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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË

KOLEGJI CIVIL

Nr.248/25 i Regj.Themeltar
Nr.248/25 i Vendimit

VENDIM
NË EMËR TË REPUBLIKËS

Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë i përbërë nga:

Ervin PUPE Kryesues
Sokol SADUSHI Anëtar
Ilir PANDA Anëtar

sot më datë 16.02.2021, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr. 248 akti,
datë 11.01.2021, si më poshtë:

KËRKUES: Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit të Transportit Rrugor

OBJEKTI: Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 228, datë 15.07.2020
të Gjykatës së Apelit Vlorë.

BAZA LIGJORE: Neni 479 i K.Pr.Civile.

Në çështjen civile që i përket:

PADITËS: Semiriam Jakupi

I PADITUR: Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor;

KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË

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

VËREN:
I. Rrethanat e faktit

1. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Vlorë, me vendimin nr. 1961, datë 26.11.2018 ka
vendosur rrëzimin e padisë.

2. Me vendimin nr. 228, datë 15.07.2020 Gjykata e Apelit Vlorë ka vendosur:
“Ndryshimin e vendimit nr. 1961, datë 26.11.2018 të Gjykatës së Rrethit gjyqësor

Vlorë në këtë mënyrë:
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1. Pranimin e pjesshëm të padisë;
2. Detyrimin e palës së paditur të dëmshpërblejë paditësen me 3 paga mujore për

mosrespektim të afatit të njoftimit; me dy muaj pagë për mosrespektim të
procedurës në zgjidhjen e kontratës së punës; me 10 paga mujore për zgjidhje të
menjëhershme të pajustifikuar të marrëdhënies së punës dhe me 5 paga mujore si
shpërblim për vjetërsi në punë;

3. Paga llogaritet me pagën bruto në momentin e zgjidhjes së kontratës së punës...”
3. Kundër këtij vendimi ka paraqitur rekurs, pala e paditur, Drejtoria e Përgjithshme e

Shërbimeve të Transportit Rrugor dhe njëkohësisht, me datë 11.01.2021 ka paraqitur, pranë
Gjykatës së Lartë një kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të vendimit, duke parashtruar se:
- Nga shkresat e dërguara nga përmbaruesi gjyqësor privat rezulton se ka vijuar procedura

e ekzekutimit të detyrueshëm;
- Pala e paditur është institucion shtetëror me statusin e pesonit juridik publik me

vetëfinancim dhe si rrjedhojë ka garancinë financiare për ekzekutimin e vendimit
gjyqësor të formës së prerë

II. Vlerësimi i Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë

4. Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji) vlerëson se shkaqet e
parashtruara nga pala kërkuese, në kërkesën për pezullimin e ekzekutimit të vendimit
gjyqësor të formës së prerë, nuk janë të mbështetura në ligj.

5.  Në pikën 1 të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile (në vijim: KPC),
parashikohet se:

“1. Gjykata e Lartë, pasi është paraqitur rekursi, me kërkesë të palës, mund të
vendosë pezullimin e ekzekutimit të vendimit kur: a) ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit do
të sillte pasoja të rënda e të pariparueshme; dhe/ose b) pala që ka bërë rekursin depoziton
garanci materiale që siguron ekzekutimin vendimit.

6. Kolegji vlerëson se masa e përkohshme e pezullimit të ekzekutimit të vendimit
gjyqësor të formës së prerë sipas nenit 479 të K.Pr.C ka karakter përjashtimor dhe të
jashtëzakonshëm. Në të kundërt do të zhvleftësohej fuqia juridike e vendimit gjyqësor të
formës së prerë, detyrueshmëria për zbatimin e tij nga palët ndërgjyqëse dhe mosekzekutimi i
vendimit gjyqësor të formës së prerë, nga përjashtim do të shndërrohej në rregull. Kjo do të
vinte ndesh me të drejtën kushtetuese dhe konventore të kujtdo për të patur një proces të
rregullt ligjor, e drejtë që përfshin jo vetëm fazën njohëse të së drejtës por edhe fazën
ekzekutive. Kjo do të thotë se pala që e kërkon pezullimin ka barrën e paraqitjes së fakteve
dhe argumentave konkretë se cili është dëmi i rëndë që asaj mund t’i vijë nga ekzekutimi i
menjëhershëm i vendimit gjyqësor të formës së prerë dhe pse apo në çfarë mënyre ky dëm
është me natyrë të parikthyeshme.

7. Gjykata e Lartë, në bazë dhe për zbatim të nenit 479 të KPC, për pranimin e një
kërkese për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë, do të duhet të
konkludojë nëse ka rekurs të ushtruar, nëse ka argumente konkret ligjorë dhe/apo prova të
palës kërkuese që bëjnë të bazuar pretendimin për ekzistencën e një dëmi të menjëhershëm
dhe të riparueshëm që mund të 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 jetë 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.
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8. Duke iu rikthyer rastit konkret, Kolegji vlerëson se pala kërkuese, nuk ka
parashtruar asnjë provë apo argument të lidhur me ndonjë rrethanë konkrete për ta vlerësuar
nëse jemi ose jo përpara rastit kur Gjykata e Lartë mund të konkludojë se nga ekzekutimi i
menjëhershëm i vendimit gjyqësor do të vinin pasoja të rënda për të.

9.  Përsa më sipër, Kolegji vlerëson se nuk ka vend për të pranuar kërkesën e paraqitur
nga kërkuesi , për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë.

PËR KËTO ARSYE,

Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë mbështetur në nenin 479 të Kodit të Procedurës Civile,

VENDOSI:

Mospranimin e kërkesës së paraqitur nga kërkuesi, Drejtoria e Përgjithshme e
Shërbimeve të Transportit Rrugor, për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 228, datë
15.07.2020 të Gjykatës së Apelit Vlorë.

Tiranë, me 16.02.2021

ANËTAR ANËTAR KRYESUES
Sokol Sadushi Ilir Panda Ervin Pupe
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË

KOLEGJI CIVIL

Nr.254/26 i Regj.Themeltar
Nr.254/26 i Vendimit

VENDIM
NË EMËR TË REPUBLIKËS

Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë i përbërë nga:

Ervin PUPE Kryesues
Sokol SADUSHI        Anëtar
Ilir PANDA Anëtar

sot më datë 16.02.2021, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr. 254 akti,
datë 15.10.2020, si më poshtë:

KËRKUES: Shoqëria “Albpetrol” SH.A

OBJEKTI: Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 811, datë 17.12.2019
të Gjykatës së Apelit Vlorë.

BAZA LIGJORE: Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile

Në çështjen me palë:

PADITËS: Vasil Qirici

I PADITUR: Shoqëria “Albpetrol” 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,

VËREN:
I. Rrethanat e çështjes

1. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Berat, me vendimin nr. 801, datë 03.09.2019 ka
vendosur:

“1.Rrëzimin e padisë...”
2. Gjykata e Apelit Vlorë, me vendimin nr. 811, datë 17.12.2019 ka vendosur:
“Ndryshimin e vendimit nr. 801, datë 03.09.2019 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor

Berat në këtë mënyrë:
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1. Pranimin e pjesshëm të padisë; 2. Detyrimin e të paditurit Albpetrol sha ti paguajë
paditësit Vasil Qirici shpërblim për zgjidhje të menjëhershme të marrëdhënieve të punës pa
shkak të arsyeshëm me 10 paga mujore dhe shpërblim për mosrespektim të procedurës së
largimit nga puna me 2 paga mujore; 3. Si pagë referuese për shpërblim do të merret paga
që ka patur kur janë ndërprerë marrëdhëniet e punës që është 45.000 lekë; 4. Rrëzimin e
kërkesëpadisë për kërkimet e tjera...

3. Kundër këtij vendimi është ushtruar rekurs nga shoqëria “Albpetrol” SHA. Po
ashtu, në mënyrë të integruar me rekursin, me datë 15.10.2020, pala e paditur ka paraqitur
edhe një kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të vendimit. Pala e paditur ka paraqitur shkaqet
e rekursit që lidhen me ligjshmërinë e vendimit të Gjykatës së Apelit Vlorë dhe në lidhje me
kërkesën për pezullim është shprehur me një fjali,  se bazuar në nenin 479 të KPC,
ekzekutimi i këtij vendimi do të sjellë pasoja të rënda dhe të pariparueshme, pasi në
eventualitetin e ndryshimit të vendimit nga Gjykata e Lartë do të ishte e pamundur ose e
vështirë rikuperimi i detyrimit të ekzekutuar.

II. Vlerësimi i Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë

4. Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji) vlerëson se shkaqet e
parashtruara nga pala kërkuese, në kërkesën për pezullimin e ekzekutimit të vendimit
gjyqësor të formës së prerë, nuk janë të mbështetura në ligj.

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

6. Kolegji vlerëson se masa e përkohshme e pezullimit të ekzekutimit të vendimit
gjyqësor të formës së prerë sipas nenit 479 të K.Pr.C ka karakter përjashtimor dhe të
jashtëzakonshëm. Në të kundërt do të zhvleftësohej fuqia juridike e vendimit gjyqësor të
formës së prerë, detyrueshmëria për zbatimin e tij nga palët ndërgjyqëse dhe mosekzekutimi i
vendimit gjyqësor të formës së prerë, nga përjashtim do të shndërrohej në rregull. Kjo do të
vinte ndesh me të drejtën kushtetuese dhe konventore të kujtdo për të patur një proces të
rregullt ligjor, e drejtë që përfshin jo vetëm fazën njohëse të së drejtës por edhe fazën
ekzekutive. Kjo do të thotë se pala që e kërkon pezullimin ka barrën e paraqitjes së fakteve
dhe argumentave konkretë se cili është dëmi i rëndë që asaj mund t’i vijë nga ekzekutimi i
menjëhershëm i vendimit gjyqësor të formës së prerë dhe pse apo në çfarë mënyre ky dëm
është me natyrë të parikthyeshme.

7. 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, nëse ka argumente konkret ligjorë
dhe/apo prova të palës kërkuese që bëjnë të bazuar pretendimin për ekzistencën e një dëmi të
menjëhershëm dhe të riparueshëm që mund të 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.

8. Duke iu rikthyer rastit konkret, Kolegji vlerëson se pala kërkuese, nuk ka
parashtruar asnjë provë apo argument të lidhur me ndonjë rrethanë konkrete për ta vlerësuar
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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. Kolegji vlerëson se,
kërkesa për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë, kryesisht
motivohet me shkaqe që kanë të bëjnë me drejtësinë, bazueshmërinë në prova dhe në ligj, të
vendimit të dhënë nga gjykata e apelit në zgjidhjen e çështjes, të cilat Kolegji Civil i vlerëson
në kohën kur shqyrton në dhomë këshillimi shkaqet e rekursit ndaj vendimit të gjykatës së
apelit.

9.  Përsa më sipër, Kolegji vlerëson se nuk ka vend për të pranuar kërkesën e paraqitur
nga kërkuesit për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë.

PËR KËTO ARSYE,

Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë mbështetur në Nenin 479 të Kodit të Procedurës Civile,

VENDOSI:

Mospranimin e kërkesës së palës së paditur, shoqëria “Albpetrol” SHA, për
pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 811, datë 17.12.2019 të Gjykatës së Apelit Vlorë.

Tiranë, me datë 16.02.2021

ANËTAR ANËTAR KRYESUES
Sokol SADUSHI Ilir PANDA Ervin PUPE
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI CIVIL 

 

Nr.264/29 i Regj.Themeltar 

Nr.264/29 i Vendimit 

 

VENDIM 

 

NË EMËR TË REPUBLIKËS 

 

Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë i përbërë nga: 

 

                                 Ervin Pupe  Kryesues 

            Sokol Sadushi Anëtar 

            Ilir Panda  Anëtar  
 

sot më datë 16.02.2021, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr. 264 akti, 

datë 14.02.2020, si më poshtë: 

 

KËRKUES:    Sindikatat e Pavarura të Bashkuara të Shqipërisë   

 

OBJEKTI:   Pezullimi i ekzekutimit të vendimit nr. 378, datë 02.03.2018 të 

Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë, lënë në fuqi me vendimin 

nr. 54, datë 04.02.2020 të Gjykatës së Apelit Vlorë. 

     

BAZA LIGJORE:    Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile. 

 

Në çështjen civile që i përket: 

 

PADITËS:   Shoqëria “SAHHILBA” SHPK 

 

I PADITUR:   1. Organizata e Sindikatës së Pavarur të Punonjësve të Naftës 

Patos; 

    2. Sindikatat e Pavarura të Bashkuara të Shqipërisë; 

    3. Sindikata Autonome e Naftës Patos. 

 

NDËRHYRËS DYTËSOR:  1. Organizata e Sindikatës së Pavarur të Naftës Patos; 

   2. Sindikata Autonome e Punonjësve të Ndërmarrjes së 

Nxjerrjes së Naftës Patos; 

 

 

KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË 

 

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

të vendimit gjyqësor sipas nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile, 

 

VËREN: 

 

1. Rrethanat e çështjes 
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 1. Para Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji), kërkuesi, Sindikatat e 

Pavarura të Bashkuara të Shqipërisë, ka paraqitur kërkesën për pezullimin e ekzekutimit të 

vendimit nr. 378, datë 02.03.2018 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë, lënë në fuqi me 

vendimin nr. 54, datë 04.02.2020 të Gjykatës së Apelit Vlorë, sikurse pasqyrohet në pjesën 

hyrëse. 

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

“SAHHILBA” SHPK, i është drejtuar gjykatës me padi me objekt, përmbushje detyrimi 

kontraktor, i cili buron nga kontrata e qerasë së lidhur midis palëve ndërgjyqëse, duke 

dorëzuar sendin e paluajtshëm objekt qeraje, kundrejt palës së paditur 

 4.  Gjykata e Rrethit Gjyqësor Vlorë, me vendimin nr. 378, datë 02.03.2018, ka 

vendosur:  

 “1. Pranimin e kërkesëpadisë; 2. Detyrimin e të paditurve, Sindikatat e Pavarura të 

Bashkuara të Shqipërisë (S.P.B.SH), Organizatës së Pavarur të Punonjësve të Naftës Patos 

(O.S.P.N), Sindikatës Autonome të Naftës Patos, të përmbushin detyrimin kontraktor në 

kontratën e qerasë nr. 4400 Rep., nr. 1154 Kol., datë 16.11.2007, duke liruar dhe dorëzuar 

qeramarrësit, paditësit, shoqërisë “SAHHILBA” SHPK, Kampin e Pionerëve Vlorë, me 

sipërfaqe 1982 m2, pasuri e regjistruar në emër të qeramarrësit shoqëria “SAHHILBA” 

SHPK, me Nr. Pas. 32/395, vol. 28, fq. 13, ZK 8604, duke lejuar përdorimin e objektit sipas 

kushteve të kontratës; 3. Rrëzimin e kërkesës së ndërhyrësit kryesor; 4. Shpenzimet gjyqësore 

në ngarkim të palës së paditur...” 

 2. Gjykata e Apelit Vlorë, me vendimin nr. 54, datë 04.02.2020 ka vendosur:  

 “Lënien në fuqi të vendimit nr. 378, datë 02.03.2018 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 

Vlorë.” 

 2.1. Vendimi i Gjykatës së Apelit Vlorë është marrë me shumicë votash. Gjyqtari në 

pakicë ka vlerësuar se nuk është formuar drejtë ndërgjyqësia dhe si rrjedhojë vendimi i 

gjykatës së shkallës së parë duhet të prishet dhe çështje të kthehet për rigjykim pranë kësaj 

gjykate.  

 5. Kundër Vendimit të Gjykatës së Apelit Vlorë kanë ushtruar rekurs, palët e 

paditura, Sindikatat e Pavarura të Bashkuara të Shqipërisë dhe Sindikata Autonome e Naftës.  

 6. Po ashtu, me datë 16.11.2020, pala e paditur, Sindikatat e Pavarura të Bashkuara të 

Shqipërisë kanë paraqitur pranë Gjykatës së Lartë një kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të 

vendimit të Gjykatës së Apelit Vlorë, duke parashtruar se: 

- Ka vijuar procedura e ekzekutimit të detyrueshëm dhe përmbaruesi gjyqësor i është 

drejtuar për këtë qëllim kërkuesit, ndërkohë që pale në kontratën e qerasë ka qenë 

Sindikata e Pavarur e naftës; 

- Kjo pasuri i ka kaluar Sindikatave të Pavarura të Bashkuara të Shqipërisë, pasi ishte 

lidhur kontrata e  qerasë me shoqërinë “SAHHILBA” SHPK; 

- Për 13 vjet kontrata e qerasë nuk është ekzekutuar asnjëherë dhe pala paditëse nuk ka 

qënë në posedim të objektit, nuk e ka zbatuar nga ana e saj kontratën, duke i sjellë një 

dëm të rëndë palës me të cilën ka lidhur kontratën e qerasë; 

- Procesi  gjyqësor të të dyja shkallët e gjykimit është zhvilluar, jo mbi bazën e parimeve të 

procesit të rregullt dhe gjykatat kanë zbatuar gabim ligjin përsa i përket legjitimimit të 

palëve, ku është ngarkuar me detyrime një subjekt që nuk ka qenë palë në kontratë; 

- Ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit gjyqësor të formës së prerë do të sillte një dëm të 

rëndë dhe të pariparueshëm për palën kërkuese, e cila sikurse ka rezultuar nga dosja 

gjyqësore, është pronare e sendit objekt gjykimi dhe kërkuesi do të humbiste të ardhurat 

që do të mund të nxirrte nga shfrytëzimi i të drejtave reale mbi sendin, dëm i cili nuk 

mund të rikuperohet në të ardhmen; 

- Palës paditëse, nuk i vjen asnjë dëm i rëndë nga pezullimi i ekzekutimit të vendimit, duke 

patur parasysh faktin se për 13 vjet shoqëria “SAHHILBA” SHPK nuk është sjellë si 

qeramarrës, nuk ka zbatuar kontratën e qerasë dhe nuk është vënë në posedim të sendit. 
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 7. Në vijim, me datë 07.12.2020, pala e paditur, Sindikata Autonome e Punonjësve të 

Ndërmarrjes të Nxjerrjes së Naftës Patos (në vijim: SAN), ka paraqitur parashtrimet e saj në 

mbështetje të kërkesës për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë, 

duke parashtruar se: 

- Gjykata e shkallës së parë ka vendosur në tejkalim të kontratës së qerasë, ku nuk është 

parashikuar në asnjë dispozitë detyrimi i qeradhënësit për lirimin dhe dorëzimin e sendit 

objekt qeraje; 

- Gjykatat kanë keqzbatuar ligjin në lidhje me legjitimitetin material të palëve ndërgjyqëse. 

Qiradhënësi në kontratën e qerasë, konkretisht Organizata e Sindikatës së Punonjësve të 

Pavarur të Naftës Patos, nuk ka patur tagrin të lëshonte sendin objekt gjykimi me qera 

pasi nuk kishte titull pronësie, i cili në fakt zotërohet nga SAN; 

- Konflikti i pronësisë mbi sendin objekt gjykimi, është zgjidhur me vendim gjyqësor të 

formës së prerë, konkretisht me vendimin nr. 1315, datë 24.06.2004 të Gjykatës së Lartë, 

I interpretuar me vendimin nr. 135, datë 19.02.2013 të Gjykatës së Lartë. Me këtë vendim 

gjyqësor i është njohur pronësia mbi sendin SAN. Si rrjedhojë kontrata e qerasë e lidhur 

nga jopronari ka qenë absolutisht e pavlefshme; 

- Nga ekzekutimi i vendimit gjyqësor të formës së prerë, objekt kërkese, palës kërkuese do 

ti vinin pasoja të rënda dhe të pariparueshme. Nga ana tjetër, pala paditëse nuk cënohet 

nga pezullimi i ekzekutimit të vendimit, pasi nuk është vënë asnjëherë në posedim të 

sendit të paluajtshëm objekt gjykimi, nuk ka shlyer asnjë këst të qerasë. Sipas kontratës, 

nëse nuk shlyhen këstet e qerasë, kontrata quhet e zgjidhur. 

 8.  Nga shkresat e paraqitura, bashkëlidhur kërkesës për pezullim, rezulton se ka 

vijuar procedura e ekzekutimit të detyrueshëm të vendimit gjyqësor të formës së prerë. 

II.    Vlerësimi i Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë 

9. Kolegji vlerëson se shkaqet konkrete të parashtruara nga pala kërkuese, në kërkesën 

për pezullimin  e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të sipërcituar janë të mbështetura në ligj.  

10. Në  pikën 1 të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile (në vijim: KPC), 

parashikohet se:  

“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.” 

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

sigurisht duke patur parasysh arsyet justifikuese dhe përjashtimore 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 Repuublikës së Shqipërisë dhe nenit 13 të Konventës 

Europiane të të Drejtave të Njeriut.  

12. Në vlerësimin e kërkesave të tilla nga palët ndërgjyqëse, bazuar në parimin e 

dhënies drejtësi dhe parimit të proporcionalitetit të masave të përkohshme, Gjykata e Lartë 

mban parasysh një ekulibër dhe një balancim të të drejtave dhe interesave të palëve 

ndërgjyqëse, duke vlerësuar dëmin që mund ti vijë palës debitore gjyqhumbëse nga 

ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit gjyqësor të formës së prerë, në raport me dëmin e 

palës kreditore gjyqfituese nga pezullimi i ekzekutimit të këtij vendimi.  

     13. Duke iu rikthyer rastit konkret, Kolegji vlerëson se, kërkesa e palës së paditur, në 

tërësinë e saj, motivohet jo vetëm me shkaqe që 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 ky 

Kolegj i vlerëson në kohën kur shqyrton në dhomë këshillimi, rekursin ndaj vendimit të 
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gjykatës së apelit, por dhe me shkakun që ekzekutimi i vendimit sjell pasoja të rënda dhe të 

pariparueshme për palën kërkuese, deri në momentin e shqyrtimit të rekursit nga Gjykata e 

Lartë.  

  14. Kolegji mban parasysh, natyrën e urdhërimit në dispozitivin e vendimit gjyqësor 

të formës së prerë, për lirimin dhe dorëzimin e sendit të paluajtshëm objekt gjykimi; mban 

parasysh faktin se detyrimi i urdhëruar me vendim gjyqësor të formës së prerë në ngarkim të 

palës së paditur, buron nga kontrata e qerasë, e kontestuar në gjykim, e cila i jep të drejtën 

palës së paditur të shfrytëzojë sendin, të ndryshojë destinacionin e tij apo të kryejë edhe 

ndryshime të tjera, të cilat mund të rikuperohen me vështirësi në eventualitetin ku Kolegji do 

të vlerësojë si të bazuara në ligj pretendimet e palës së paditur në rekurs.   

 15. Nga ana tjetër, sipas parimit të proporcionalitetit, Kolegji vlerëson se në kushtet 

ku kontrata e qerasë nuk është ekzekutuar për një periudhë disavjeçare, (sikurse pranohet nga 

gjykatat më të ulëta), dëmi që mund ti vijë palës paditëse gjyqfituese nga pezullimi i 

ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë, është i pakët në raport me dëmin eminent 

dhe të vështirë për tu rikuperuar, për palën e paditur gjyqhumbëse. 

16. Sa më sipër, Kolegji vlerëson se, këto shkaqe janë të tilla që justifikojnë zbatimin 

e nenit 479 të KPC dhe si rrjedhojë ky Kolegj, konkludon se duhet të vendoset pezullimi i 

ekzekutimit të vendimit nr.378, datë 02.03.2018 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë, lënë 

në fuqi me vendimin nr. 54, datë 04.02.2020 të Gjykatës së Apelit Vlorë. 

 

PËR KËTO ARSYE, 

 

Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë mbështetur në Nenin 479 të Kodit të Procedurës Civile, 

 

VENDOSI: 
 

Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr.378, datë 02.03.2018 të Gjykatës së Rrethit 

Gjyqësor Vlorë, lënë në fuqi me vendimin nr. 54, datë 04.02.2020 të Gjykatës së Apelit 

Vlorë. 
 

                                                                                                       Tiranë, me datë  16.02.2021 

 

        ANËTAR                 ANËTAR                         KRYESUES 

     Sokol SADUSHI       Ilir PANDA    Ervin PUPE 
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË

KOLEGJI CIVIL

Nr.33/309/3 i Regj.Themeltar
Nr.33/309/3 i Vendimit

VENDIM
NË EMËR TË REPUBLIKËS

Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë i përbërë nga:

Ervin PUPE Kryesues
Sokol SADUSHI Anëtar
Ilir PANDA Anëtar

sot më datë 16.02.2021, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr. 309 akti,
datë 27.06.2019, si më poshtë:

KËRKUES: Ilir Serani

OBJEKTI: Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 11476, datë
01.12.2014 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, i lënë në
fuqi me vendimin nr. 2531, datë 16.12.2015 të Gjykatës së
Apelit Tiranë.

BAZA LIGJORE: Neni 153, 154, 154/a, 156 dhe neni 449, 609, 610, 615, 616 të
Kodit të Procedurës Civile.

Në çështjen me palë:

PADITËS: 1. Odeta Glozheni;
2. Kreston Kati

I PADITUR: Ilir Serani

KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË

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

VËREN:

I. Rrethanat e faktit
1. Para Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji), pala kërkuese, z. Ilir

Serani, ka paraqitur kërkesën nr. 309 akti., datë 28.05.2019 për pezullimin e vendimit nr.
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11476, datë 01.12.2014 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, lënë në fuqi me vendimin nr.
2531, datë 16.12.2015 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

2. Referuar akteve të administruara në gjykatat e faktit rezulton se paditësi, i është
drejtuar gjykatës me padinë e pushimit të cënimit në pronësi.

3. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë, me Vendimin nr. 11476, datë 01.12.2014 ka
vendosur:

“1. Pranimin e kërkesëpadisë. 2. Detyrimin e të paditurit Ilir Serani të pushojë cënimin
e pronësisë së paditësve mbi pasurinë e paluajtshme të tyre me të dhëna: Nr. Pasurie 4/267,
Vil 10, Fq. 201, ZK 8210, e ndodhur në Rrugën “Gjon Muzaka”, Nr. 25, Tiranë si dhe të mos
përsërisë cënimin në të ardhmen. 3. Të shembë ndërtimet që po zhvillohen në pjesën jugore të
pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më lart, deri në masën e respektimit të distancës prej
3.3 metra nga kufiri i pronësisë me pasurinë e paluajtshme me të dhëna: Nr. Pasurie 4/627,
Vol. 10, ZK 8210. 4. Ligjërimin e masës së përkohshme të marrë me vendimin nr. 611, akti,
datë 16.07.2013. 5. Shpenzimet gjyqësore në ngarkim të palës së paditur...”

4. Gjykata e Apelit Tiranë me vendimin Nr. 2531, datë 16.12.2015 ka vendosur:
“1. Lënien në fuqi të vendimit civil nr. 11476, datë 01.12.2014 të Gjykatës së Rrethit
Gjyqësor Tiranë. Kundër vendimit lejohet rekurs në Gjykatën e Lartë.”

5. Kundër këtij vendimi ka paraqitur rekurs pala e paditur, e cila njëkohësisht me datë
28.05.2019 ka paraqitur pranë Gjykatës së Lartë një kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të
vendimit të Gjykatës së Apelit Tiranë, duke parashtruar se:

Kundër këtij vendimi, pala e paditur, z. Ilir Serani, ka paraqitur rekurs dhe
njëkohësisht me datë 28.05.2019 ka paraqitur, pranë Gjykatës së Lartë një kërkesë për
pezullimin e ekzekutimit të vendimit të Gjykatës së Apelit Tiranë, me të cilin është lënë në
fuqi vendimi i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, duke parashtruar se:
- Vendimi i gjykatës nuk mund të ekzekutohet pasi kufijtë e pronës së palës së paditur

tashmë kanë ndryshuar. Kjo rezulton nga akti i ekspertimit dhe çertifikata e pronësisë
bashkëlidhur kërkesës;

- Përmbaruesi po kërkon të respektojë distancën 3.3 m sipas vendimit gjyqësor të formës së
prerë, duke respektuar kufijtë e rinj të pronës së palës kreditore, çertifikata e së cilës ka
dalë pas marrjes formë të prerë të vendimit të gjykatës;

- Nuk ka pengesa për përdorimin e plotë të pronës së palës së paditur brenda kufijve
ligjorë;

- Ndërhyrjet e pjesshme në anën veriore të objektit mundet të rrezikojnë strukturën
mbajtëse;

- Ekzekutimi i vendimit do të sillte pasoja të pariparueshme në aspektin material, pasi
shembja e ndërtimeve në anën jugore të banesës do të cënonte të drejtat e palës së
paditur dhe jo të paditësit. Ndërtimi i palës së paditur nuk pengon diellëzimin apo të bëjë
të pamundur ndërhyrjen e mjeteve të zjarrfikësit midis dy pronave në rast të rënies së
zjarrit;

- Kufijtë e pronave fqinjë kanë ndryshuar dhe prishja kërkohet të bëhet me kufijtë e rinj dhe
prona e palës së paditur kërkohet të shembet.

6. Rezulton se bashkëlidhur kërkesës për pezullim pala e paditur ka paraqitur kopje të
vendimeve të kundërshtuara, praktikën përmbarimore, kopje të rekursit pranë Gjykatës së
Lartë, çertifikatën e pronësisë nr. 1633196 si dhe kartelën e pasurisë së paluajtshme, akt
ekspertimi nga ekspert vlerësues pasurie datë 20.06.2018. Ndër të tjera në këtë akt ekspertimi
është konkluduar se:

“...Ndërhyrjet me prishje të pjesshme në anën veriore të objektit 2KT+papafingo
mundet të rrezikojnë strukturën mbajtëse të objektit në fjalë...Mbi bazën e vendimit dhe
verifikimit të kryer në terren na rezulton se vendimi i gjykatës për shëmbjen e ndërtimit që po
zhvillohet në pjesën jugore të pasurisë me nr. 4/267 që të respektojë distancën 3.3 m nga
kufiri i pronës, bën fjalë për kufirin e vjetër të pasurisë i cili është në hartën dixhitale...Në
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bazë të inspektimit të kryer në terren nga zyra përmbarimore në objektin 2KT+papafingo në
pjesën veriore të tij janë vendosur dy shenja (bojë sprajt i kuq), ku shenja e parë është matur
nga kufiri i vjetër (muri ekzistues), pra sipas vendimit të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë,
me nr. 11467, datë 01.12.2014, ndërsa shenja e dytë, e cila është matur nga kufiri i ri.
Theksojmë se në shenjën e dytë të vendosur nga zyra përmbarimore për prishje të objektit
(shtesë anësore) rrezikohet struktura mbajtëse e objektit pasi këto mure janë masiv
mbajtës...”

II. Vlerësimi i Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë

7. Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji) vlerëson se shkaqet e
parashtruara nga pala kërkuese, në kërkesën për pezullimin e ekzekutimit të vendimit
gjyqësor të formës së prerë, nuk janë të mbështetura në ligj.

8.  Në pikën 1 të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile (në vijim: KPC), është
parashikuar se:

“1. Gjykata e Lartë, pasi është paraqitur rekursi, me kërkesë të palës, mund të
vendosë pezullimin e ekzekutimit të vendimit kur: a) ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit do
të sillte pasoja të rënda e të pariparueshme; dhe/ose b) pala që ka bërë rekursin depoziton
garanci materiale që siguron ekzekutimin vendimit.

9. Kolegji vlerëson se masa e përkohshme e pezullimit të ekzekutimit të vendimit
gjyqësor të formës së prerë sipas nenit 479 të K.Pr.C ka karakter përjashtimor dhe të
jashtëzakonshëm. Në të kundërt do të zhvleftësohej fuqia juridike e vendimit gjyqësor të
formës së prerë, detyrueshmëria për zbatimin e tij nga palët ndërgjyqëse dhe mosekzekutimi i
vendimit gjyqësor të formës së prerë, nga përjashtim do të shndërrohej në rregull. Kjo do të
vinte ndesh me të drejtën kushtetuese dhe konventore të kujtdo për të patur një proces të
rregullt ligjor, e drejtë që përfshin jo vetëm fazën njohëse të së drejtës por edhe fazën
ekzekutive. Kjo do të thotë se pala që e kërkon pezullimin ka barrën e paraqitjes së fakteve
dhe argumentave konkretë se cili është dëmi i rëndë që asaj mund t’i vijë nga ekzekutimi i
menjëhershëm i vendimit gjyqësor të formës së prerë dhe pse apo në çfarë mënyre ky dëm
është me natyrë të parikthyeshme.

10. Gjykata e Lartë, në bazë dhe për zbatim të nenit 479 të KPC, për pranimin e një
kërkese për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë, do të duhet të
konkludojë nëse ka rekurs të ushtruar, nëse ka argumente konkret ligjorë dhe/apo prova të
palës kërkuese që bëjnë të bazuar pretendimin për ekzistencën e një dëmi të menjëhershëm
dhe të riparueshëm që mund të 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 jetë 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.

11. Në rastin konkret, Kolegji vlerëson se në thelb paditësi ka kërkuar pezullimin e
ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë, për shkak se tashmë rrethanat kanë
ndryshuar, kufijtë e pronës nuk janë më të njëjtë dhe si rrjedhojë vendimi gjyqësor është bërë
i paekzekutueshëm. Kolegji vlerëson se ndryshimi i rrethanave faktike, pas marrjes formë të
prerë të vendimit gjyqësor nuk janë shkak për marrjen e masës së përkohshme të vendimit
gjyqësor sipas nenit 479 të KPC, por eventualisht mund të përbëjnë bazë për ngritjen e padive
në fazën e ekzekutimit të detyrueshëm sipas neneve 609 e vijues të KPC.

12. Gjykata e Lartë në raste të ngjashme ka mbajtur qëndrimin se mjeti procedural i
parashikuar në nenin 479 të KPC nuk ka si qëllim të dublojë mjetet e tjera procedurale të
parashikuara në ligj. Kërkesa për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nuk mundet të
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zëvendësojë dhe as të konkurrojë efektet juridike apo shkaqet juridike për të cilat ligji ofron
mbrojtje të posaçme për debitorin apo kreditorin gjatë fazës së ekzekutimit të detyrueshëm,
qoftë kur bëhet fjalë për paditë përmbarimore, apo qoftë për masat e përkohshme që gjykata
mund të caktojë gjatë kësaj faze në funksion të zgjidhjes së çështjes së themelit. (Vendim datë
24.10.2018 i Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë, me palë kërkuese Ministrinë e
Mbrojtjes; Vendim datë 24.10.2018 i Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë, me palë
kërkuese Bashkia Krujë etj).

13. Po ashtu, Kolegji vlerëson se pretendimet mbi ligjshmërinë e vendimeve të
gjykatave të faktit, Gjykata e Lartë i shqyrton në kohën e shqyrtimit të rekursit në dhomë
këshillimi.

14. Së fundmi, Kolegji konstaton se pala kërkuese është ngarkuar me vendim gjyqësor
të formës së prerë për të pushuar cënimin në pronësi ndaj palës paditëse dhe gjatë gjykimit,
është vendosur si masë sigurimi, pezullimi i punimeve. Pala kërkuese, nën argumentin se
tashmë ndërtimi ka përfunduar dhe është bërë fakt i kryer, ka pretenduar se vendimi gjyqësor
nuk mund të ekzekutohet vetëm pjesërisht, pa u prishur e gjithë ndërtesa.

15. Kolegji vlerëson se nga një sjellje e paligjshme e palës kërkuese, e cila nuk ka
respektuar vendimin gjyqësor mbi masën e sigurimit të padisë, nuk mund të burojnë interesa
të ligjshme. Garancitë procedurale që ofron Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë, Konventa
Europiane e të Drejtave të Njeriut dhe KPC, për aksesin në gjykatë të kujdo ndërgjyqësi, në
çdo fazë dhe shkallë gjykimi, sipas parimit të drejtësisë, kanë si qëllim të mbrojnë interesa të
ligjshëm të individit dhe sjellje të ndershme të palëve ndërgjyqëse në proces. Kolegji vlerëson
se ato nuk mund të shndërrohen në mjete për të ofruar mbrojtje gjyqësore për palën e cila me
keqbesim mund të krijojë rrethana për të përfituar nga këto garanci apo nga një zbatim formal
i ligjit.

16. Në rastin konkret, Kolegji vlerëson se pala e paditur, duke mos respektuar
vendimin e ndërmjetëm të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, me të cilin janë pezulluar
punimet, me keqbesim ka krijuar situatën aktuale dhe faktike, të ndryshme nga ajo për të
cilën kanë vendosur gjykatat e faktit. Përsa më sipër, Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë
vlerëson se nuk ka vend për të pranuar kërkesën e paraqitur nga kërkuesi, për pezullimin e
ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë.

PËR KËTO ARSYE ,

Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë mbështetur në Nenin 479 të Kodit të Procedurës Civile,

VENDOSI:

Mospranimin e kërkesës së palës së paditur, Ilir Serani për pezullimin e ekzekutimit të
vendimit nr. 11476, datë 01.12.2014 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, lënë në fuqi me
vendimin nr. 2531, datë 16.12.2015 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

Tiranë, me 16.02.2021

ANËTAR ANËTAR KRYESUES

Sokol SADUSHI Ilir PANDA Ervin PUPE
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË

KOLEGJI CIVIL

Nr.46 i Regj.themeltar
Nr.46 i Vendimit

VENDIM
NË EMËR TË REPUBLIKËS

Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë i përbërë nga:

Ervin PUPE Kryesues
Sokol SADUSHI Anëtar
Ilir PANDA Anëtar

sot më datë 16.02.2021, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr. 46 akti,
datë 11.01.2021, si më poshtë:

KËRKUES: 1. Aurora Pengu;
2. Aldi Pengu;
3. Gentian Pengu;
4. Meljan Pengu

OBJEKTI: Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 348/125, datë
19.05.2016 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Pogradec,
ndryshuar me vendimin nr. 434, datë 15.12.2016 të Gjykatës së
Apelit Korçë.

BAZA LIGJORE: Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile

Në çështjen me palë:

PADITËS: Agron Pengu

I PADITUR: Agjencia e Trajtimit të Kredive

KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË

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

VËREN:

I. Rrethanat e çështjes
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1. Paditësi, Arjan Pengu, i është drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Pogradec me
padi me objekt pavlefshmëri të titullit ekzekutiv, konkretisht të një kontrate kredie bankare.

2. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Pogradec, me vendimin nr. 125, datë 19.05.2016 ka
vendosur:

“1. Rrëzimin e kërkesëpadisë së paditësit Agron Pengu...”
3. Gjykata e Apelit Korçë, me vendimin nr. 434, datë 15.12.2016 ka vendosur:

“Lënien në fuqi të vendimit nr. 125, datë 19.05.2016 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor
Pogradec.”

4. Kundër këtij vendimi është ushtruar rekurs nga paditësi dhe po ashtu
trashëgimtarët ligjorë të tij, sikurse pasqyrohen në pjesën hyrëse, me datë 11.01.2021 kanë
paraqitur një kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të vendimit, duke parashtruar se:
- Ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit do të shkaktonte pasoja të rënda dhe të

pariparueshme për palën gjyqhumbëse;
- Paditësi ka shpenzuar gjithë pasurinë e tij në procese gjyqësore dhe administrative, duke

i krijuar atij probleme shëndetësore, të cilat i kanë shkaktuar edhe vdekjen e
parakohshme me datë 27.11.2020;

- Trashëgimtarët e tij e kanë objektivisht të pamundur të paguajnë detyrimin de pretenduar
se është marrë nga paditësi në vitin 1996, për shkak të pamundësisë financiare. Kjo do të
çojë në përshkallëzimin e veprimeve përmbarimore dhe do të vihet dorë mbi kolateralin
që është vendosur si garanci për përmbushjen e detyrimit;

- Kreditori, Agjencia e Trajtimit të Kredive, krahas detyrimit principal kërkon të
përmbushë edhe detyrimet aksesore, penalitetet. Për shkak të vlerës së lartë të detyrimit
mund të vihet dorë mbi shtëpinë ku banon bashkëshortja e të ndjerit, e cila nuk është në
gjendje të mirë shëndetësore, nuk ka dalë ende në pension dhe nuk ka asnjë të ardhur
tjetër  përveç ndihmës ekonomike nga fëmijët e saj;

- Dy nga trashëgimtarët ligjore disponojnë vetëm nga një shtëpi të blerë me kredi, kurse
njëri prej tyre jeton me qera;

- Sendi i paluajtshëm objekt gjykimi, i llojit magazinë, i privatizuar nga i ndjeri Agron
Pengu ende në mënyrë të paligjshme nuk është regjistruar në ASHK dhe në lidhje me të
është duke u zhvilluar një proces gjyqësor në Gjykatën e Lartë;

- Agjencia e Trajtimit të Kredive pretendon përmbushjen e një detyrimi që nuk ekziston, i
cili është në vlerë të konsiderueshme
5. Rezulton se kërkesa e palës kërkuese është nënshkruar në përputhje me nenin 474 të

KPC. Po ashtu bashkëlidhur kërkesës gjendet prakika përmbarimore ku pasqyrohet fakti se
ka filluar procedura e ekzekutimit të detyrueshëm të titullit ekzekutiv objekt gjykimi dhe po
ashtu, kopje e rekursit të paraqitur pranë Gjykatës së Lartë si dhe kopje e vendimeve
gjyqësore të kundërshtuara.

II. Vlerësimi i Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë

6. Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji) para se të marrë në analizë
kërkesën për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë, konstaton se
kërkesa është paraqitur nga trashëgimtarët ligjorë të paditësit.

6.1. Nga aktet bashkëlidhur kërkesës rezulton se paditësi, i ndjeri Agron Pengu, ka
ndërruar jetë me datë 27.11.2020 (sipas çertifikatës së vdekjes nr. 015168120, datë
30.12.2020 të lëshuar nga Njësia Administrative Çërravë). Nga çertifikata familjare, e lëshuar
për efekt të çeljes së trashëgimisë, rezulton se në përbërje të familjes së tij, janë
bashkëshortja, znj. Meljan Pengu dhe fëmijët, z. Aldi Pengu, znj. Aurora Pengu dhe z.
Gentian Pengu. Sipas nenit 361/1 të Kodit Civil këto janë trashëgimtarë ligjorë të rradhës së
parë.
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6.2. Sa më sipër, Kolegji në bazë të nenit 199 të KPC vendosi të bëjë kalimin
procedural, duke zëvendësuar në gjykim, paditësin, të ndjerin Agron Pengu, me
trashëgimtarët ligjorë të tij, znj. Meljan Pengu dhe fëmijët, z. Aldi Pengu, znj. Aurora Pengu
dhe z. Gentian Pengu. Në këto kushte Kolegji vlerëson se këto subjekte, të cilët kanë
zëvendësuar palën gjyqhumbëse në proces, legjitimohen për të kërkuar pezullimin e
ekzekutimit të vendimit sipas nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile (në vijim KPC).

7. Përsa i përket kërkesës për pezullimin e ekzekutimit të vendimit, Kolegji vlerëson
se ajo është e pabazuar në ligj.

8. Në nenin 479 të KPC, parashikohen kushtet dhe motivet për të cilat, Gjykata e
Lartë, mund të pezullojë ekzekutimin e vendimit gjyqësor:

“1. Gjykata e Lartë, pasi është paraqitur rekursi, me kërkesë të palës, mund të
vendosë pezullimin e ekzekutimit të vendimit kur: a) ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit do
të sillte pasoja të rënda e të pariparueshme; dhe/ose b) pala që ka bërë rekursin depoziton
garanci materiale që siguron ekzekutimin vendimit.”

9. Kolegji rithekson se neni 479/1 i KPC garanton vendosjen e masës së përkohshme
procedurale të pezullimit të ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë në funksion
të zgjidhjes së rekursit, që është ushtruar ndaj vetë vendimit të formës së prerë, sigurisht duke
patur parasysh arsyet justifikuese të zbatimit të kësaj mase, sikur mundet të jetë dëmi i rëndë
dhe i pariparueshëm që mund të sjellë ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit gjyqësor të
formës së prerë. Kjo e drejtë e palës ndërgjyqëse gjyqhumbëse është paraparë nga ligji
procedural civil si mjet që garanton ankimin efektiv në kuptim të nenit 43 të Kushtetutës së
Repuublikës 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 ana tjetër, masa e përkohshme e pezullimit zbatohet vetëm ndaj vendimeve
gjyqësore të formës së prerë që janë tituj ekzekutiv në kuptim të nenit 510/a të KPC,
konkretisht vendimet gjyqësore të formës së prerë që përmbajnë një detyrim (vendimet
kondemnatore) dhe nuk zbatohet ndaj vendimeve të njohjes (deklarative). Këto vendime të
marra në përfundim të gjykimeve të iniciuara nga padi sipas nenit 32/b të Kodit të Procedurës
Civile, (të quajtura ndryshe padi provokatore), sigurojnë bazën për një padi detyrimi në të
ardhmen (formulae praeiudiciales). Ato kanë për qëllim vërtetimin e qënies ose jo të një
marrëdhënieje juridike të caktuar.

10.1. Marrëdhënia juridiko-civile për të cilin vendimi gjyqësor konfirmon ekziston
pavarësisht nga ai dhe normalisht që para se të jetë dhënë vendimi i gjykatës. E drejta për të
kërkuar mbrojtje juridike deklarative, sikurse është mbrojtja që garanton kjo padi, është
thjeshtë e natyrës procedurale dhe autonome, sepse nuk mbështetet në kurrfarë autorizimi apo
fakulteti të së drejtës materiale. Kështu, paditë e njohjes nuk shoqërohen në kërkim edhe me
detyrimin e të paditurit për kryerjen e një veprimi të caktuar. Si rrjedhojë, vendimet e marra
mbi bazën e këtyre padive, nuk mund të vihen drejtpërdrejtë në ekzekutim, por ato mund të
shërbejnë vetëm si bazë për dhënien më vonë të një vendimi detyrimi.

11. Në vijim të këtij arsyetimi, Kolegji vlerëson se neni 479 i KPC nuk gjen zbatim
për vendimet deklarative, për sa kohë ato nuk plotësojnë cilësitë e titullit ekzekutiv sipas
nenit 510/a të K.Pr.C. 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, qënia titull ekzekutiv e vendimit gjyqësor të formës së
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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.

11.1. Po ashtu, Gjykata e Lartë, në raste të ngjashme ka mbajtur qëndrimin se, në
rastin kur gjykata me vendim gjyqësor të formës së prerë ka vendosur rrëzimin e padisë, ky
vendim nuk përbën titull ekzekutiv dhe si rrjedhojë nuk është i ekzekutueshëm, pasi nuk
ngarkon asnjë nga palët me ndonjë detyrim të caktuar. Si rrjedhojë ky vendim as nuk mund të
pezullohet sepse nga natyra e tij është i paekzekutueshëm.

12. Duke iu rikthyer rastit konkret, kërkuesi (në pozitën procedurale të paditësit), ka
kërkuar pezullimin e ekzekutimit të vendimit të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Pogradec, lënë
në fuqi nga Gjykata e Apelit, me të cilin është rrëzuar padia e paditësit për pavlefshmërinë e
titullit ekzekutiv. Bazuar në arsyetimin e mësipërm, Kolegji nuk ka çfarë të pezullojë, pasi ky
vendim është thjeshtë deklarativ dhe nuk sjell asnjë efekt përsa i përket procedurës së
ekzekutimit të detyrueshëm mbi titullin ekzekutiv objekt gjykimi.

PËR KËTO ARSYE,

Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë mbështetur në Nenin 479 të Kodit të Procedurës Civile,

VENDOSI:

Mospranimin e kërkesës së paditësve, znj. Meljan Pengu, z. Aldi Pengu, znj. Aurora
Pengu dhe z. Gentian Pengu, për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 125, datë
19.05.2016 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Pogradec, lënë në fuqi me vendimin nr. 434, datë
15.12.2016 të Gjykatës së Apelit Korçë.

Tiranë, me datë 16.02.2021

ANËTAR ANËTAR KRYESUES
Sokol SADUSHI Ilir PANDA Ervin PUPE
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË

KOLEGJI CIVIL

Nr.50 i Regj.Themeltar
Nr.50 i Vendimit

VENDIM
NË EMËR TË REPUBLIKËS

Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë i përbërë nga:

Ervin PUPE Kryesues
Sokol SADUSHI Anëtar
Ilir PANDA Anëtar

sot më datë 16.02.2021, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr. 50 akti,
datë 15.01.2021, si më poshtë:

KËRKUES: Inspektoriati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit

OBJEKTI: Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 145, datë 05.03.2020
të Gjykatës së Apelit Vlorë.

BAZA LIGJORE: Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile

Në çështjen me palë:

PADITËS: Jurian Mina

I PADITUR: Inspektoriati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit

KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË

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

VËREN:
I. Rrethanat e çështjes

1. Para Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji), pala kërkuese,
Inspektoriati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit, me datë 15.01.2021 ka paraqitur një kërkesë
për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 795, datë 14.05.2019 të Gjykatës së Rrethit
Gjyqësor Vlorë, lënë në fuqi me vendimin nr. 1451, datë 05.03.2020 të Gjykatës së Apelit
Vlorë.

2. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Vlorë, me vendimin nr. 795, datë 14.05.2019 ka
vendosur:

“1. Pranimin pjesërisht të padisë së paditësit Jurian Mina; 2. Detyrimin e të paditurit,
Inspektoriati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit, të dëmshpërblejë paditësin Jurian Mina me
pagën e 8 (tetë) muajve për zgjidhje të kontratës së punës në mënyrë të menjëhershme dhe të
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pajustifikuar; 3. Detyrimin e të paditurit, Inspektoriati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit, të
dëmshpërblejë paditësin Jurian Mina me pagën e dy (2) muajve për mosrespektim të afatit të
njoftimit; 4. Rrëzimin e padisë për kërkimin me objekt “Pagimin e shpërblimit për vjetërsi”;
5. Ky vendim përbën titull ekzekutiv dhe sipas parashikimeve të nenit 511 të Kodit të
Procedurës Civile ekzekutohet nga shërbimi përmbarimor gjyqësor pasi të ketë marrë formë
të prerë...”

3. Gjykata e Apelit Vlorë, me vendimin nr. 145, datë 05.03.2020 ka vendosur:
“Lënien në fuqi të vendimit nr. 795, datë 14.05.2019 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë.”

4. Kundër këtij vendimi është ushtruar rekurs nga Inspektoriati Kombëtar i
Mbrojtjes së Territorit. Po ashtu, me datë 15.01.2021, kjo palë ka paraqitur, pranë Gjykatës së
Lartë një kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të vendimit të Gjykatës së Apelit Vlorë, duke
parashtruar se:
- Ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit do të shkaktonte pasoja të rënda dhe të

pariparueshme;
- Ekzekutimi i vendimit nënkupton vendosjen e sekuestros pranë Degës së Thesarit Tiranë,

duke krijuar një bllokim në artikullin 602 të buxhetit të IKMT-së;
- Për rrjedhojë një kufizim të organizimit të planeve të punës apo edhe operacioneve që

duhet të ndërmerren nga ana e institucionit tonë, si për zbatimin dhe mbështetjen e
nevojshme për realizimin e veprave madhore me rëndësi kombëtare, ashtu edhe në
realizimin e objektivave për vitin 2020, në kuadër të parandalimit të ndërtimeve të
kundraligjshme, kontrollit të standarteve lidhur me prodhimin dhe hedhjen në treg të
produkteve të ndërtimit dhe kontrollit mbi menaxhimin e integruar të burimeve ujore në
Territorin e Republikës së Shqipërisë;

- Është i pabazuar në ligj pretendimi i paditësit se marrëdhënia e punës është zgjidhur për
shkaqe të arsyeshme. Paditësi në rastin konkret ka shkelur rëndë detyrimet kontraktore,
duke shkelur parimin e mirëbesimit në marrëdhënien e punës, për pasojë kjo e ka bërë të
pamundur për palën e paditur ta vazhdojë këtë marrëdhënie;

- Marrëdhënia e punës me palën paditëse nuk është zgjidhur pa shkaqe të arsyeshme në
kuptim të nenit 146 të KPC;

- Është i pabazuar pretendimi për mosrespektim të procedurës, pasi pala punëdhënëse nuk
është e detyruar ta respektojë nëse ka shkak të justifikuar për zgjidhjen e kontratës së
punës;

- Gjykatat nuk kanë marrë parasysh pretendimet e palës së paditur.
5. Rezulton se kërkesa e palës kërkuese është nënshkruar në përputhje me nenin 474 të

KPC. Po ashtu bashkëlidhur kërkesës gjendet praktika përmbarimore ku pasqyrohet fakti se
ka filluar procedura e ekzekutimit të detyrueshëm të vendimit gjyqësor të formës së prerë dhe
po ashtu, kopje e rekursit të paraqitur pranë Gjykatës së Lartë.

II. Vlerësimi i Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë

6. Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji) vlerëson se shkaqet e
parashtruara nga pala kërkuese, në kërkesën për pezullimin e ekzekutimit të vendimit
gjyqësor të formës së prerë, nuk janë të mbështetura në ligj.

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. Kolegji vlerëson se masa e përkohshme e pezullimit të ekzekutimit të vendimit
gjyqësor të formës së prerë sipas nenit 479 të K.Pr.C ka karakter përjashtimor dhe të
jashtëzakonshëm. Në të kundërt do të zhvleftësohej fuqia juridike e vendimit gjyqësor të



3

formës së prerë, detyrueshmëria për zbatimin e tij nga palët ndërgjyqëse dhe mosekzekutimi i
vendimit gjyqësor të formës së prerë, nga përjashtim do të shndërrohej në rregull. Kjo do të
vinte ndesh me të drejtën kushtetuese dhe konventore të kujtdo për të patur një proces të
rregullt ligjor, e drejtë që përfshin jo vetëm fazën njohëse të së drejtës por edhe fazën
ekzekutive. Kjo do të thotë se pala që e kërkon pezullimin ka barrën e paraqitjes së fakteve
dhe argumentave konkretë se cili është dëmi i rëndë që asaj mund t’i vijë nga ekzekutimi i
menjëhershëm i vendimit gjyqësor të formës së prerë dhe pse apo në çfarë mënyre ky dëm
është me natyrë të parikthyeshme.

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, nëse ka argumente konkret ligjorë
dhe/apo prova të palës kërkuese që bëjnë të bazuar pretendimin për ekzistencën e një dëmi të
menjëhershëm dhe të riparueshëm që mund të 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. Duke iu rikthyer rastit konkret, Kolegji vlerëson se pala kërkuese, nuk ka
parashtruar asnjë provë apo argument të lidhur me ndonjë rrethanë konkrete për ta vlerësuar
nëse jemi ose jo përpara rastit kur Gjykata e Lartë mund të konkludojë se nga ekzekutimi i
menjëhershëm i vendimit gjyqësor do të vinin pasoja të rënda për të. Kolegji vlerëson se,
kërkesa për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë, kryesisht
motivohet me shkaqe që kanë të bëjnë me drejtësinë, bazueshmërinë në prova dhe në ligj, të
vendimit të dhënë nga gjykata e apelit në zgjidhjen e çështjes, të cilat Kolegji Civil i vlerëson
në kohën kur shqyrton në dhomë këshillimi shkaqet e rekursit ndaj vendimit të gjykatës së
apelit.

11.  Përsa më sipër, Kolegji vlerëson se nuk ka vend për të pranuar kërkesën e
paraqitur nga kërkuesit për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë.

PËR KËTO ARSYE,

Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë mbështetur në Nenin 479 të Kodit të Procedurës Civile,

VENDOSI:

Mospranimin e kërkesës së palës së paditur, Inspektoriati Kombëtar i Mbrojtjes së
Territorit, për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. vendimit nr. 795, datë 14.05.2019 të
Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë, lënë në fuqi me vendimin nr. 145, datë 05.03.2020 të
Gjykatës së Apelit Vlorë.

Tiranë, me datë 16.02.2021

ANËTAR ANËTAR KRYESUES

Sokol SADUSHI Ilir PANDA Ervin PUPE
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