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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË

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

V E N D I M
NË EMËR TË REPUBLIKËS

Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë, i përbërë nga:

Ervin Pupe Kryesues
Sokol Sadushi Anëtar
Ilir Panda Anëtar

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

KËRKUES: Sali Dedëgjoni

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

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

Në çështjen me palë ndërgjyqëse:

PADITËS: Shoqëria “RB-13” sh.p.k

I PADITUR: Sali Dedëgjoni

KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË

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

I. Rrethanat e çështjes

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

II. Vlerësimi i Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë

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

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

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

10. Nga shqyrtimi i shkaqeve konkrete për të cilat pala kërkuese, kërkon pezullimin e
ekzekutimit të vendimit vendimit nr. 21-2019-218/81, datë 07.02.2019 të Gjykatës së Rrethit
Gjyqësor Gjirokastër, lënë në fuqi me vendimin nr.20-2019-1004/442 të Gjykatës së Apelit
Gjirokastër, Kolegji Civil vlerëson se, kërkuesi nuk ka paraqitur asnjë shkak apo argument
konkret të bazuar në prova se pse ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit do të sillte pasoja të
rënda dhe të pariparueshme për të dhe familjen e tij. Të gjitha pretendimet që parashtron pala
kërkuese si arsye për pezullimin e ekzekutimit të vendimit të Gjykatës së Apelit Gjirokastër
nuk janë shkaqe të përligjura që të justifikojnë pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor
të formës së prerë. Argumentet e paraqitura nga kërkuesi se ekzekutimi i vendimit gjyqësor
është një barrë e rëndë financiare, për kërkuesin nuk është një argument i bazuar që të
përligjë marrjen e masës së pezullimit nga Kolegji. Gjithashtu, pretendimi se detyrimi
financiar është tepër i lartë dhe se ekzekutimi i vendimit gjyqësor vë në vështirësi ekonomike
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shoqërinë nuk është një kërkesë e përligjur që Kolegji të vendosë pezullimin e ekzekutimit të
vendimit gjyqësor, për sa kohë që vendimet gjyqësore janë të detyrueshme për t’u zbatuar
dhe vetëm në rrethanat e parashikuara shprehimisht nga neni 479/1 i K.Pr.Civile mund të
vendoset pezullimi i ekzekutimit të tyre. Për më tepër, argumentat e paraqitura nga kërkuesi
mbeten hipotetike, vetëm në fazën e pretendimeve të tij, për aq kohë sa nuk ka paraqitur asnjë
provë që të provojë pamundësinë financiare në ekzekutimin e detyrimit në fjalë.

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

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

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

V E N D O S I:

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

Tiranë, më 02.12.2020



1

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË

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

V E N D I M
NË EMËR TË REPUBLIKËS

Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë, i përbërë nga:

Ervin Pupe Kryesues
Sokol Sadushi Anëtar
Ilir Panda Anëtar

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

KËRKUES: Termocentrali Vlorë sh.a.

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

BAZA LIGJORE: Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile.

Në çështjen me palë ndërgjyqëse:

PADITËS: Maliq Haxhiaj

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

KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË

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

I. Rrethanat e çështjes

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Shqyrtimi i rekursit në Gjykatën e lartë ndaj vendimit të Gjykatës së Apelit Vlorë
nr.2094, datë 23.04.2018 kërkon një kohë të gjatë dhe vendimi i kësaj gjykate është i
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ekzekutueshëm, në këto kushte i drejtohemi Gjykatës së Lartë që të pezulloj ekzekutimin e
këtij vendimi.”

II. Vlerësimi i Kolegjit Civil  të Gjykatës së Lartë

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

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

8. Në zbatim të pikës 1 të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile, bashkëlidhur kërkesës
për pezullim të palës kërkuese Termocentrali Vlorë sh.a, gjendet edhe kopja e rekursit të
ushtruar nga kjo palë kundër vendimit gjyqësor që kërkohet të pezullohet ekzekutimit.
Gjithashtu, konstatohet se pala tjetër pjesëmarrëse në gjykimin e çështjes ku është dhënë
vendimi gjyqësor për të cilin kërkohet pezullimi paditësi Maliq Haxhiaj, është njoftuar
rregullisht për kërkesën e paraqitur nga pala kërkuese Termocentrali Vlorë sh.a, dhe rezulton
se nuk ka parashtruar argumente lidhur me bazueshmërinë në ligj të kërkesës për pezullim
dhe për qëndrimin e tyre.

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

10. Nga shqyrtimi i shkaqeve konkrete për të cilat pala kërkuese, kërkon pezullimin e
ekzekutimit të vendimit nr. 461, datë 13.03.2018, të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë, lënë
në fuqi me vendimin nr.2094, datë 23.04.2018, të Gjykatës së Apelit Vlorë,  Kolegji Civil
vlerëson se, kërkuesi nuk ka paraqitur asnjë shkak apo argument konkret të bazuar në prova
se pse ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit do të sillte për palën e paditur pasoja të rënda
dhe të pariparueshme. Të gjitha pretendimet që parashtron pala kërkuese si arsye për
pezullimin e ekzekutimit të vendimit të Gjykatës së Apelit Vlorë nuk janë shkaqe të
përligjura që të justifikojnë pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë.



4

Argumentet e paraqitura nga kërkuesi se ekzekutimi i vendimit gjyqësor është një barrë e
rëndë financiare për të kërkuesin nuk është një argument i bazuar që të përligjë marrjen e
masës së pezullimit nga Kolegji. Gjithashtu, pretendimi se detyrimi financiar është tepër i
lartë dhe se ekzekutimi i vendimit gjyqësor vë në vështirësi ekonomike shoqërinë nuk është
një kërkesë e përligjur që Kolegji të vendosë pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor,
për sa kohë që vendimet gjyqësore janë të detyrueshme për t’u zbatuar dhe vetëm në rrethanat
e parashikuara shprehimisht nga neni 479/1 i K.Pr.Civile mund të vendoset pezullimi i
ekzekutimit të tyre. Për më tepër, argumentat e paraqitura nga kërkuesi ngelen vetëm në fazën
e pretendimeve të tij, për aq kohë sa nuk ka paraqitur asnjë provë që të provojë pamundësinë
financiare në ekzekutimin e detyrimit në fjalë.

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

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

V E N D O S I:

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

Tiranë, më 02.12.2020
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË

KOLEGJI CIVIL

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

V E N D I M
NË EMËR TË REPUBLIKËS

Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë, i përbërë nga:

Ervin PUPE Kryesues
Sokol  SADUSHI Anëtar
Ilir PANDA Anëtar

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

KËRKUES: Arqile Kromidha
Juliana Kromidha

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

BAZA LIGJORE: Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile.

Në çështjen civile me palë:

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

I PADITUR: Arqile Kromidha
Juliana Kromidha

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

KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË

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

VËREN:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PËR KËTO ARSYE

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

V E N D O S I

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

Tiranë, më 02.12.2020
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