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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI CIVIL 

 

Nr. 272/37 i Regj.Themeltar 

Nr. 272/37 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  
  

në dhomë këshillimi më datë 17.02.2021 mori në shqyrtim çështjen civile nr. 272 akti, 

datë regjistrimi 30.12.2020, që u përket palëve:  

 

KËRKUES:     Nikolla Vaso  

 

OBJEKTI:    Pezullimin e ekzekutimit të titullit ekzekutiv vendim 

gjyqësor nr. 20-2019-753/329, datë 02.10.2019 të 

Gjykatës së Apelit Gjirokastër, njoftuar me shkresën nr. 

1809, datë 17.11.2020 të përmbaruesit gjyqësor 

Enforcement Group shpk Tiranë.   

 

BAZA LIGJORE:    Neni 449 i K.Pr.Civile  

 

Për çështjen civile që i përket:    

 

PADITËS/TË KUNDËRPADITUR: Erion Maloku 

      Irena Papajani  

      Fotaq Papajani  

 

I PADITUR/KUNDËRPADITËS: Nikolla Vaso  

 

I PADITUR NË PADI:  Stefan Vaso  

                

PERSON I TRETË NË PADI: Shoqëria Noku-O-S-2008 shpk  

 

OBJEKTI I PADISË: Detyrimin e të paditurve të zbatojnë detyrimet e 

përcaktuar në tre kontratat: a-Kontratë shitje paraprake 

apartament banimi mes porositësit Erion Maloku dhe 

investitorëve Nikolla e Stefan Vaso … .    
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BAZA LIGJORE E PADISË: Nenet 32, 153 e vijues, 192 e vijues, 202 e vijues të  

K.Pr.Civile, neni 419 e vijues, 659 e vijues, 913 e vijues 

i K.C.   

 

OBJEKTI I KUNDËRPADISË: 1. Zgjidhje kontratë shitje paraprake nr. 5996 rep., nr. 

2978 kol., datë 24.12.2007 dhe shpërblim dëmi në 

masën 5 % të çmimit të paguar 24000 euro x 5 %=1200 

euro.  

  2. Zgjidhje kontratë shitje paraprake nr. 5998 rep., nr. 

2980 kol., datë 24.12.2007 dhe shpërblim dëmi në 

masën 5 % të çmimit të paguar 24000 euro x 5 %=1200 

euro.  

  3. Zgjidhje kontratë shitje paraprake nr. 5995 rep., nr. 

2975 kol., datë 24.12.2007 dhe shpërblim dëmi në 

masën 5 % të çmimit të paguar 24000 euro x 5 %=1200 

euro 

 

Baza ligjore e kundërpadisë:  Nenet 32/a dhe 160 të K.Pr.C, nenet 298, 923, 928, 930 

të K.Civil.  

 

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.Pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Sarandë kërkesëpadia me objekt dhe palë 

ndërgjyqëse si më lart citohet.  

2.Gjykata e Rrethit Gjyqësor Sarandë me vendimin nr.23-2019-173/70, datë 04.02.2019 

ka vendosur: “Pranimin e padisë së paditësave Erion Fatos Maloku, Irena Fatos Papajani 

dhe Fotaq Adem Papajani. 1. Detyrimin e të paditurve të zbatojnë detyrimet e përcaktuara në 

tre kontratat: a) “Kontrátë shitje paraprake apartament banimi” mes porositësit Erion 

Maloku dhe investitorëve Nikolla e Stefan Vaso, hartuar me aktin noterial Nr.5996 rep. dhe 

Nr.2978 kol. datë 24.12.2007 të noterit Thoma Kaci për apartamentin me Nr. 5, me sipërfaqe 

90.07 m2, ndodhur ne katin e parë te banimit (mbi dyqane), i përbërë nga një dhomë + një 

sallon me guzhinë + një banjë dhe dy ballkone, i ndodhur ne pallatin i cili po ndërtohet nga 

të paditurit në lagjen nr. 4 qyteti Sarandë, sipas lejes së sheshit të ndërtimit Nr. 1, datë 

29.07.2003 dhe … b) “Kontratë shitje paraprake apartament banimi” mes porositësit Irena 

Papajani dhe investitorëve Nikolla e Stefan Vaso, hartuar me aktin noterial Nr.5998 rep. dhe 

Nr.2980 kol. datë 24. 12.2007 te noterit Thoma Kaci per apartamentin me Nr.8, me sipërfaqe 

102.99 m2, ndodhur në katin e parë të banimit (mbi dyqane), i përbërë nga një dhomë + një 

sallon me kuzhinë: 4 D një banjë dhe dy ballkone, i ndodhur ne pallatin i cili po ndërtohet 

nga te paditurit pe lagje Nr.4, qyteti Sarandë, sipas lejes se sheshit te ndërtimit Nr.l, datë 

29.07.2003 …” 

3.Gjykata e Apelit Gjirokastër me vendimin nr. 20-2019-753/329, datë 02.10.2019 ka 

vendosur: “Lënien në fuqi të vendimit Nr.23-2019-173/70, datë 04.02.2019 të Gjykatës së 
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Rrethit Gjyqësor Sarandë për sa i përket disponimeve në lidhje me pikën 1, pikën 2 me 

saktësimin e detyrimit të të paditurve për të përfunduar ndërtimin e apartamenteve nr.5, nr. 8 

dhe nr.9 të përcaktuar në aktin e ekspertimit të ekspertes Fjoralda Hysi të datës 22.10.2018 

dhe për tia dorëzuar ato respektivisht paditësave të kundërpaditur Erion Maloku, Irena 

Papajani dhe Fotaq Papajani njëkohësisht me pagimin e diferencës së çmimit të mbetur pa u 

likujduar, të përllogaritur mbi bazën e çmimit të saktësuar të këtyre apartamenteve si 

rrjedhojë e ndryshimeve në sipërfaqen ndërtimore, pikën nr.3 përsa ì përket detyrimit të të 

paditurve për të shpërblyer dëmin e shkaktuar nga vonesa e ekzekutimit për paditësat e 

kundërpaditur Erion Maloku dhe Fotaq Papajani, si dhe disponimeve në lidhje me pikën 4 

dhe atyre që kanë të bëjnë me rrëzimin e kundërpadisë dhe shpenzimet gjyqësore. Ndryshimin 

e vendimit përsa i përket disponimeve në lidhje me pikën 3, për kërkimin e paditëses së 

kundërpaditur Irena Papajani për shpërblimin e dëmit të shkaktuar nga vonesa e ekzekutimit 

të detyrimit, në këtë mënyrë: Detyrimin e të paditurve të shpërblejnë paditësen e 

kundërpaditur Irena Papajani për dëmin e shkaktuar nga vonesa e ekzekutimit të detyrimit, 

nga data 01.01.2010 deri në datën e dorëzimit të aktit të ekspertimit, datë 31.10.2018, në 

shumën 1 590 000 lekë dhe 115 190 lekë interesa ligjore, si dhe detyrimin e të paditurve ti 

paguajnë asaj, pas datës 31.10.2018, për çdo muaj vonesë, shumën 15 000 lekë në muaj, deri 

në datën e ekzekutimit të këtij vendimi për dëmin e shkaktuar nga vonesa e ekzekutimit të 

detyrimit për përfundimin e ndërtimit të apartamentit nr. 8. …” Kundër këtij vendimi është 

paraqitur rekurs në Gjykatën e Lartë nga pala e paditur kundërpaditëse Nikolla Vaso që ka 

kërkuar ndryshimin e vendimit të Gjykatës së Apelit Gjirokastër dhe dërgimin e çështjes për 

rishqyrtim pranë kësaj gjykate me tjetër trup gjykues.  

4. Me shkresën nr. 1/14 (1809) Prot., datë 17.11.2020 Zyra e Përmbaruesit gjyqësor 

Enforcement Group shpk ka vendosur: “Lejimin e palës kreditore Erion Maloku/Irena 

Papajani/Fotaq Papajani që të kryejë vetë punimet e papërfunduara në apartamentet e tyre 

reskeptive … sipas urdhërimeve të titullit ekzekutiv vendim gjyqësor nr. 20-2019-753/329, 

datë 02.10.2019 Gjykata e Apelit Gjirokastër, i cili ka ndryshuar vendimin gjyqësor nr. 23-

2019-173/70, datë 04.02.2019 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Sarandë. Kjo pasi vetë pala 

debitore nuk i përfundon punimet në këto apartamente dhe kryerja e këtyre punimeve është 

një veprim i cili në bazë të nenit 605 të K.Pr.C mund të kryhet dhe nga persona të tjerë. ..” 

5. Në Gjykatën e Lartë pala e paditur kundërpaditëse Nikolla Vaso, përmes përfaqësuesve 

të tij ka paraqitur kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor.  

6.Pala kërkuese ka parashtruar këto shkaqe:  

 -Zyra e Përmbarimit Privat me shkresën nr. 1/14 (1809) Prot, datë 17.11.2020 ka 

njoftuar dhënien e autorizimit palës kreditore të kryejë vetë punimet për ekzekutimin e 

vendimit gjyqësor. Arsyetimi që përdor përmbaruesi gjyqësor nuk është i bazuar në nenin 605 

të K.Pr.C, pasi ndërtimi është kryer nga sipërmarrësi dhe kreditori nuk i ka cilësitë dhe 

aftësitë për të kryer punime të tilla;  

 -Titulli ekzekutiv është marrë në shkelje të normave proceduriale dhe materiale dhe si i 

tillë është i kundraligjshëm. Gjykata ka kuptuar gabim kontratën e sipërmarrjes dhe ka 

mbajtur qëndrime të ndryshme në raste të tjera, ndaj edhe lind nevoja për një njësim të 

praktikës gjyqësore nga Gjykata e Lartë;  

7. Paditësat e kundërpaditur Erion Maloku, Irena Papajani dhe Fotaq Papajani, pasi janë 

njohur me kërkesë e palës së paditur kundërpaditëse për pezullimin e ekzekutimit kanë 

kërkuar mospranimin e saj për këto shkaqe:  

-Kërkesa është e paqartë nga pikëpamje proceduriale dhe nuk ka një bazë ligjore të saktë, 

sepse nga njëra anë kërkohet “pezullimi i veprimeve të përmbaruesit” dhe nga ana tjetër 

“pezullimi i ekzekutimit të vendimit gjyqësor”;  

-Veprimi përmbarimor është njoftim për dhënien e autorizimit palës kreditore për të kryer 
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vetë ekzekutimin (punimet e papërfunduara) sipas nenit 605 të K.Pr.C. kundër këtij veprimi 

përmbarimor pala debitore ka të drejtën e ankimit të veçantë në gjykatë dhe jo të paraqitjes së 

kërkesës në Gjykatën e Lartë. Në këto kushte kërkesa për kundërshtimin e veprimeve 

përmbarimore nuk mund të shqyrtohet nga Gjykata e Lartë;  

-Edhe sikur të merrej e mirëqenë se kërkesa objekt gjykimi është bazuar në nenin 479 të 

K.Pr.C, nuk ndodhemi përpara rasteve të kësaj dispozite, pasi kërkesa nuk është shoqëruar 

me asnjë provë shkresore që të vërtetojë nevojën e pezullimit të ekzekutimit.  

 

II. Vlerësimi i Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë   

 

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

Nikolla Vaso, për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të sipërcituar është e pabazuar 

në ligj.   

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

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

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

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

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

ekzekutimin vendimit. …”   

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

për pezullim të palës kërkuese Nikolla Vaso, gjendet edhe kopja e rekursit të ushtruar nga kjo 

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

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

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

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

pezullim dhe për qëndrimin e tyre.   

11. Kolegji vlerëson se neni 479/1 i K.Pr.Civile garanton vendosjen e masës së përkohshme 

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

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

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

jetë dëmi i rëndë dhe i pariparueshëm që mund të sjellë ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit 

gjyqësor të formës së prerë. Kjo e drejtë e palës ndërgjyqëse gjyqhumbëse është paraparë nga 

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

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

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

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

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

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

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

12. Nga shqyrtimi i shkaqeve konkrete për të cilat pala kërkuese Nikolla Vaso, 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. 

Fakti që kjo palë është njoftuar për nisjen e ekzekutimit të detyrimeve të rrjedhura nga vendimi 

gjyqësor i formës së nuk përbën në vetvete arsye ligjore për marrjen e masës së përkohshme 

procedurale të pezullimit të ekzekutimit të vendimit. Në thelb, pala kërkuese kundërshton 

veprimet e përmbaruesit gjyqësor, të cilat i janë komunikuar me shkresën nr. 1/14 (1809) Prot, 

datë 17.11.2020. Në çdo rast, veprimet e përmbaruesit gjyqësor kundërshtohen pranë gjykatës 

së vendit të ekzekutimit referuar dispozitave të K.Pr.C mbi ekzekutimin e detyruar, bazuar në 
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nenet 610 e vijues të po këtij kodi. Ndërsa të gjitha pretendimet e tjera që parashtron pala 

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

Gjykatës së Apelit Gjirokastër, përbëjnë kërkime të cilat lidhen me shqyrtimin e rekursit nga 

Gjykata e Lartë.  

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

pranuar kërkesën e paraqitur nga kërkuesi Nikolla Vaso, 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  palës kërkuese Nikolla Vaso, për pezullimin e ekzekutimit të 

vendimit civil nr. 20-2019-753/329, datë 02.10.2019 të Gjykatës së Apelit Gjirokastër.   

 

Tiranë, më 17.02.2021 

 

            ANËTAR                              ANËTAR                                KRYESUES 

       Sokol SADUSHI                           Ilir PANDA                               Ervin PUPE                               
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI CIVIL 

 

Nr.278/43 i Regj.Themeltar 

Nr.278/43 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  
  

në dhomë këshillimi më datë 17.02.2021, mori në shqyrtim çështjen civile nr. 278 akti, 

datë regjistrimi 28.12.2020, që u përket palëve:  

 

KËRKUES:   Shoqëria Eurosig sha  

 

                        OBJEKTI:  Pezullimi i ekzekutimit të vendimit nr. 231, datë 21.07.2020 të 

Gjykatës së Apelit Vlorë, e cila ka lënë në fuqi vendimin e Gjykatës së 

Shkallës së Parë Vlorë nr. 1303, datë 25.07.2019.  

 

BAZA LIGJORE: Neni 479 pika 1, a), 2, 3, 4 të K.Pr.Civile.  

 

Për çështjen civile që i përket:    

 

PADITËS:    Dilaver Elezi  

    Lumturi Elezi 

 

I PADITUR:  Shoqëria Eurosig sha 

                

OBJEKTI: Shpërblimin e dëmit që rrjedh nga Polica e Sigurimit të Shëndetit me 

nr. Bilete serial NO-8305139, datë 09.03.2014 ora 12.00 sipas vlerës 

maksimale të parashikuar në biletë si dhe shpenzimet e varrimit, për 

vdekjen e djalit Servet Elezi ndodhur në datën 09.03.2014 në Francë.    

 

BAZA LIGJORE: Nenet 640 dhe 643 të K.Civil.   

 

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 
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I. Rrethanat e çështjes 

 

1.Pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë kërkesëpadia me objekt dhe palë ndërgjyqëse 

si më lart citohet.  

2. Nga shqyrtimi gjyqësor ka rezultuar se me paditësat janë prindërit e të ndjerit Servet 

Elezi, i cili ka humbur jetën në datën 09.03.2014, në shtetin francez. Me Certifikatën e 

vdekjes datë 09.03.2014 të lëshuar nga autoritet mjekësore franceze, rezulton se “i ndjeri ka 

vdekur në dt 09.03.2014, në orën 23:58, nga shkaku i vdekjes “vrasje”, vdekja nuk paraqet 

probleme mjeko-ligjore dhe i vdekuri nuk ka patur ndonjë sëmundje ngjitëse”. Rezulton se i 

ndjeri ka udhëtuar për në Francë dhe para udhëtimit ka lidhur Kontratën e sigurimit të 

shëndetit në udhëtim, me Policën e Sigurimit të shëndetit në udhëtim me nr. bilete serial 

Eurosig sha ora 12.00. Sipas përmbajtjes së kësaj kontrate rezulton se i padituri, shoqëria 

“Eurosig” sh.a., ka marrë përsipër të mbulojë shëndetin e të siguruarit deri në masën 30.000 

Euro dhe deri në datën 23.04.2014. Po ashtu në pikën 5 të Policës së sigurimit, ndër të tjera, 

parashikohet se siguruesi nuk do të paguajë asnjë dëmshpërblim për pasojat që rrjedhin nga 

vetëekspozimi i të siguruarit në rreziqe të veçanta.  

3. Paditësat kanë pretenduar se ngjarja, vdekja e të ndjerit, djalit të tyre ka ndodhur 

brenda periudhës së sigurimit sipas policës së sigurimit, brenda territorit francez dhe se vendi 

i ngjarjes mbulohet nga polica e sigurimit të “Shëndetit në Udhëtim” me nr. serial 

8305139.Në këto kushte, paditësat, kanë kërkuar detyrimin e të paditurit shoqëria “Eurosig” 

sha., që t’u shpërblejë dëmin që mbulon polica e sigurimit të “Shëndetit në Udhëtim” në 

masën 30,000 euro dhe shpenzimet e varrimit në masën 10.000 Euro.  

4. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Vlorë me vendimin nr. 1303, datë 25.07.2019 ka 

vendosur: “Pranimin e padisë. Detyrimin e të paditurit Kompania e sigurimit Eurosig shat ë 

dëmshpërblejë paditësat Dilaver Elezi dhe Lumturi Elezi dëmin real për vdekjen e djalit të 

tyre, të ndjerit Servet Elezi në datën 09.03.2014 në Francë, që rrjedh nga Polica e Sigurimit 

të shëndetit në udhëtim me nr. bilete serial NO-8305139, datë 09.03.2014 ora 12.00 në 

masën 30.000 euro si dhe shpenzimet e varrimit në masën 10.000 euro, gjithsej 40.000 euro. 

…”. Në pjesën arsyetuese Gjykata shprehet si vijon: me vendimin nr. 313, datë 23.02.2015 

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Vlorë ka vendosur rrëzimin e kërkesëpadisë. Me vendimin nr. 

862, datë 12.07.2016 të Gjykatës së Apelit Vlorë është vendosur prishja e vendimit nr. 313, 

datë 23.02.2015 të Gjykatës së Shkallës së Parë Vlorë dhe dërgimin e çështjes për rigjykim 

pranë të njëjtës gjykatë me tjetër trup gjykues, duke u lënë si detyrë që gjykata të procedojë 

me letërporosi pranë autoritete gjyqësore Franceze të drejtësisë për sigurimin e provave 

shkresore të cilat lidhen me përfundimin e procedimit penal nisur nga këto autoritete për 

ngjarjen në të cilën ka humbur jetën i ndjeri Servet Elezi. Në rigjykim të kësaj çështjeje, nisur 

nga detyrat e lëna nga Gjykata e Apelit Vlorë, me vendimin datë 20.06.2018 është vendosur 

pezullimi i gjykimit të kësaj çështjeje deri në momentin e paraqitjes nga pala paditëse të 

akteve të procedimit penal që vërtetojnë vendin dhe shkaqet e vrasjes së të ndjerit Servet 

Elezi. Gjatë gjykimit pala paditëse ka kërkuar rivënien në lëvizje të çështjes duke parashtruar 

si argument pamundësinë financiare për të ndjekur procesin penal në shtetin francez si dhe i 

ka kërkuar që këtë informacion ta marrë vetë gjykata. Në këto kushte gjykata ka vijuar me 

letërporosi drejtuar autoriteteve Franceze sipas detyrave të lëna nga Gjykata e Apelit. Në 

zbatim të letërporosisë, Gjyqtari i hetimeve paraprake i ka kthyer përgjigje autoriteteve 

Shqiptare se procedimi penal për vrasjen e shtetasit Servet Elezi “është ende në 

vazhdim/progres deri më sot dhe në lidhje me fshehtësinë e hetimit, në gjendjen aktuale të 

hetimeve nuk është e mundur për t’i dhënë përgjigje pyetjeve të parashtruara në kërkesë.” 

Gjykata arsyeton se kërkesëpadisë duhet të pranohet në kushtet kur vdekja e të ndjerit ka 

ndodhur brenda afatit të sigurimit dhe sipas parashikimeve kontraktore. Në marrjen e këtij 
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vendimi Gjykata i është referuar të gjitha provave shkresore të administruara në gjykim si dhe 

faktit që në shkresën “autorizim për mbylljen e arkivolit” datë 12.03.2014 të Bashkisë 

Beuvrequen Francë, konfirmohet se ngjarja (vdekja e të ndjerit) ka ndodhur në rrugën 

publike Aire del’Epitre, Beuvrequen, Francë” duke mos vënë në dyshim besueshmërinë e 

institucionit të huaj që ka dërguar këtë shkresë.  

5. Gjykata e Apelit Vlorë me vendimin nr. 231, datë 21.07.2020 ka vendosur: “Lënien 

në fuqi të vendimit nr. 1303, datë 25.07.2019 të Gjykatës së Shkallës së Parë Vlorë.” Kjo 

gjykatë arsyeton njëlloj si gjykata e Rrethit Gjyqësor Vlorë.  

6. Me shkresën nr. 558, datë 24.12.2020 Zyra e Përmbaruesit gjyqësor Ylli Hysaj ka 

njoftuar palën e paditur për nisjen e procedurës së ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës 

së prerë.  

7. Pala e paditur ka paraqitur rekurs në Gjykatën e Lartë kundër vendimit të Gjykatës së 

Apelit Vlorë në datën 27.11.2020, ndërsa në datën 28.12.2020 ka paraqitur kërkesën për 

pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor.  

8. Pala kërkuese ka parashtruar këto shkaqe:  

 -Vendimet gjyqësore janë marrë në shkelje flagrante të ligjit;  

 -Çështja është regjistruar për herë të dytë në Gjykatën e Apelit Vlorë në datën 

07.10.2019 dhe është nxjerrë për gjykim në datën 21.07.2020 në mungesë të të dyja palëve 

dhe e përshpejtuar tej çdo afati krahasuar me çështjet e tjera të cilat presin mbi 3 vjet që të 

gjykohen;  

 -Referuar detyrave të lëna nga Gjykata e Apelit Vlorë në rigjykim gjykata duhet të 

kishte marrë përgjigje nga shteti i Francës për disa prova. Gjykata kanë vijuar gjykimin e 

çështjes pa patur një dokument të këtij shteti nëse çështja penale atje është mbyllur apo jo;  

 -Gjykata kanë tejkaluar limitin e shumës së dëshpërblimit që përcaktohet në policën e 

sigurimit  edhe pse ne e kemi përmendur që ky nuk është rast sigurimi;  

 -Pala paditëse nuk rezulton të ketë parapaguar vlerën prej 1% të objektit të padisë; 

 -Gjykata e Apelit përmes vendimit të saj transformon faktet e çështjes;  

 -Shkaku i vdekjes së të ndjerit Servet Elezi nuk përfshihet në rastet e sigurimit referuar 

kontratës së nënshkruar ndërmjet palëve;  

 -Në rastin konkret ekziston një dyshim serioz në lidhje me respektimin e ligjit material 

dhe atij procedurial nga gjykatat e zakonshme për mënyrën e zgjidhjes së çështjes;  

 -Ekziston urgjenca sepse pala e paditur është njoftuar nga përmbaruesi gjyqësor për 

nisjen e procesit të ekzekutimit të vendimit gjyqësor;  

 -Ekziston një dëm serioz, i rëndë dhe i pariparueshëm që i shkaktohet palës paditëse.  

 

II.  Vlerësimi i Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë   

 

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

Shoqëria Eurosig sha, për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të sipërcituar është e 

bazuar në ligj dhe si e tillë duhet të pranohet.   

10. 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 e vendimit.” 

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

për pezullim të palës kërkuese Shoqëria Eurosig sha, gjendet edhe kopja e rekursit të ushtruar 

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

konstatohet se pala tjetër pjesëmarrëse në gjykimin e çështjes ku është dhënë vendimi 
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gjyqësor që kërkohet të pezullohet, është njoftuar rregullisht për kërkesën e paraqitur dhe nuk 

ka parashtruar argumente lidhur me bazueshmërinë në ligj të kërkesës për pezullim. 

12. 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. 

13. Nga shqyrtimi i shkaqeve konkrete për të cilat pala kërkuese Shoqëria Eurosig shpk, 

kërkon pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor, Kolegji vlerëson se, kjo kërkesë, 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 shkaqet e rekursit ndaj vendimit 

të gjykatës së apelit, por dhe faktin që pala kërkuese ka paraqitur argumenta konkret të 

bazuara në ligj se ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit do të sillte për palën e paditur pasoja 

të rënda dhe të pariparueshme financiare për palën kërkuese, deri në momentin e shqyrtimit të 

rekursit nga Gjykata e Lartë (neni 479 pika 1 shkronja “a” e Kodit të Procedurës Civile). 

14. Kolegji vlerëson se çështja paraqet dhe ngre disa pikëpamje të ndryshme mbi 

zbatimin e ligjit material, të cilat janë pretenduar nga palët deri në këtë moment të zhvillimit 

të procesit dhe mbi të cilat kanë mbajtur qëndrimin gjykatat. Tashmë që çështja shtrohet për 

zgjidhje përfundimtare, do të duhet të pritet gjykimi dhe vendimi përfundimtar i Kolegjit 

Civil të Gjykatës së Lartë në lidhje me këto pretendime të ngritura nga palët. Për rrjedhojë, 

pretendimet e palës kërkuese në kërkesën për pezullim gjenden të mbështetura në nenin 479 

të Kodit të Procedurës Civile. 

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

kërkesën e paraqitur nga pala kërkuese Shoqëria Eurosig shpk, 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: 

 

   Pranimin e kërkesës së palës kërkuese Shoqëria Eurosig sha.  

 Pezullimin e ekzekutimit të vendimit civil nr. 231, datë 21.07.2020 të Gjykatës së Apelit      

Vlorë, me të cilin është lënë në fuqi vendimi nr. 1303, datë 25.07.2019 i Gjykatës së Rrethit 

Gjyqësor Vlorë.  

 

Tiranë, më 17.02.2021  

 

              ANËTAR                                ANËTAR                                KRYESUES 

         Sokol SADUSHI                            Ilir PANDA                             Ervin PUPE                               
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI CIVIL 

 

Nr.44 i Regj.Themeltar 

Nr.44 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  
  

në dhomë këshillimi më datë 17.02.2021 mori në shqyrtim çështjen civile nr. 44 akti, 

datë regjistrimi 29.12.2020, që u përket palëve:  

 

KËRKUES:     Shoqëria Eurosig sha  

 

OBJEKTI:    Pezullimi i ekzekutimit të vendimit nr.319, datë 

02.11.2020 të Gjykatës së Apelit Tiranë.  

 

BAZA LIGJORE:   Neni 479 pika 1, a), 2, 3, 4 të K.Pr.Civile.  

 

Për çështjen civile që i përket:    

 

PADITËS:      Maksim Nushi  

      Bedrije Nushi 

      Lorenc Nushi  

 

I PADITUR:    Shoqëria Eurosig sha 

 

PERSON I TRETË:   Fatjon Spaho 

                

OBJEKTI: Detyrimin e palës së paditur, të paguajë në favor të 

paditësave, dëmin real pasuror dhe jo pasuror në 

shumën 13.080.586 lekë, për shkak të dëmit të 

shkaktuar nga aksidenti automobilistik datë 06.03.2014 

ku si pasojë ka humbur jetën shtetasja Klaudia Nushi si 

dhe kamatëvonesat mbi këtë shumë nga data 10.03.2015 

deri në ekzekutimin e plotë të këtij detyrimi.  

 

BAZA LIGJORE: Neni 18 i Kushtetutës, neni 419 e vijues, 476 e vijues, 

608 e vijues, 625, 640 e vijues i Kodit Civil, Ligji nr. 10 
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076, datë 12.02.2009 “Për sigurimin e detyrueshëm në 

sektorin e transportit”. 

 

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.Pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë kërkesëpadia me objekt dhe palë ndërgjyqëse 

si më lart citohet.  

2. Nga shqyrtimi gjyqësor ka rezultuar se me vendimin gjyqësor nr. 1006, datë 

16.10.2014 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Elbasan është vendosur deklarimi fajtor i shtetasit 

Fatjon Spaho për veprën penale “Shkelja e rregullave të qarkullimit rrugor” parashikuar nga 

neni 290 i Kodit Penal, për aksidentin e datës 06.03.2014 ku ka gjetur vdekjen shtetasja 

Klaudia Nushi. Pasi vendimi gjyqësor ka marrë formë të prerë dhe pasi ka kërkuar nga pala e 

paditur pagimin e dëmshpërblimit, duke mos rënë dakort me masën e caktuar prej saj, pala 

paditëse ka paraqitur në Gjykatë kërkesëpadinë objekt gjykimi.  

3.Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë me vendimin nr. 8524, datë 16.10.2017 ka vendosur: 

“Pranimin e kërkesëpadisë me Nr. Regj. 877 Them që i përket paditësave Maksim Nushi, 

Bedrije Nushi dhe Lorenc Nushi. Detyrimin e palës së paditur Shoqëria e Sigurimeve Eurosig 

shat ë paguajë në favor të paditësave Maksim Nushi, Bedrije Nushi dhe Lorenc Nushi, vlerën 

e dëmshpërblimit në masën 13.080.586 lekë dëm pasuror dhe jo pasuror për vdekjen e të 

ndjerës Klaudia Nushi nga aksidenti automobilistik datë 06.03.2014 si dhe interesat ligjore 

mbi këtë shumë nga data e kërkesëpadisë për shpërblim dëmi datë 10.03.2015 deri në 

ekzekutimin e këtij vendimi. …”.  

4. Gjykata e Apelit Tiranë me vendimin nr. 319, datë 20.11.2020 ka vendosur: 

“1.Ndryshimin e vendimit nr. 8524, datë 16.10.2017 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, 

si vijon: a)pranimin e pjesshëm të padisë; b)detyrimin e të paditurit Eurosig sha që t’I 

paguajë paditësit Maksim Nushi shumën prej 2.332.289 lekë si dhe interesin ditor në vlerën 

51.76 duke filluar nga data 31.10.2016 e deri në ditën e ekzekutimit të vendimit; c)detyrimin 

e të paditurit Eurosig sha që t’i paguajë paditëses Bedrije Nushi shumën prej 2.332.289 lekë 

si dhe interesin ditor në vlerën 51.76 duke filluar nga data 31.10.2016 e deri në ditën e 

ekzekutimit të vendimit; ç)detyrimin e të paditurit Eurosig sha që t’i paguajë paditëses 

Lorenc Nushi shumën prej 309.722 lekë si dhe interesin ditor në vlerën 6.87 duke filluar nga 

data 31.10.2016 e deri në ditën e ekzekutimit të vendimit. …”  

5. Me shkresën nr. 5151/ nr. 6587 prot., datë 24.012.2020 pala kërkuese është njoftuar 

nga Zyra Përmbarimore Private “Strati” shpk për nisjen e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të 

formës së prerë.  

6. Në datën 28.12.2020 është paraqitur rekurs në Gjykatën e Lartë nga pala e paditur 

Shoqëria Eurosig sha kundër vendimit të Gjykatës së Apelit Tiranë, ndërsa në datën 

29.12.2020 kjo palë ka paraqitur kërkesën për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor 

të Gjykatës së Apelit Tiranë.  

7.Pala kërkuese ka parashtruar këto shkaqe: 

- Gjykata e Apelit Tiranë ka njohur korrekt dëmshpërblimin me rregulloren nr. 53, datë 

25.06.2009 të ndryshuar, por së pasi ka njohur variantin maksimal dhe së dyti nuk ka marrë 
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parasysh faktin që në këtë aksident kanë qenë 16 persona;  

- Gjykata nuk ka marrë parasysh aktin nënligjor, rregulloren si dhe dëmin jo pasuror në 

përpjesëtimin ndërmjet 16 pjesëmarrësve sipas dispozitave ligjore nenit 26 pika 3 e saj;  

- Pala e paditur nuk është dakort me pjesën e dispozitivit të Gjykatës që ka njohur 

kamatëvonesat, pasi shoqëria e ka njohur rastin e sigurimit dhe u ka ofruar dëmshpërblim 

paditësave në shumën 3.194.112 lekë;  

- Pala e paditur nuk është dakort me disponimin e gjykatës për t’i ngarkuar të gjitha 

shpenzimet gjyqësore palës së paditur pasi padia është pranuar pjesërisht.  

 

II. Vlerësimi i Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë   

 

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

Shoqëria Eurosig sha, për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të sipërcituar është e 

pabazuar në ligj.   

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

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

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

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

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

ekzekutimin vendimit. …”   

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

për pezullim të palës kërkuese Shoqëria Eurosig sha, gjendet edhe kopja e rekursit të ushtruar 

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

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

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

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

pezullim dhe për qëndrimin e tyre.   

11. Kolegji vlerëson se neni 479/1 i K.Pr.Civile garanton vendosjen e masës së përkohshme 

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

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

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

jetë dëmi i rëndë dhe i pariparueshëm që mund të sjellë ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit 

gjyqësor të formës së prerë. Kjo e drejtë e palës ndërgjyqëse gjyqhumbëse është paraparë nga 

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

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

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

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

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

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

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

12. Nga shqyrtimi i shkaqeve konkrete për të cilat pala kërkuese Shoqëria Eurosig sha, 

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. 

Fakti që kjo palë është njoftuar për nisjen e ekzekutimit të detyrimeve të rrjedhura nga vendimi 

gjyqësor i formës së nuk përbën në vetvete arsye ligjore për marrjen e masës së përkohshme 

procedurale të pezullimit të ekzekutimit të vendimit. Ndërsa të gjitha pretendimet e tjera që 

parashtron pala kërkuese, si arsye për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të 

formës së prerë të Gjykatës së Apelit Tiranë, përbëjnë kërkime të cilat lidhen me shqyrtimin e 
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rekursit nga Gjykata e Lartë.  

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

pranuar kërkesën e paraqitur nga kërkuesi Shoqëria Eurosig sha, 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  palës kërkuese Shoqëria Eurosig sha, për pezullimin e 

ekzekutimit të vendimit civil nr. 319, datë 20.11.2020 të Gjykatës së Apelit Tiranë.   

 

  Tiranë, më 17.02.2021 

 

            ANËTAR                                ANËTAR                                KRYESUES 

       Sokol SADUSHI                             Ilir PANDA                             Ervin PUPE                               

 

 

 

 


	37.pdf
	43.pdf
	44.pdf

