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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI CIVIL 

 

Nr.196/14 i Regj.Themeltar 

Nr.196/14 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      - Anëtar 

Sandër  SIMONI    - Anëtar 

                                               

Sot më datë 12.05.2021, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr.196 akti, datë 

04.06.2020, si më poshtë: 

 

KËRKUES:                          Engjëll Hoxha. 

 

OBJEKTI:  Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 853, datë 24.10.2019 të 

Gjykatës së Apelit Tiranë. 

 

BAZA LIGJORE:  Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile. 

 

Për çështjen civile që iu përket palëve: 

 

PADITËS:        Engjëll Hoxha. 

 

E   PADITUR:       Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike (OSHEE) sh.a. 

 

KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË 

 

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

vendimit gjyqësor të formës së prerë, 

 

V Ë R E N 

I. Rrethanat e çështjes 

 

      1. Para Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji), pala kërkuese, Engjëll 

Hoxha  me datë 04.06.2020 ka paraqitur një kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të vendimit 

nr.853, datë 24.10.2019 të Gjykatës së Apelit Tiranë. 

     2. Referuar akteve të administruara në gjykatat e faktit rezulton se paditësi Engjëll Hoxha, 

i është drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë kundrejt palës së paditur, Operatori i 
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Shpërndarjes së Energjisë Elektrike (OSHEE) sh.a., me padinë me objekt; Pavlefshmëri titulli 

ekzekutiv, faturë konsumi energji elektrike  ...... 

     3. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë, me vendimin nr.10135 datë 07.12.2018  ka 

vendosur:  

“Rrëzimin e kërkesë padisë. 

Shpenzimet gjyqësore në ngarkim të  paditësit”. 

      4. Gjykata e Apelit Tiranë, me vendimin nr.853 datë 24.10.2019 ka vendosur: 

“Lënien në fuqi të vendimit nr.10135  datë 07.12.2018 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 

Tiranë.”  

      5. Kundër këtij vendimi, ka paraqitur rekurs pala e paditur Engjëll Hoxha, i  cili, me 

kërkesë të integruar në rekurs ka paraqitur pranë Gjykatës së Lartë  kërkesë për pezullimin e 

ekzekutimit të vendimit të Gjykatës së Apelit Tiranë, duke parashtruar këto shkaqe: 

-Kam ushtruar të drejtën e rekursit. 

-Së pari, të vetmet të ardhura financiare i ka nga pensioni i pleqërisë dhe sekuestrimi i tij do 

ja bënte të pamundur jetesën. 

-Së dyti, paditësi është bashkëpronarë në pasurinë e paluajtshme e cila aktualisht është e 

pabanueshme nga forcat madhore,  tërmeti i  datës 26.11.2019.    

 

II. Vlerësimi i Kolegjit Civil  

 

    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, bashkëlidhur kërkesës 

për pezullim të palës kërkuese Engjëll Hoxha, gjendet edhe kopja e rekursit të ushtruar nga 

kjo palë kundër vendimit gjyqësor që kërkohet të pezullohet ekzekutimi. Gjithashtu, 

konstatohet se pala  tjetër pjesëmarrës në gjykimin e çështjes ku është dhënë vendimi 

gjyqësor që kërkohet të pezullohet, është njoftuar rregullisht për kërkesën e paraqitur nga pala 

kërkuese Engjëll Hoxha, e cila nuk ka parashtruar argumente lidhur me bazueshmërinë në ligj 

të kërkesës për pezullim dhe për qëndrimin e saj. 

    9. Kolegji vlerëson se neni 479/1 i KPC garanton vendosjen e masës së përkohshme 

procedurale të pezullimit të ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë (në kuptimin 

material) në funksion të zgjidhjes së rekursit, që është ushtruar ndaj vetë vendimit të formës 

së prerë, sigurisht duke patur parasysh arsyet justifikuese të zbatimit të kësaj mase, sikur 

mundet të jetë dëmi i rëndë dhe i pariparueshëm që mund të sjellë ekzekutimi i 

menjëhershëm i vendimit gjyqësor të formës së prerë. Kjo e drejtë e palës ndërgjyqëse 

gjyqhumbëse është paraparë nga ligji procedural civil si mjet që garanton ankimin efektiv në 

kuptim të nenit 43 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë dhe nenit 13 të Konventës 

Europiane të të Drejtave të Njeriut. Por duhet theksuar se kjo është një masë e përkohshme 

me karakter përjashtimor dhe të jashtëzakonshëm. Kjo do të thotë se pala ndërgjyqëse 

gjyqhumbëse që bën kërkesën për pezullimin e vendimit gjyqësor të formës së prerë ka 

barrën t’i paraqesë Gjykatës rrethanat konkrete, të bazuara në prova në cilat nga ekzekutimi i 

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

në mënyrë të parikthyeshme.  
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    10. Nga ana tjetër, masa e përkohshme e pezullimit zbatohet vetëm ndaj vendimeve 

gjyqësore të formës së prerë që janë tituj ekzekutiv në kuptim të nenit 510/a të K.Pr.Civile, 

konkretisht vendimet gjyqësore të formës së prerë që përmbajnë një detyrim (vendimet 

kondemnatore) dhe nuk zbatohet ndaj vendimeve të njohjes (deklarative), ndaj vendimeve 

jopërfundimtare të gjykatës apo ndaj vendimeve të gjykatës që marrin formë të prerë vetëm 

në kuptimin procedural dhe me të cilat nuk zgjidhet çështja në themel. Kjo do të thotë se, 

vetëm, tek vendimet e detyrimit, debitori gjyqhumbës, i cili është ngarkuar me vendim 

gjyqësor të formës së prerë me përmbushjen e një detyrimi, ka të drejtë të kërkojë sipas nenit 

479 të KPC pezullimin e ekzekutimit të këtij vendimi nëse nga ekzekutimi i menjëhershëm 

atij mund t’i vijnë pasoja të rënda dhe të pariparueshme. Kolegji vlerëson se, qenia titull 

ekzekutiv e vendimit gjyqësor të formës së prerë, përbën premisën bazë, të cilën Kolegji e 

vlerëson paraprakisht në çdo kërkesë pezullimi. Vetëm pasi plotësohet ky kusht (conditio sine 

qua non), Kolegji vlerëson më pas, rast pas rasti, nëse ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit 

sjell apo jo pasoja të rënda dhe të pariparueshme. 

     11. Duke iu rikthyer rastit konkret, Kolegji vlerëson se përsa kohë që nga gjykata e rrethit 

është vendosur rrëzimi i padisë, vendim i cili është lënë në fuqi nga gjykata e apelit, për të 

cilin është paraqitur kërkesë për pezullim nga pala paditëse nuk përmban detyrime për palët 

për rrjedhojë objekti i kërkesës nuk gjen mbështetje në nenin 479 të KPC (dhe se kërkesa 

objekt gjykimi është abuzive). 

     12. Kolegji Civil, sjellë në vëmendje se si rregull i përgjithshëm vendimet e rrëzimit të 

padisë nuk mund të përbëjnë tituj ekzekutiv sipas nenit 510 shkronja “a” të Kodit të 

Procedurës Civile dhe se për rrjedhojë përjashtohet apriori mundësia që ato të ekzekutohen 

dhe të sjellin rrezik apo pasoja të parikuperueshme në të drejtat subjektive dhe interesat e 

ligjshëm të palës rekursuese dhe njëkohësisht kërkuese.  

    13. Duke u bazuar në arsyetimin e mësipërm, në kushtet ku pala paditëse ka paraqitur në 

mënyrë të paligjshme një kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të vendimit në Gjykatën e 

Lartë, sipas nenit 479 të KPC, Kolegji vlerëson se kjo palë ka abuzuar haptazi me të drejtën e 

parashikuar në këtë dispozitë. Sikurse u arsyetua më sipër, neni 479 i KPC ka për objekt 

vetëm vendimet gjyqësore të formës së prerë që plotësojnë cilësitë e titullit ekzekutiv, 

ndërkohë që objekt rekursi në rastin konkret është një vendim gjyqësor i cili nuk përcakton 

detyrime për palën, pasi  është vendosur rrëzimi i kërkesë padisë.  

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

paraqitur nga kërkuesi  Engjëll 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 paraqitur nga kërkuesi Engjëll Hoxha, për pezullimin e 

ekzekutimit të vendimit nr. 853, datë 24.10.2019 të Gjykatës së Apelit Tiranë. 

 

                                                                                             Tiranë, më 12.05.2021 

 

   

    ANËTAR            ANËTAR             KRYESUES 

 

Sandër SIMONI                       Albana BOKSI                     Ervin PUPE                 
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI CIVIL 

 

Nr.120/511/10 i Regj.Themeltar 

Nr.120/511/10 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      - Anëtar 

Sandër  SIMONI     - Anëtar 

 

Sot më datë 12.05.2021, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr.511 akti, datë 

06.12.2019, si më poshtë: 

 

KËRKUES:                          Operatori i Sistemit të Transmetimit (OST) sh.a. 

 

OBJEKTI:  Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 640, datë 02.07.2019 të 

Gjykatës së Apelit Tiranë. 

 

BAZA LIGJORE:   Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile. 

 

Për çështjen civile që iu përket palëve: 

 

PADITËS:        Edvin Toshkëzi. 

 

E   PADITUR:       Operatori i Sistemit të Transmetimit (OST) sh.a. 

 

KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË 

 

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

gjyqësor të formës së prerë, 

 

V Ë R E N 

I. Rrethanat e çështjes 

 

      1. Para Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji), pala kërkuese, Operatori i Sistemit 

të Transmetimit (OST) sh.a., me datë 06.12.2019 ka paraqitur një kërkesë për pezullimin e 

ekzekutimit të vendimit nr. 640, datë 02.07.2019 të Gjykatës së Apelit Tiranë. 

      2. Referuar akteve të administruara në gjykatat e faktit rezulton se paditësi Edvin Toshkëzi, i 

është drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë kundrejt palës së paditur, Operatori i Sistemit të 

Transmetimit (OST) sh.a., me padinë me objekt; Pagim  page që rrjedh nga marrëdhënia e punës...... 
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       3. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë, me vendimin nr.8421 datë 24.10.2016  ka vendosur:  

“Pranimin pjesërisht të kërkesë padisë. 

Detyrimin  e palës së paditur  Operatori i Sistemit të Transmetimit (OST) sh.a. të dëmshpërblejë 

paditësin Edvin Toshkëzi me pagën e 6 (gjashtë) muajve për zgjidhjen e kontratës së punës në 

mënyrë të menjëhershme.  

Detyrimin  e palës së paditur  Operatori i Sistemit të Transmetimit (OST) sh.a. t’i paguajë paditësit  

Edvin Toshkëzi me pagën e 2 (dy) muajve punë për mosrespektim të afatit të njoftimit. 

Si pagë referuese për pagimin e dëmshpërblimit të merret paga bruto që paditësi ka patur në 

momentin e largimit nga puna. 

Rrëzimin e kërkesë padisë për kërkimet e tjera të saj. 

Shpenzimet gjyqësore në ngarkim të palës së paditur”. 

      4. Gjykata e Apelit Tiranë, me vendimin nr.640 datë 02.07.2019 ka vendosur: 

“Lënien në fuqi të vendimit nr.8421  datë 24.10.2016 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, duke e 

ndryshuar atë vetëm lidhur me detyrimin e të paditurit Operatori i Sistemit të Transmetimit (OST) 

sh.a. t’i paguajë paditësit Edvin Toshkëzi pagën e një muaji për mosrespektimin e afatit të njoftimit. 

Për këtë vendim, titull ekzekutiv lëshohet urdhri i ekzekutimit“. 

     5. Kundër këtij vendimi, ka paraqitur rekurs pala e paditur Operatori i Sistemit të Transmetimit 

(OST) sh.a., e  cila, me datë 06.12.2019 ka paraqitur pranë Gjykatës së Lartë  kërkesë për pezullimin 

e ekzekutimit të vendimit të Gjykatës së Apelit Tiranë, duke parashtruar këto shkaqe: 

-Kemi ushtruar të drejtën e rekursit. 

-Së pari, gjykatat nuk e kanë shqyrtuar drejt çështjen. 

-Operatori i Sistemit të Transmetimit (OST) sh.a. ka gjithsej 6 njësi operative ndërsa në qytetin e 

Tiranës ndodhet Administrata Qendrore dhe Njësia e Mirëmbajtjes së Transmetimit.  Në këto kushte 

të gjitha pagesat që bën OSHEE ndaj nesh përdoren për të mbuluar pagat e punonjësve dhe 

shpenzimet e domosdoshme.     

-Detyrimet që ka OSHEE ndaj nesh kanë krijuar efektin zinxhir të mos shlyerjes së detyrimeve nga 

ana e jonë ndaj KESH sh.a. 

-Gjithashtu kjo vështirësi financiare vjen edhe si rezultat i detyrimeve të prapambetura që ka përsëri 

OSHEE ndaj nesh. 

-Ekzekutimi i shumës së përcaktuar në urdhrin e ekzekutimit do të shkaktonte paaftësi paguese për 

detyrimet që institucioni ynë ka në mënyrë të vazhdueshme përfshirë dhe pagat e punonjësve si dhe 

ndaj enteve të tjera.    

 

II. Vlerësimi i Kolegjit Civil  

 

     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, bashkëlidhur kërkesës për 

pezullim të palës kërkuese Operatori i Sistemit të Transmetimit (OST) sh.a., gjendet edhe kopja e 

rekursit të ushtruar nga kjo palë kundër vendimit gjyqësor që kërkohet të pezullohet ekzekutimi. 

Gjithashtu, konstatohet se pala  tjetër pjesëmarrës në gjykimin e çështjes ku është dhënë vendimi 

gjyqësor që kërkohet të pezullohet, është njoftuar rregullisht për kërkesën e paraqitur nga pala 

kërkuese Operatori i Sistemit të Transmetimit (OST) sh.a., i cili nuk ka parashtruar argumente lidhur 

me bazueshmërinë në ligj të kërkesës për pezullim dhe për qëndrimin e tij. 
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     9. Kolegji vlerëson se neni 479/1 i KPC garanton vendosjen e masës së përkohshme procedurale 

të pezullimit të ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë (në kuptimin material) në 

funksion të zgjidhjes së rekursit, që është ushtruar ndaj vetë vendimit të formës së prerë, sigurisht 

duke patur parasysh arsyet justifikuese të zbatimit të kësaj mase, sikur mundet të jetë dëmi i rëndë 

dhe i pariparueshëm që mund të sjellë ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit gjyqësor të formës së 

prerë. Kjo e drejtë e palës ndërgjyqëse gjyqhumbëse është paraparë nga ligji procedural civil si mjet 

që garanton ankimin efektiv në kuptim të nenit 43 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë dhe 

nenit 13 të Konventës Europiane të të Drejtave të Njeriut. Por duhet theksuar se kjo është një masë e 

përkohshme me karakter përjashtimor dhe të jashtëzakonshëm. Kjo do të thotë se pala ndërgjyqëse 

gjyqhumbëse që bën kërkesën për pezullimin e vendimit gjyqësor të formës së prerë ka barrën t’i 

paraqesë Gjykatës rrethanat konkrete, të bazuara në prova në cilat nga ekzekutimi i menjëhershëm i 

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

parikthyeshme.  

    10. Nga shqyrtimi i shkaqeve konkrete për të cilat pala kërkuese, kërkon pezullimin e ekzekutimit 

të vendimit gjyqësor, Kolegji Civil vlerëson se, kërkuesi nuk kanë 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. 

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

kërkuesi Operatori i Sistemit të Transmetimit (OST) 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 

 

VENDOSI: 

 

Mospranimin e kërkesës së paraqitur nga kërkuesi Operatori i Sistemit të Transmetimit (OST) sh.a., 

për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 640, datë 02.07.2019 të Gjykatës së Apelit Tiranë. 

 

 

Tiranë, më 12.05.2021 

 

   

    ANËTAR            ANËTAR             KRYESUES 

 

Sandër SIMONI                       Albana BOKSI                     Ervin PUPE                 
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI CIVIL 

  

Nr. 61 i Regj. Themeltar 

Nr. 61 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 12.05.2021 mori në shqyrtim në dhomën e këshillimit çështjen civile me 

Nr. 61 akti që ju përket palëve: 

 
 

KËRKUES:         Bujar Llomi 

          Klodiana Llomi 

 

OBJEKTI:   Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 370, datë 

10.12.2020 të Gjykatës së Apelit Tiranë, për të cilën 

ka dalë urdhër ekzekutimi nr. 3327 akti, datë 

11.02.2021 nga Gjykata e Apelit Tiranë, deri në 

shqyrtimin e rekursit. 

 

BAZA LIGJORE:    Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile 

 

Në çështjen civile me palë; 

 

PADITËS I KUNDËRPADITUR:     Stavri Arbëri  

 

TË PADITUR/KUNDËRPADITËS: Bujar Llomi  

                                                  Klodiana Llomi 

                             

OBJEKTI I PADISË:              Kthim dhe dorëzim sendi. Shpërblim për përdorimin e 

sendit në pronësinë time. 

 

BAZA LIGJORE:   Neni 296, 298 i K.Civil si dhe nenet 31 dhe 153 e 

vijues të K.Pr.Civil.                               

 

OBJEKTI I KUNDËRPADISË: Detyrimin e paditësit të kundërpaditur për të njohur 

pronar të paditurit kundërpaditës për një apartament 

dhe një dyqan të ndodhur në Rrugën “Irfan Tomini”. 

Regjistrimin e pronave të mësipërme në Zyrën e 

Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme. 
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BAZA LIGJORE:   Neni 160 i K.Pr.Civile, nenet 296, 562 të K.Civil, 

Ligji Nr.7843, datë 13. 07.1994 “Për Regjistrimin e 

Pasurive të Paluajtshme”. 
 

     KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË 

 

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

çështjen në tërësi, 

 

VËREN: 

 

I. Rrethanat e çështjes 

 

      1. Nga dosja gjyqësore rezulton se, paditësi/i kundërpaditur është pronar i një ndërtese 5-

katëshe në rrugën “Irfan Tomini” me disa apartamente banimi. Një nga këto apartamente 

është edhe pasuria me nr. 1/394 në zonën kadastrale nr. 8260 me sip. 133 m2, në katin e dytë 

të ndërtesës, që është edhe objekt i mosmarrëveshjes midis palëve ndërgjyqëse. 

 2. Rezulton se paditësi/i kundërpaditur me kontratën e shitblerjes nr. 1809 rep., dhe nr. 

701 kol., datë 19.04.1995 ka blerë nga Luan Mullaj (babai i të paditurës/kundërpaditëse 

Klodiana Llomi) një pronë të përbërë nga një lokal dhe oborr me sipërfaqe të përgjithshme 

500 m
2
, regjistruar në ZRPP Tiranë me nr.1552 të regjistrit hipotekor datë 20.04.1995.  

 3. Bazuar në këtë kontratë, paditësi/i kundërpaditur është pajisur me leje ndërtimi nr.14, 

datë 05.06.1996 për shtesë kati mbi objektin ekzistues. Duke mos qenë i evidentuar numri i 

kateve në leje, paditësi ka ndërtuar 5 kate të kësaj ndërtese dhe pas përfundimit e ka 

regjistruar në zyrën përkatëse si dhe ka bërë kalimin e pronësisë për apartamentet tek shtetas 

të ndryshëm. Rezulton se regjistrimi i kësaj pasurie në emër të paditësit Stavri Arbëri është 

bërë në bazë të këtyre dokumentave apo akteve: - vendimi i K.Rr.T-së së Bashkisë Tiranë 

nr.14, datë  05.06.1996; - leje ndërtimi nr.14, datë 05.06.1996; - vendimi i Gjykatës Tiranë 

nr.184/9582, datë 13.09.1996; - leje ndërtimi nr.616, datë 17.09.1991. 

4. Origjina e pronës së shitësit, Luan Mullaj, ka qenë vendimi nr. 5888, datë 21.11.1994, i  

Gjykatës së Rrethit Tiranë me anë të të cilit është vërtetuar fakti juridik i ndërtimit nga Luan 

Mullaj të një lokali të ndodhur në Rrugën “Irfan Tomini”, Pall.1, Shk.1, Ap.4. Lokali ka 

konstruksion themele guri, mur tulle, e mbuluar me soletë, kufizohet nga veriu me fushën e 

shkollës Teknologjike, nga jugu me pallatin nr. 34, nga lindja me Institutin, dhe nga 

perëndimi me shkollën Teknologjike. Lokali është me verandë përpara i rrethuar me mur.  

5. Pra, prona truall me origjinë pronësie si më sipër, i është shitur (sipërfaqe 500 m
2
) 

Stavri  

Arbërit me anë të kontratës së shitblerjes të datës 19.04.1995. 

6. Përpara se shitësi Luan Mullaj t’ia shiste truallin paditësit/të kundërpaditur Stravri 

Arbëri, rezulton se ai ka bërë këto transaksione: 

 6.1 Me kontratën e dhurimit nr.6165 rep. nr.3082 kol., datë 06.12.1994 nënshkruar 

përpara noteres Shpresa Spahiu, Luan Mullaj i ka dhuruar të paditurit/kundërpaditës Bujar 

Llomi lokalin të cilin e kishte vërtetuar me vendimin e lartpërmendur, por në avancim nga 

vendimi i gjykatës në kontratë vihet re se është pasqyruar një sipërfaqe 800 m
2
 verandë. Kjo 

kontratë është regjistruar në Z.R.P.P.Tiranë në nr. 5216 regj hipotekor, datë 06.12.1994.  

 6.2 Në të njëjtën ditë (pra, datë 06.12.1994), i padituri/kundërpaditës Bujar Llomi i ka 

dhuruar Luan Mullaj, me kontratën e dhurimit nr. 6167 rep., nr. 3084 kol., datë 06.12.1994, 

(përsëri nënshkruar përpara noteres Shpresa Spahiu), lokalin e lartëpërmendur dhe një pjesë 

oborri me sipërfaqe 500 m
2
, ndërsa 300 m

2
 i mbetet në pronësi dhuruesit Bujar Llomi, të cilat 

më pas i padituri i ka kaluar me kontratë në favor të Luan Mullajt. 

7. Në përfundim, është nënshkruar kontrata e shitblerjes nr. 1809 rep., dhe nr. 701 kol., 

datë  

19.04.1995 përmendur më sipër midis Luan Mullaj dhe Stravri Arbëri (për pjesën 500 m
2
).  
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8. Pjesa e mbetur e pronës truall prej 300 m
2
 i është dhuruar të paditurës/kundërpaditëse  

Klodiana Llomi me kontratën e dhurimit nr. 1850 rep., nr. 1820 kol., datë 11.11.1995. Sipas 

kësaj kontrate, Luan Mullaj i ka dhuruar  asaj sipërfaqen e lirë të truallit prej 300 m
2
 të 

ndodhur pranë lokalit të dhuruesit në Rrugën “Irfan Tomini”. Kjo sipërfaqe trualli është 

regjistruar në Z.R.P.P.Tiranë me nr. 1/19 pasurie, nr. 183 regjistri hipotekor, datë 01.02.1999.  

9. Rezulton se palët ndërgjyqëse kanë patur një marrëveshje gojore me të paditurit për  

dhënien e një sipërfaqe trualli prej 300 m
2
 (trualli në pronësi të Klodiana Llomit) në 

shkëmbim të një apartamenti dhe të një dyqani, e më pas do të realizohej kontrata e 

shkëmbimit, por kjo marrëveshje gojore nuk u konkretizua me kontratën e shkëmbimit për 

shkak të parregullsive në dokumentat e regjistrimit të kësaj pasurie në Z.R.P.P.Tiranë, si dhe 

për faktin që për këtë truall ka një vendim të K.K.K.Pronave dhënë në favor të familjes 

Agalliu. 

10. Në këto kushte, paditësi i është drejtuar gjykatës me padi, kundër të paditurve, duke  

kërkuar lirimin dhe dorëzimin e apartamentit, pasi i konsideron të paditurit posedues të 

paligjshëm. Ai ka kërkuar edhe detyrimin e të paditurve t’i paguajnë dhe të ardhurat për 

përdorimin e sendit. 

11. Të paditurit kanë paraqitur kundërpadi duke kërkuar detyrimin e paditësit t’i njohë ata  

pronarë të apartamentit objekt konflikti pasi sipas tyre ka patur  një marrëveshje gojore të tillë 

që, paditësi të shfrytëzonte sipërfaqen e truallit në pronësi të tyre (mbi të cilin kanë patur një 

shtëpi dhe dyqan të cilat i kanë shembur) dhe në shkëmbim të paditurit, do të merrnin një 

apartament të përbërë nga dy dhoma e një kuzhinë si dhe një dyqan. Mbi këtë sipërfaqe trualli 

me sipërfaqe 300 m
2
 të paditurit kanë pretenduar të kenë patur një dyqan me nr. pasurie 18, 

në Z.R.P.P.Tiranë, që sot nuk ekziston. 

12. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë me vendimin nr. 7069, datë 24.07.2008, vendosi:  

“Rrëzimin e kërkesë-padisë si të pa bazuar në ligj e në prova. Rrëzimin e kundërpadisë si të 

pabazuar në ligj e në prova”.  

13. Gjykata e Apelit Tiranë me vendimin nr. 1538, datë 18.11.2009, vendosi:  

“Ndryshimin  

e vendimit nr.7069, datë 24.07.2008, të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë në këtë mënyrë: 

Pranimin e padisë së ngritur nga paditësi i kundërpaditur Stavri Arbëri duke detyruar të 

paditurit kundërpaditës Bujar Llomi dhe Klodiana Llomi të lirojnë dhe dorëzojnë 

apartamentin me numër hip. 846, dhe numër pasurie 1/349 në ZK 8260 me sip. 133 m
2
; 

Detyrimin e të paditurve kundërpaditës të paguajnë vlerën prej 3.000.000 lekë paditësit të 

kundërpaditur për përdorimin e sendit. Rrëzimin e kundërpadisë.   

14. Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë me vendimin nr. 433, datë 22.04.2011,  vendosi:  

“Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Klodiana e Bujar Llomi kundër vendimit nr.1538, 

datë 18.11.2009, të Gjykatës së Apelit Tiranë”. 

15. Kërkuesit Bujar Llomi dhe Klodiana Llomi, kanë depozituar pranë Gjykatës së Lartë,  

kërkesë për rishikimin e vendimit nr. 7069, datë 24.07.2008, të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 

Tiranë, ndryshuar me vendimin nr. 1538, datë 18.11.2009, të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe 

vendimit nr. 433, datë 22.04.2011, të Gjykatës së Lartë. Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë me 

vendimin nr. 00-2015-813 (141), datë 10.03.2015 vendosi: “Pranimin e kërkesës së paraqitur 

nga Klodiana Llomi e Bujar Llomi për rishikimin e vendimit gjyqësor të formës së prerë. 

Prishjen e vendimit nr.7069, date 24.07.2008, të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, të 

vendimit nr.1538, datë 18.11.2009, të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe vendimit nr.433, datë 

22.04.2011, të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë dhe dërgimin e çështjes për gjykim në 

Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë, me tjetër trup gjykues”. 

         16. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë me vendimin nr. 975, datë 14.02.2017 

vendosi: “Rrëzimin e padisë me nr. Regj 683 Them që i përket paditësit të kundërpaditur 

Stavri Arbëri si të pambështetur në ligj dhe në prova. Rrëzimin e kundërpadisë që i përket të 

paditurve kundërpaditësa Bujar Llomi dhe Klodiana Llomi si të pambështetur në ligj dhe në 

prova. Shpenzimet gjyqësore në mënyrë propocionale”.  
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  17. Gjykata e Apelit Tiranë me vendimin nr. 370, datë 10.12.2020 vendosi: 

“Ndryshimin e vendimit civil nr. 975, datë 14.02.2017 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, 

si më poshtë: Pranimin e padisë së paditësit të kundërpaditur Stavri Arbëri. Detyrimin e të 

paditurve kundrapaditës Bujar Llomi dhe Klodiana Llomi të lirojnë e dorëzojnë paditësit 

pasurinë me nr. 1/394, zk 8260, apartamenti nr. 3, kati i dytë i ndërtesës 5 katëshe, me 

sipërfaqe 133 m2, ndodhur në rrugën “Irfan Tomini”. Lënien në fuqi të vendimit të 

sipërcituar për pjesën tjetër të tij”. 

18. Kundër vendimit nr. 370 datë 10.12.2020 të Gjykatës së Apelit Tiranë, ka ushtruar 

rekurs në datë 29.01.2021 pala e paditur kundërpaditëse Bujar Llomi dhe Klodiana Llomi, të 

cilët kanë kërkuar prishjen e vendimit nr. 370, datë 10.12.2020 të Gjykatës së Apelit Tiranë 

dhe kthimin e çështjes për rigjykim, në të njëjtën gjykatë me një tjetër trup gjykues.  

19. Në datë 19.02.2021, pala e paditur Bujar e Klodiana Llomi kanë paraqitur pranë 

Gjykatës së Lartë, kërkesë për pezullimin e vendimit nr.370, datë 10.12.2020 të Gjykatës së 

Apelit Tiranë, duke parashtruar këto shkaqe: 

  - Pala e paditur kërkon pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 370, datë 10.12.2020, 

të Gjykatës së Apelit Tiranë, pasi ky ekzekutim i menjëhershëm do të sjellë pasoja të rënda, të 

pariparueshme për palën e paditur kundërpaditëse, të cilët me pa të drejtë duhet të dalin nga 

banesa e tyre, apartament ku jetojnë prej më shumë se 20 vjetësh, si pronarë të ligjshëm. 

           -Pala kërkuese parashtron edhe një serë shkaqesh të cilat janë të njëjtë me shkaqet e 

parashtruara në rekurs. 

20. Në datë 03.03.2021 pranë Gjykatës së Lartë, është paraqitur kërkesë për 

përshpejtimin e kërkesës për pezullim nga kërkuesit Bujar dhe Klodiana Llomi, duke 

pretenduar se zyra përmbarimore ka dërguar shkresën për të dalë jashtë nga shtëpia e vetme si 

dhe duke pretenduar se djali i tij ka një fëmijë të vogël.  

 21. Në datë 05.03.2021, nga pala paditëse e kundërpaditur është depozituar në 

Gjykatën e Lartë kërkesë për mospranim të kërkesës për pezullim të paraqitur nga të paditurit 

kundrapaditës. 

 22. Në datë 16.03.2021, nga pala paditëse kundrapaditëse, është paraqitur 

proçesverbali  datë 12.03.2021, ku evidentohet se gjyqfituesi paditësi Stavri Arbëri, është 

vendosur në posedim të banesës së tij referuar vendimit gjyqësor të formës së prerë. 

 

II. VLERËSIMI I KOLEGJIT CIVIL TË GJYKATËS SË LARTË 

 23. Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji), vlerëson se kërkesa e Bujar 

dhe Klodiana Llomi, për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor nr. 370, datë 

10.12.2020 të Gjykatës së Apelit Tiranë është e pabazuar në ligj. 

 24. 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. …”  

 25. Në zbatim të pikës 1 të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile, bashkëlidhur 

kërkesës për pezullim të palës kërkuese Bujar e Klodiana Llomi, gjendet edhe kopja e 

rekursit të ushtruar nga kjo palë kundër vendimit gjyqësor për të cilin kërkohet të pezullohet 

ekzekutimi. Gjithashtu, konstatohet se pala paditëse 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 Bujar e Klodiana Llomi dhe ka parashtruar qëndrim 

lidhur me bazueshmërinë në ligj të kërkesës për pezullim, duke cituar se kërkesa nuk duhet të 

pranohet, si dhe ka parashtruar faktin se vendimi për të cilin kërkohet pezullimi i ekzekutimit 

është ekzekutuar, referuar proçesverbalit të përmbaruesit gjyqësor datë 12.03.2021, ku 

evidentohet se paditësi është vendosur në posedim të banesës së tij. 
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 26. 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.  

 27. Nga shqyrtimi i shkaqeve konkrete për të cilat palët kërkuese Bujar dhe Klodiana 

Llomi, kërkojnë pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor, Kolegji çmon se, kërkuesit 

nuk kanë paraqitur asnjë 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. 

Argumenti i sjellë nga palët kërkuese duke pretenduar se zyra përmbarimore ka dërguar 

shkresën për të dalë jashtë nga shtëpia e vetme nuk është një argument i provuar dhe mbetet 

hipotetik, vetëm në fazën e pretendimeve të tyre, për aq kohë sa nuk kanë paraqitur asnjë 

provë, që të provojë faktin e mospasjes së një tjetër banese apo pamundësinë financiare për të 

jetuar në një tjetër banesë. Fakti që kjo palë është njoftuar për nisjen e ekzekutimit të 

detyrimeve të rrjedhura nga vendimi gjyqësor i formës së prerë nuk përbën në vetvete arsye 

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

vendimit. Ndërsa për sa i përket pretendimeve të tjera që parashtron pala kërkuese si arsye 

për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë, Kolegji vlerëson se këto 

pretendime kanë të bëjnë me ligjshmërinë e vendimeve të dhëna nga gjykata e shkallës së 

parë dhe ajo e apelit në zgjidhjen e çështjes, të cilat Kolegji i vlerëson në kohën kur shqyrton 

në dhomë këshillimi rekursin ndaj vendimit të gjykatës së apelit. 

 28. Së fundi, Kolegji konstaton se, nga përmbajtja e procesverbalit të datës 

12.03.2021, mbajtur në pranë të kreditorit, debitorit, përmbaruesit gjyqësor dhe përfaqësues 

të policisë e njësisë bashkiake, vendimi nr. 370, datë 10.12.2020 i Gjykatës së Apelit Tiranë 

është ekzekutuar dhe  “gjyqfituesi”  është vendosur në posedim të banesës së tij. 

 

 

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 kërkuesit, Bujar Llomi dhe Klodiana Llomi, 

për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 370, datë 10.12.2020 të Gjykatës së Apelit 

Tiranë. 

Tiranë, më 12.05.2021 

 

 

          ANËTARE                                  ANËTAR                                  KRYESUES 

 

        Albana BOKSI                               Sandër SIMONI                         Ervin PUPE 
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