, datë 28.04.2021, si më poshtë: 

 

KËRKUES:   Shoqëria “Ejstel” sh.p.k.  

 

OBJEKTI:  Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 1709/11-2015-5149, 

datë 02.11.2015 të Gjykatës së Shkallës së Parë Durrës, 

ndryshuar me vendimin nr. (10-2016-2839) 1159, datë 

21.12.2016 të Gjykatës së Apelit Durrës. 

 

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

 

e cila lidhet me çështjen civile të themelit, të regjistruar pranë Gjykatës së Lartë me nr. 

11243-00486-00-2017, datë 10.02.2017 dhe që ju përket palëve ndërgjyqëse si më poshtë: 

 

PADITËS:    Petrika Afezolli 

 

I PADITUR: Shoqëria “Ejstel” sh.p.k. 

 

OBJEKTI: Detyrimin e të paditurit të përmbushë detyrimin 

kontraktor që rrjedh nga kontrata nr. 469 rep dhe nr. 

155/3 Kol, datë 02.02.2010 që konsiston në riparimin e 

dëmeve të konstatuara në banesën në pronësi të paditësit 

Petrika Afezolli, si dhe pagimin e vlerës së dëmit të 

shkaktuar (shpërblim dëmi). 

Detyrimin e palës së paditur të paguajë dhe vlerën prej 

9.800.000. 

 

BAZA LIGJORE:  Neni 31, 32 të Kodit të Procedurës Civile; nent 419, 

420, 659, 690, 608, 640 të Kodit Civil.  

 

KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SE LARTË 

Pasi dëgjoi relatimin e gjyqtarit Ervin Pupe mbi kërkesën e subjektit kërkues, shoqëria 

“Ejstel” sh.p.k., për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 1709/11-2015-5149, datë 
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02.11.2015 të Gjykatës së Shkallës së Parë Durrës, ndryshuar me vendimin nr. (10-2016-

2839) 1159, datë 21.12.2016 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 paditësi Petrika 

Afezolli i është drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës në datën 09.09.2014, me padinë 

me objekt të sipërcituar në pjesën hyrëse të këtij akti.  

2. Me vendimin nr. (11-2015-5149) 1709, datë 02.11.2015, Gjykata e Rrethit 

Gjyqësor Durrës ka vendosur: 

-Pranimin e kërkesë-padisë së paditësit Petrika Afezolli. 

-Detyrimin e të paditurit të përmbushë detyrimin kontraktor që rrjedh nga kontrata nr. 469 

Rep dhe nr. 155/3 Kol, datë 02.02.2010 që konsiston në riparimin e dëmeve të konstatuara 

në banesën në pronësi të paditësit Petrika Afezolli, si dhe pagimin e vlerës së dëmit të 

shkaktuar (shpërblim dëmi) në masën 7.265.079 + 9.768.600 = 17.033.679 lekë. 

-Shpenzimet e tjera gjyqësore në ngarkim të palëve të paditura. 

-Bashkëngjitur këtij vendimi lëshohet edhe urdhër ekzekutimi. 

3. Me vendimin nr. 10-2016-2839/1159, datë 21.12.2016, Gjykata e Apelit Durrës 

ka vendosur: 

-Ndryshimin e vendimit nr. 1709/11-2015-5149, datë 02.11.2015 të Gjykatës së Rrethit 

Gjyqësor Durrës, në këtë mënyrë: 

-Detyrimin e palës së paditur shoqërisë ndërtimore “Ejstel” sh.p.k t’i paguajë paditësit Petrit 

Afezolli dëmin jashtëkontraktor të shkaktuar në banesën në pronësi të tij, në masën 

7.265.079 lekë. 

-Rrëzimin e padisë për pjesët e tjera. 

-Kundër këtij vendimi lejohet rekurs në Gjykatën e Lartë sipas ligjit. 

4. Kundër vendimit nr. 10-2016-2839/1159, datë 21.12.2016 të Gjykatës së Apelit 

Durrës, ka ushtruar të drejtën e rekursit pala paditëse Petrika Afezolli, si dhe pala e paditur 

shoqëria “Ejstel” sh.p.k. Kjo çështje është regjistruar në Gjykatën e Lartë në datën 

10.02.2017 dhe ende nuk është shqyrtuar me një vendim përfundimtar. 

5. Pala e paditur shoqëria “Ejstel” sh.p.k, përfaqësuar nga Av. Tefta Xhanari, i 

është drejtuar Gjykatës së Lartë me kërkesën me nr. 1394 Prot, datë 28.04.2021, për 

pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 1709/11-2015-5149, datë 02.11.2015 të Gjykatës 

së Rrethit Gjyqësor Durrës, i cili është ndryshuar me vendimin nr. 10-2016-2839/1159, 

datë 21.12.2016 të Gjykatës së Apelit Durrës, duke pretenduar këto shkaqe: 

 Rekursi i ushtruar nga pala e paditur shoqëria “Ejstel” sh.p.k, në mënyrë të 

përmbledhur mbështetet tek shkeljet e rënda procedurale gjatë gjykimit, vendimmarrje 

të gjykatave përtej provave të administruara dhe të debatuara në gjykim, si dhe në një 

interpretim të keq të ligjit material dhe në kundërshtim me praktikën unifikuese të 

Gjykatës së Lartë, konkretisht vendimit nr. 22, datë 13.03.2002.  

 Duke qenë se të dyja vendimet e dhëna nga gjykatat më të ulëta, janë të gabuara dhe 

në kundërshtim me praktikën gjyqësore të unifikuar, vlerësohet e domosdoshme që të 

vendoset pezullimi i ekzekutimit të vendimit të dhënë nga Gjykata e Apelit Durrës, 

deri sa Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë të marrë një vendim përfundimtar. 

 Pala e paditur në këtë gjykim, është vënë në dijeni rreth fillimit të ekzekutimit të 

detyrueshëm të vendimit nr. 10-2016-2839/1159, datë 21.12.2016 të Gjykatës së 

Apelit Durrës, nëpërmjet lajmërimit vullnetar të përmbaruesit gjyqësor Genti Bushati. 
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 Në kushtet kur shuma që kërkohet të ekzekutohet është një shumë e konsiderueshme e 

cila dëmton kapitalin e shoqërisë, si dhe nisur nga fakti që ky detyrim i është ngarkuar 

kësaj shoqërie në mënyrë abuzive dhe në keqzbatim të ligjit dhe të praktikës.  

 Duke marrë në konsideratë balancimin e interesave të të dyja palëve, palës paditëse 

nuk i shkaktohen humbje nga mosekzekutimi deri në pritje të vendimmarrjes së 

Kolegjit, në kushtet kur kërkesa për ekzekutim vjen pas gati 5 (pesë) vjetëve nga 

momenti i dhënies së vendimit të Gjykatës së Apelit Durrës. 

 Vlen të mbahet në vëmendje fakti se, është në vullnetin e palës që të zgjedhë kohën 

kur kërkon që të bëjë ekzekutimin e vendimit brenda afatit të parashkrimit, por 

njëkohësisht është dëshmues fakti se nuk ka asnjë humbje dhe asnjë rrezik eventual 

nga ekzekutimi në kohë të mëpasshme nëse Kolegji Civil do të çmojë drejt 

vendimmarrjet e dy gjykatave më të ulëta.  

 Për sa më sipër, pala kërkuese bazuar në parashikimet e nenit 479 të KPC, ka kërkuar 

pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 1709/11-2015-5149, datë 02.11.2015 të 

Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës, ndryshuar me vendimin nr. 10-2016-2839/1159, 

datë 21.12.2016 të Gjykatës së Apelit Durrës deri në shqyrtimin e rekursit nga ana e 

Gjykatës së Lartë. 

6. Personi i interesuar në këtë gjykim Petrika Afezolli, i cili mban edhe 

pozicionin procedural të palës paditëse në gjykimin e themelit, pasi është njohur me 

kërkesën e palës së interesuar shoqëria “Ejstel” sh.p.k, për pezullimin e ekzekutimit të 

vendimit, i është drejtuar Gjykatës së Lartë me kërkesën me nr. 1569 Prot, datë 

18.05.2021, duke kërkuar mospranimin e kërkesës për pezullimin e vendimit, duke 

pretenduar këto shkaqe: 

 Çështja objekt shqyrtimi ka gati 10 vjet që është në procedura shqyrtimi dhe pala më e 

dëmtuar në këtë gjykim, është pala paditëse, e cila nuk po mund të realizojë të drejtën 

e saj për shkak të veprimeve të paligjshme dhe me faj të palës së paditur. 

 Pala paditëse ka pritur që pala e paditur ti bënte ekzekutimin vullnetar të detyrimit, 

por mesa duket pala e paditur referuar kërkesave të parashtruara para gjykatës nuk ka 

ndërmend që të përmbushi detyrimin e njohur me vendim gjykate. 

 Pala e paditur nuk rezulton të ketë depozituar asnjë prove me anë të të cilave të 

provojë para gjykatës se nga ekzekutimi i menjëhershëm i këtij vendimi do ti vinin 

dëme të madhe dhe të parikuperueshme. Gjithashtu, kjo palë nuk rezulton që të ketë 

depozituar garanci materiale me të cilin të sigurojë ekzekutimin e detyrimit të njohur 

me vendimi gjyqësor. 

 Pala paditëse ka pritur që detyrimi ti ekzekutohej vullnetarisht nga pala e paditur. Në 

kushtet kur kjo palë nuk e ka bërë këtë gjë, pala paditëse është detyruar që ti drejtohet 

shërbimit përmbarimor për ta vënë vendimin gjyqësor në ekzekutim të detyrueshëm. 

Madje, pala paditëse ka pasur edhe pagesa shtesë, pasi ka kryer parapagimin e 

shërbimit të përmbaruesit gjyqësor nëpërmjet faturës tatimore me nr. 30, datë 

06.04.2021, shumë e cila është e konsiderueshme për buxhetin e palës paditëse dhe 

provohet se është likujduar nëpërmjet veprimit bankar pranë BKT Durrës. 

 Në këtë mënyrë, pala paditëse është cënuar financiarisht duke bërë parapagim të 

shpenzimeve përmbarimore, fakt i cili i ka vënë qartësisht palët në situatë jo të 

barabartë në ndryshim nga sa pretendon pala e paditur. 

 Në rast se pala e paditur do të kishte pasur vullnetin për të bërë ekzekutimin e 

detyrimit në mënyrë vullnetare, pala paditëse nuk kishte përse ti drejtohej shërbimit 

përmbarimor duke bërë një shpenzim të panevojshëm, në kushtet kur palët me një 

proces-verbal mund të binin dakord për ekzekutimin e detyrimit në mënyrë vullnetare. 

 Për sa më sipër, kjo palë ka kërkuar para gjykatës:  

-Mospranimin e kërkesës për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 1709/11-2015-

5149, datë 02.11.2015 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës, ndryshuar me 

vendimin nr. 10-2016-2839/1159, datë 21.12.2016 të Gjykatës së Apelit Durrës. 
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II. Vlerësimi i Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë 

 

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

kërkuese, për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të sipërcituar është e pabazuar në 

ligj. 

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

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

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

pezullimin e ekzekutimit të vendimit kur: a) ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit do të sillte 

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

materiale që siguron ekzekutimin vendimit. 

8. Në zbatim të pikës 1 të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile, pala kërkuese 

shoqëria “Ejstel” sh.p.k, e cila ka pasur pozicionin procedurial të palës së paditur në gjykimin 

e themelit, ka paraqitur rekursit ndaj vendimit nr. (10-2016-2839) 1159, datë 21.12.2016 të 

Gjykatës së Apelit Durrës, duke i kërkuar gjykatës së Lartë shfuqizimin e këtij vendimi në 

pjesën që ka pranuar padinë, si dhe rrëzimin e padisë. Gjithashtu, pala kërkuese në këtë 

gjykim, i është drejtuar Gjykatës së Lartë me kërkesën nr. 1394 Prot, datë 28.04.2021 për 

pezullimin e ekzekutimit të vendimit, duke parashtruar si argumenta kryesore për të vendosur 

pezullimin e ekzekutimit të vendimit këto shkaqe: (i) vendimet e dhëna nga gjykatat më të 

ulëta, janë të gabuara dhe në kundërshtim me praktikën gjyqësore të unifikuar; (ii) shuma që 

kërkohet të ekzekutohet është një shumë e konsiderueshme e cila dëmton kapitalin e 

shoqërisë; (iii) palës paditëse nuk i shkaktohen humbje nga mosekzekutimi deri në pritje të 

vendimmarrjes së Kolegjit, në kushtet kur kërkesa për ekzekutim vjen pas gati 5 (pesë) 

vjetëve nga momenti i dhënies së vendimit të Gjykatës së Apelit Durrës. 

9. Kjo kërkesë për pezullim, i është njoftuar rregullisht palës së interesuar Petrika 

Afezolli, i cili ka pasur pozicionin e palës paditëse në gjykimin e themelit. Në lidhje me 

kërkesën e paraqitur nga pala kërkuese shoqëria “Ejstel” sh.p.k, subjekti i interesuar në këtë 

gjykim, Petrika Afezolli, ka parashtruar pretendimet e tij nëpërmjet parashtresës me nr. 1569 

Prot, datë 18.05.2021, me të cilën ka kërkuar mospranimin e kërkesës për pezullimin e 

ekzekutimit të vendimit nr. (10-2016-2839) 1159, datë 21.12.2016 të Gjykatës së Apelit 

Durrës, duke prapësuar se: (i) kjo çështje ka gati 10 vjet që është në procedura shqyrtimi; (ii) 

pala më e dëmtuar në këtë gjykim, është pala paditëse, e cila nuk po mund të realizojë të 

drejtën e saj për shkak të veprimeve të paligjshme dhe me faj të palës së paditur;  (iii) pala e 

paditur nuk rezulton të ketë depozituar asnjë prove me anë të të cilave të provojë para 

gjykatës se nga ekzekutimi i menjëhershëm i këtij vendimi do ti vinin dëme të mëdha dhe të 

parikuperueshme; (iv) pala e paditur nuk rezulton që të ketë depozituar garanci materiale me 

të cilin të sigurojë ekzekutimin e detyrimit të njohur me vendimin gjyqësor. 

15. Fillimisht, Kolegji vlerëson të marrë në analizë faktin se, neni 479/1 i K.Pr.Civile 

garanton vendosjen e masës së përkohshme procedurale të pezullimit të ekzekutimit të 

vendimit gjyqësor të formës së prerë (në kuptimin material) në funksion të zgjidhjes së 

rekursit, që është ushtruar ndaj vetë vendimit të formës së prerë, sigurisht duke patur parasysh 

arsyet justifikuese të zbatimit të kësaj mase, sikurse mund të jetë dëmi i rëndë dhe i 

pariparueshëm që mund të sjellë ekzekutimin e menjëhershëm të vendimit gjyqësor të formës 

së prerë.  

16. 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 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 japin të dhëna se nga ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit 
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gjyqësor të formës së prerë, kësaj pale mund t’i vijë një dëm i rëndë në mënyrë të 

parikthyeshme.  

17. Nga ana tjetër, Kolegji vlerëson të theksojë faktin se, 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). Në këtë kuptim, që një vendim gjyqësor të plotësojë kushtet për të qenë 

titull ekzektiv në kuptim të nenit 510/a të KPC, ai duhet të përmbajë të drejta dhe detyrime, të 

cilat, për tu realizuar kërkojnë kryerjen e një veprimi të caktuar nga ana e palës gjyqhumbëse, 

veprim i cili mund të përmbushet në mënyrë vullnetare apo nëpërmjet shërbimit 

përmbarimor. Mungesa e përcaktimit të të drejtave apo detyrimeve të cilat mund të realizohen 

nga kryerja e një veprimi të caktuar, bëjnë që vendimi gjyqësor të jetë vendim gjyqësor i 

formës së prerë, por jo titull ekzekutiv sipas përcaktimeve të nenit 510/a të KPC. Për këtë 

arsye, nëse vendimi gjyqësor nuk plotëson kushtet për të qenë titull ekzekutiv, atëherë edhe 

kërkesa e parashikuar nga neni 479 i KPC, për të kërkuar pezullimin e ekzekutimit të tij është 

e papranueshme, pasi pa patur titull ekzekutiv nuk ka mundësi që të vendoset pezullimi i 

ekzekutimit të tij. 

18. Duke iu rikthyer rastit konkret, Kolegji vlerëson të theksojë faktin se, pala 

kërkuese në këtë gjykim, shoqëria “Ejstel” sh.p.k, nuk ka ngritur pretendime të cilat i 

përgjigjen kërkesave ligjoreve që parashikon neni 479 i KPC. Pala kërkuese ka pretenduar 

para gjykatës se nga ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit nr. (10-2016-2839) 1159, datë 

21.12.2016 të Gjykatës së Apelit Durrës, kësaj pale i shkaktohet një dëm serioz, pasi shuma 

që kërkohet të ekzekutohet vë në vështirësi buxhetin e shoqërisë. Në lidhje me këtë pretendim 

të ngritur nga pala kërkuese, Kolegji vlerëson se ky argument i dhënë nga pala kërkuese nuk 

është i mjaftueshëm për të vendosur pezullimin e ekzekutimit të vendimit, për shkak se ky 

pretendim nuk rezulton të jetë i provuar me dokumentacion shkresor. Bashkëlidhur kërkesës 

për pezullimin e këtij vendimi, kjo palë nuk ka paraqitur asnjë dokument që të vërtetojë 

situatën financiare të saj, duke mbetur ky pretendim në nivel deklarativ.  

19. Kolegji, konstaton gjithashtu se, pala kërkuese nuk ka dhënë asnjë argument se në 

çfarë mënyre pagimi i kësaj shume e vë atë në vështirësi financiare. Gjithashtu, pala kërkuese 

nuk rezulton që të ketë dhënë garanci se do ta shlyejë këtë detyrim financiar, gjë e cila përbën 

një nga kushtet që duhet të plotësojnë palët që kërkojnë pezullimin e ekzekutimit të vendimit, 

sipas parashikimeve të nenit 479 të KPC.  

20. Në lidhje me pretendimin tjetër që ky vendim duhet të pezullohet, pasi është 

rrjedhojë e zbatimit të gabuar të ligjit material dhe atij procedural, Kolegji vlerëson se ky 

pretendim ka të bëjë me shkaqet e shqyrtimit të rekursit dhe si i tillë, nuk mund të merret 

përgjigje gjatë këtij gjykimi.  

21. 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 K.Pr.Civile). 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.  

22. 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 
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vijimësisë apo prespektivës që mund të ketë rekursi i paraqitur, pra nëse ai mund të pranohet 

ose jo. Për më tepër që në këtë lloj gjykimi, 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.  

23. I papranueshëm për këtë Kolegj është edhe pretendimi i ngritur nga kërkuese, 

shoqëria “Ejstel” sh.p.k se palës paditëse (gjyqfituese) nuk i shkaktohen humbje nga 

mosekzekutimi i detyrimit të njohur me vendimin nr. (10-2016-2839) 1159, datë 21.12.2016 

të Gjykatës së Apelit Durrës, pasi ka rreth 5 vjet që palët presin që çështja të gjykohet nga 

Gjykata e Lartë nuk qëndron dhe si i tillë duhet rrëzuar.  

24. Përveç faktit që e drejta për të kërkuar përmbushjen e detyrimit i takon palës 

kreditore (pra palës gjyqfituese), Kolegji çmon të theksojë se kërkesa për vendosjen e masës 

së pezullimit të ekzekutimit të vendimit si një masë e përkohshme, ka si qëllim balancimin e 

të drejtave të palëve në këtë fazë të procesit, pra pa përfunduar shqyrtimi i çështjes me një 

vendim përfundimtar. Për këtë arsye, është detyrë e gjykatës që të marrë në analizë dhe 

balancojë interesat e të dy palëve të përfshira në gjykim gjatë kësaj faze të gjykimit, duke 

analizuar se çfarë të drejtë synon të mbrojë pala gjyqhumbëse nëpërmjet vendosjes së masës 

së përkohshme, dhe çfarë të drejte i cënon palës gjyqfituese marrja e këtij vendimi.  

25. Duke ju referuar pretendimeve të ngritura nga pala paditëse dhe prapësimeve të 

dhëna nga pala e paditur, si dhe akteve shkresore bashkëlidhur saj, Kolegji arrin në 

përfundimin se, vendosja e masës së pezullimit të vendimit do të cënonte më shumë interesat 

ligjore të palës paditëse gjyqfituese, sesa interesat e palës së paditur. Është i vërtetë fakti se 

kanë kaluar gati 5 vite nga momenti që është dhënë vendimi  nr.  (10-2016-2839) 1159, datë 

21.12.2016 i Gjykatës së Apelit Durrës, por nuk rezulton se pala e paditur ka marrë masa për 

të vlerësuar situatën e saj financiare me qëllim shlyerjen e një detyrimi të përcaktuar me 

vendim të formës së prerë, duke vlerësuar si masën e vetme ligjore me të cilën të mbrojë 

përkohësisht interesat e saj ligjore, kërkesën për pezullimin e ekzekutimit të vendimit. Por, 

edhe duke ju referuar këtij mjeti ligjor, Kolegji vlerëson se pala kërkuese nuk arritit që të 

rendisë para gjykatës, shkaqe ligjore në nivel pranueshmërie sipas përcaktimeve të nenit 479 

të KPC.  

 

23. Bazuar sa më sipër, Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë vlerëson se nuk ka vend për 

të pranuar kërkesën e paraqitur nga kërkuesi Shoqëria “Ejstel” sh.p.k për pezullimin e 

ekzekutimit të vendimit gjyqësor nr. (10-2016-2839) 1159, datë 21.12.2016 të Gjykatës së 

Apelit Durrës. 

 

P Ë R   K Ë T O   A R S Y E, 

 

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

 

V E N D O S I: 

 

Mospranimin e kërkesës së paraqitur nga kërkuesi shoqëria “Ejstel” sh.p.k, për pezullimin e 

ekzekutimit të vendimit nr. (10-2016-2839) 1159, datë 21.12.2016 të Gjykatës së Apelit 

Durrës. 

 

Tiranë, më 09.06.2021 

 

   

    ANËTARE          ANËTAR               KRYESUES 

 

            Albana BOKSI  Sandër SIMONI            Ervin PUPE 
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI CIVIL 

  

Nr. 81 i Regj. Themeltar 

Nr. 81 i Vendimit 

 

VENDIM 

 NË EMËR TË REPUBLIKËS 

 

Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë, i përbërë nga: 

 

Ervin PUPE  - Kryesues 

Albana BOKSI - Anëtare 

Sandër SIMONI   - Anëtar 

 

 sot në datën 09.06.2021 mori në shqyrtim në dhomën e këshillimit çështjen civile me 

Nr. 81 akti  që ju përket palëve: 

 

    

KËRKUES:  Drejtoria Rajonale e Rezervave Materiale të 

Shtetit Korçë.        

 

OBJEKT:    Pezullimi i ekzekutimit të vendimit nr. 24, datë 

23.02.2021 të Gjykatës së Apelit Korçë. 

 

Në çështjen civile me palë; 

 

PADITËS:        Drejtoria Rajonale e Rezervave Materiale të 

Shtetit Korçë.   

 

I PADITUR:     Shoqëria “Alcom” shpk 

                            

PERSON I TRETË:              Shoqëria Përmbarimore “616/A” shpk 

 

OBJEKT:              Konstatimin e pavlefshmërisë së titullit 

ekzekutiv vendimi nr. 1005, datë 10.09.2018, të 

Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Korçë. 

BAZA LIGJORE:      Neni 609 i Kodit të Procedurës Civile. 
 

      

KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË 
 

pasi dëgjoi relacionin e gjyqtarit Ervin Pupe dhe diskutoi në dhomë këshillimi 

çështjen në tërësi, 
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VËREN: 

 

I. Rrethanat e çështjes 

 

1. Nga dosja gjyqësore rezulton se, paditësi Drejtoria Rajonale e Rezervave Materiale 

të Shtetit Korçë i është drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Korçë me kërkesë padi. 

2. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Korçë me vendimin nr. 1134, datë 15.12.2020 

vendosi: “Rrëzimin si të pabazuar në ligj dhe në prova të kërkesë padisë me paditës Drejtoria 

Rajonale e Rezervave Materiale të Shtetit Korçë, i paditur shoqëria Alcom shpk dhe person i 

tretë shoqëria përmbarimore 616/A shpk, me objekt; Konstatimin e pavlefshmërisë së titullit 

ekzekutiv, vendimi nr. 1005, datë 10.09.2018 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Korçë. 

Shpenzimet gjyqësore duhet të lihen në ngarkim të paditësit, i cili duhet të paguajë në favor të 

palës së paditur shoqërisë Alcom shpk shpenzimet e kryera prej saj për ndihmë juridike me 

avokat në vlerën 48.000 lekë”. 

3. Gjykata e Apelit Korçë me vendimin nr. 24, datë 23.02.2021 vendosi: “Lënien 

në fuqi të vendimit nr. 1134, datë 15.12.2020 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Korçë”. 

4. Kundër vendimit nr. 24, datë 23.02.2021 të Gjykatës së Apelit Korçë, ka ushtruar 

rekurs pala paditëse, duke kërkuar prishjen e vendimit nr. 1134, datë 15.12.2020  të Gjykatës 

së Rrethit Gjyqësor Korçë dhe vendimit nr. 24, datë 23.02.2021 të Gjykatës së Apelit Korçë 

dhe kthimin e çështjes për rigjykim. Paditësi ka kërkuar edhe pezullimin e ekzekutimit të 

vendimit nr.24, datë 23.02.2021 deri në gjykimin e çështjes nga Gjykata e Lartë. 

 

  

II. VLERËSIMI I KOLEGJIT CIVIL TË GJYKATËS SË LARTË 

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

kërkuese, për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të sipërpërmendur është e 

pabazuar në ligj.  

6. Pika 1 e nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile (KPC) parashikon se: “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. Para se të bëjë një vlerësim të kërkesës konkrete, Kolegji e çmon të nevojshme të 

ndalet tek shpjegimi i funksionit të institutit të pezullimit të ekzekutimit të një vendimi 

gjyqësor të formës së prerë, të parashikuar nga neni 479 i KPC-së. Ky institut dhe 

njëkohësisht mjet procedural përdoret në raste përjashtimore, shumë të veçanta, kur është e 

domosdoshme që një vendim gjyqësor i formës së prerë, ndaj të cilit është ushtruar rekurs, të 

mos zbatohet. Rastet se kur mund të zbatohet, janë përcaktuar në nenin 479 të KPC-së. Ajo 

që Kolegji vlerëson të theksojë në këtë analizë, është fakti se, që të kërkohet pezullimi i 

ekzekutimit të një vendimi të formës së prerë, duhet të kemi një vendim të ekzekutueshëm, 

ekzekutimi i të cilit kërkohet të pezullohet.  

8. Thënë kjo, një vendim që rrëzon padinë e palës paditëse, apo kundërpadinë e palës 

së paditur, nuk kërkon që të ndërmerren veprime apo mosveprime për zbatimin e tij, 

përkundrazi, një vendim i këtij lloji disponon status quo-n, pra lë në fuqi gjendjen ekzistuese 

dhe nuk kërkon ndërmarrjen e asnjë veprimi, apo mosveprimi për zbatimin e tij. 

9. Në rastin konkret, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Korçë dhe Gjykata e Apelit Korçë 

kanë disponuar me rrëzimin e padisë së paditësit. Duke u rrëzuar padia, nuk ka asnjë veprim 

që do të ndërmerret dhe për rrjedhojë, nuk ka as çfarë të pezullohet për t’u ekzekutuar. Pra, 

kërkimi i palës në këtë rast është pa objekt. 



3 

 

10. Sa më sipër, Kolegji arrin në përfundimin se, kërkesa e palës kërkuese, për 

pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë, nuk duhet të pranohet. 

 

PËR KËTO ARSYE, 

 

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

 

V E N D O S I: 

 

Mospranimin e kërkesës së paraqitur nga kërkuesi Drejtoria Rajonale e Rezervave 

Materiale të Shtetit Korçë, për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 24, datë 23.02.2021, 

të Gjykatës së Apelit Korçë. 

 

 

     Tiranë, më 09.06.2021 
 

           

  ANËTAR                             ANËTARE                                  KRYESUES 

 

         Sandër SIMONI                      Albana BOKSI                   Ervin PUPE 
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI CIVIL 

 

Nr. 83 i Regj.Themeltar 

Nr. 83 i Vendimit 

V E N D I M 

NË EMËR TË REPUBLIKËS 

 

Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë i përbërë nga gjyqtarët: 

 

Ervin PUPE  - Kryesues 

Albana BOKSI - Anëtare 

Sandër SIMONI - Anëtar 

  

sot më datë 09.06.2021, mori në shqyrtim në dhomën e këshillimit kërkesën nr. 83 

Regjistri, datë, 18.03.2021 si më poshtë: 

 

KËRKUES:   Behxhet Popa  

 

OBJEKTI:  Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 10-2021-440 (73), datë 

10.03.2021 të Gjykatës së Apelit Durrës. 

 

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

 

e cila lidhet me çështjen civile të themelit, të regjistruar pranë Gjykatës së Lartë me nr. 

11243-00553-00-2021, datë 12.05.2021 dhe që ju përket palëve ndërgjyqëse si më poshtë: 

 

KËRKUES:    Behxhet Popa 

 

PALË E TRETË: Shoqëria Përmbarimore “Enforcement Group” sh.p.k. 

 Muharrem Dizdari 

 Agjencia Shtetërore e Kadastrës, Dega Vendore Kavajë 

 

OBJEKTI: Kundërshtimin e veprimeve përmbarimore me nr. 

942/9, datë 05.07.2019 në lidhje me ankandin për 

procedurën e zbatuar dhe caktimin e çmimit për sendin 

e paluajtshëm. 

 Marrjen e masës provizore të bllokimit të tjetërsimit të 

sendit të paluajtshëm me nr. 111/207 pasurie, lloji 

truall, vol. 38, fq. 11, vijon nga vol. 38, fq 7, 9, ZK 

2291, me sipërfaqe 499.10 m2, nga kjo, 207.20 m2 

ndërtesë godinë biznesi tre kate (kati përdhe sip. 207.2 

m2); Kati 1 sip. 207.2 m2; Kati 2 sip. 207.2 m2, me 

adresë Golem Kavajë. 
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BAZA LIGJORE:  Neni 32, 202, 205, 610, 564 të Kodit të Procedurës 

Civile.  

 

KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SE LARTË 

 

Pasi dëgjoi relatimin e gjyqtarit Ervin Pupe mbi kërkesën e subjektit kërkues, Behxhet Popa, 

për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 10-2021-440 (73), datë 10.03.2021 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 paditësi Behxhet 

Popa i është drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kavajë në datën 25.11.2019, me padinë me 

objekt të sipërcituar në pjesën hyrëse të këtij akti.  

2. Me vendimin nr. 12-2020-1243/314, datë 05.10.2020, Gjykata e Rrethit 

Gjyqësor Kavajë ka vendosur: 

-Pranimin e kërkesës së ankuesit Behxhed Popa me palë të treta Muharrem Dizdari, Shoqëria 

Përmbarimore “Enforcement Group” sh.p.k dhe Agjencia Shtetërore e Kadastrës, Dega 

Vendore Kavajë, duke vendosur:  

-Anullimin e veprimit përmbarimor me nr. 942/9, datë 05.07.2019 në lidhje me ankandin për 

procedurën e zbatuar dhe caktimin e çmimit të të sendit të paluajtshëm me nr. pasurie 

111/207, lloji truall, vol. 38, fq. 7,9, ZK 2291, me sipërfaqe 499.10 m2, nga kjo 207.20 m2 

ndërtesë godine biznesi tre kate (kati përdhe sip. 207.2 m2; Kati 1 207,2 m2; Kati 2 sip. 

207.2 m2) me adresë Golem Kavajë. 

-Pezullimin e veprimit përmbarimor deri në përfundim të gjykimit. 

-Shpenzimet gjyqësore në ngarkim të palëve të treta solidarisht. 

3. Me vendimin nr. 10-2021-440 (73), datë 10.03.2021, Gjykata e Apelit Durrës 

ka vendosur: 

-Ndryshimin e vendimit nr. 12-2020-1243/314, datë 05.10.2020 të Gjykatës së Rrethit 

Gjyqësor Kavajë, në këtë mënyrë: 

-Rrëzimin e kërkesës ankimore të ankuesit Behxhet Popa. 

-Shpenzimet gjyqësore në ngarkim të ankuesit Behxhet Popa. 

-Kundër vendimit mund të bëhet rekurs në Gjykatën e Lartë sipas ligjit. 

4. Kundër vendimit nr. 10-2021-440 (73), datë 10.03.2021 të Gjykatës së Apelit 

Durrës, ka ushtruar të drejtën e rekursit pala ankuese Behxhet Popa, në të cilën ka 

pretenduar edhe pezullimin e ekzekutimit të këtij vendimi, duke parashtruar këto 

shkaqe: 

 Vendimi i dhënë nga Gjykata e Apelit Durrës nuk ka një arsyetim ligjor të plotë dhe të 

bazuar në ligj dhe në prova. 

 Në vendimin e dhënë nga Gjykata e Apelit Durrës nuk është cituar asnjë bazë ligjore 

se ku është mbështetur kjo gjykatë për dhënien e këtij vendimi dhe rrëzimin e 

kërkesës së palës kërkuese. 

 Edhe pse gjykata e apelit është përpjekur për të dhënë një vendim me 5 fletë arsyetim, 

nuk rezulton që në këto fletë ajo të ketë dhënë një arsyetim ligjor të çështjes. 

 Është befasuese të lexosh arsyetimin e dhënë nga kjo gjykatë, kur shprehet se nga ana 

e shërbimit përmbarimor është ndjekur një procedurë shembullore përmbarimore. Për 

shkak të faktit se objekti që është nxjerrë në ankand, ndodhet në një zonë luksi, akti i 
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ekspertimit nuk duhej të bëhej nga një ekspert i vetëm por nga një grup ekspertësh 

sipas përcaktimeve të nenit 224/a të KPC. 

 Gjykata nuk ka mbajtur në vëmendje faktin se pasuria objekt shqyrtimi nuk ka qenë 

në pronësi vetëm të palës ankuese, por ka qenë në bashkëpronësi të tij me dy djemtë e 

tij dhe procedurat përmbarimore të ankandit janë zhvilluar pa pjesëmarrjen e tyre. 

 Ankuesi së bashku me ish-bashkëshorten e tij të ndjerë, kanë hyrë në marrëdhënie 

juridike me shtetasit Muharrem Dizdari, me të cilin kanë nënshkruar kontratën e  

huasë në shumën prej 2.500.000 lekë + 3% interes deri në momentin e kthimit të saj. 

Duke qenë në vonesë për shlyerjen e kësaj shume, kërkuesit i ka shkuar detyrimi nga 

2.500.000 që ka qenë principali, në masën prej 50.000.000 lekë. 

 Pala ankuese nuk ka pasur mundësi financiare që të bëjë shlyerjen e këtij detyrimi, 

megjithatë, shërbimi përmbarimor nuk ka respektuar përcaktimet e ligjit, pasi në 

ankandin e  zhvilluar për shitjen e pasurisë objekt shqyrtimi ka marrë pjesë vetëm 

personi i tretë Muharrem Dizdari dhe është shpallur fitues vetëm ky subjekt. 

 Pala ankuese ka bërë disa procese gjyqësore, por për shkak të pamundësisë financiare 

nuk është mbrojtur me avokat, por është mbrojtur vetëm. 

 Personi i tretë në këtë gjykim, Muharrem Dizdari ka ndryshuar disa shoqëri 

përmbarimore deri sa ka mbërritur tek shoqëria përmbarimore private “Enforcement 

Group” sh.p.k, e cila ka vepruar në mënyrë abuzive dhe në shkelje të shumta të ligjit. 

 Shoqëria Përmbarimore ka ndërhyrë në AKSH Kavajë dhe kjo pronë ka kaluar në 

pronësi të personit të tretë Muharrem Dizdari. 

 Veprimet që ka ndjekur shoqëria përmbarimore për realizimin e këtij ankandi kanë 

qenë tërësisht formale dhe bien ndesh me përcaktimet e nenit 560 e vijues të KPC.  

 Ankandi është zhvilluar tre herë dhe po tre herë ka marrë pjesë shtetasi Muharrem 

Dizdari, i cili në ankandin e tretë është shpallur fitues. 

 Për sa më sipër, kërkojmë nga Gjykata e Lartë që të vendosi pezullimin e ekzekutimit 

të vendimit të dhënë nga Gjykata e Apelit Durrës, pasi nga ekzekutimi i 

menjëhershëm i këtij vendimi, palës ankuese do ti vinin pasoja të rënda dhe të 

parikuperueshme.  

 Vendimi i dhënë nga Gjykata e Apelit Durrës është vendim që vjen si rezultat i 

zbatimit të gabuar të ligjit procedural dhe ky vendim lë vend për hamendësi të 

ndryshme, element provues të cilët, do të provohen gjatë shqyrtimit gjyqësor të kësaj 

çështje. 

 Përfundimisht, kjo palë i ka kërkuar Gjykatës së Lartë: 

-Prishjen e vendimit nr. 10-2021-440 (73), datë 10.03.2021 të Gjykatës së Apelit 

Durrës dhe kthimin e çështjes për rigjykim pranë kësaj gjykate, me një trupë tjetër 

gjykuese. 

-Pezullimin e ekzekutimit të këtij vendimi. 

 

II. Vlerësimi i Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë 

 

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

kërkuese, për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të sipërcituar është e pabazuar në 

ligj. 

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

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

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

pezullimin e ekzekutimit të vendimit kur: a) ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit do të sillte 
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pasoja të rënda e të pariparueshme; dhe/ose b) pala që ka bërë rekursin depoziton garanci 

materiale që siguron ekzekutimin vendimit. 

7. Në zbatim të pikës 1 të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile, pala kërkuese 

Behxhet Popa, me paraqitjen e rekursit ndaj vendimit nr. 10-2021-440 (73), datë 10.03.2021 

të Gjykatës së Apelit Durrës, ka kërkuar pranë Gjykatës së Lartë edhe pezullimin e 

ekzekutimit të këtij vendimi.  

8. Kërkesa e paraqitur nga pala paditëse Behxhet Popa, i është njoftuar personave të 

tretë në gjykimin e themelit të çështjes, Shoqërisë Përmbarimore “Enforcement Group” 

sh.p.k, Muharrem Dizdarit dhe Agjencisë Shtetërore të Kadastrës, Dega Vendore Kavajë. Në 

lidhje me këtë çështje, asnjë prej palëve të interesuara nuk rezulton që të ketë parashtruar para 

Gjykatës së Lartë parashtrimet e saj në lidhje me këtë çështje. 

 9. Fillimisht, Kolegji vlerëson të marrë në analizë faktin se, neni 479/1 i K.Pr.Civile 

garanton vendosjen e masës së përkohshme procedurale të pezullimit të ekzekutimit të 

vendimit gjyqësor të formës së prerë (në kuptimin material) në funksion të zgjidhjes së 

rekursit, që është ushtruar ndaj vetë vendimit të formës së prerë, sigurisht duke patur parasysh 

arsyet justifikuese të zbatimit të kësaj mase, sikurse mund të jetë dëmi i rëndë dhe i 

pariparueshëm që mund të sjellë ekzekutimin e menjëhershëm të vendimit gjyqësor të formës 

së prerë.  

10. 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 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 japin të dhëna se nga ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit 

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

parikthyeshme.  

11. Nga ana tjetër, Kolegji vlerëson të theksojë faktin se, 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). Në këtë kuptim, që një vendim gjyqësor të plotësojë kushtet për të qenë 

titull ekzektiv në kuptim të nenit 510/a të KPC, ai duhet të përmbajë të drejta dhe detyrime, të 

cilat, për tu realizuar kërkojnë kryerjen e një veprimi të caktuar nga ana e palës gjyqhumbëse, 

veprim i cili mund të përmbushet në mënyrë vullnetare apo nëpërmjet shërbimit 

përmbarimor. Mungesa e përcaktimit të të drejtave apo detyrimeve të cilat mund të realizohen 

nga kryerja e një veprimi të caktuar, bëjnë që vendimi gjyqësor të jetë vendim gjyqësor i 

formës së prerë, por jo titull ekzekutiv sipas përcaktimeve të nenit 510/a të KPC. Për këtë 

arsye, nëse vendimi gjyqësor nuk plotëson kushtet për të qenë titull ekzekutiv, atëherë edhe 

kërkesa e parashikuar nga neni 479 i KPC, për të kërkuar pezullimin e ekzekutimit të tij është 

e papranueshme, pasi pa patur titull ekzekutiv nuk ka mundësi që të vendoset pezullimi i 

ekzekutimit të tij. 

12. Duke iu rikthyer rastit konkret, Kolegji çmon të evidentojë faktin se, në rastin 

objekt shqyrtimi, pala kërkuese ka kërkuar pezullimin e një vendimi gjyqësor, me të cilin 

është rrëzuar kërkesa për kundërshtimin e veprimeve përmbarimore. Në këtë drejtim, ky 

vendim gjyqësor nuk përmban asnjë detyrim apo të drejtë konkrete, e cila të mund të 

realizohet nëpërmjet kryerjes së një veprimi të caktuar. Si rrjedhojë, vendimi gjyqësor nr. 10-

2021-440 (73), datë 10.03.2021 të Gjykatës së Apelit Durrës nuk mund të vihet në ekzekutim, 

pasi ai nuk përmban asnjë të drejtë apo detyrim, për të qenë titull ekzekutiv në kuptim 510/a 

të KPC.  
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13. Në kushtet kur vendimi gjyqësor nuk përmban asnjë detyrim apo të drejtë, e cila 

mund të realizohet nëpërmjet kryerjes së një veprimi konkret, përjashtohet apriori mundësia 

që ky vendim  të ekzekutohet dhe për pasojë të sjelli rrezik apo pasoja të parikuperueshme në 

të drejtat subjektive dhe interesat e ligjshëm të palës rekursuese apo kërkuese në këtë gjykim.  

14. Për sa më sipër, Kolegji vlerëson se nuk ka vend për të pranuar kërkesën e 

paraqitur nga kërkuesi Behxhet Popa për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të 

formës së prerë, me të cilin është vendosur “Rrëzimi i kërkesës ankimore”.   

 

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 Behxhet Popa, për pezullimin e 

ekzekutimit të vendimit nr. 10-2021-440 (73), datë 10.03.2021 të Gjykatës së Apelit Durrës. 

 

 

Tiranë, më 09.06.2021 

 

   

    ANËTARE          ANËTAR               KRYESUES 

 

            Albana BOKSI  Sandër SIMONI            Ervin PUPE 
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