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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI CIVIL 

 

Nr. 236 I Vendimit. 

 

V E N D I M 

NË EMËR TË REPUBLIKËS 

 

Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë i përbërë nga: 

 

Ervin PUPE  Kryesues 

Sokol SADUSHI Anëtar 

Ilir PANDA  Anëtar 

  

Sot më datë 21.10.2020, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr. 236 akti, datë 

10.09.2020, si më poshtë: 

 

Kërkues: Avokatura e Shtetit Zyra Vendore Vlorë 

 

Objekti:  Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 324, datë 07.05.2019 

të Gjykatës së Apelit Vlorë. 

 

Baza ligjore:    Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile. 

 

Për çështjen civile që iu përket palëve: 

 

Paditës:   Albana Priftaj 

 

I paditur:   Agjencia e Trajtimit të Pronave Tiranë 

 

Person i tretë:  Avokatura e Shtetit, Zyra Vendore Vlorë  

 

 

KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SE LARTË 

 

Pasi dëgjoi relatimin e gjyqtarit, z. 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.  Nga aktet e fashikullit të gjykimit ka rezultuar se paditësja Albana Priftaj, i është drejtuar 

Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier kundrejt palës së paditur, Agjencia e Trajtimit të 

Pronave Tiranë, person i tretë Avokatura e Shtetit Zyra Vendore Vlorë, me objekt 



2 
 

Vërtetimin e qënies së marrëdhënies juridike midis shtetit dhe trashëgimtarëve të ish pronarit 

Llazi Daka. 

 

2.  Gjykata e Rrethit Gjyqësor Fier me vendimin nr. 904, datë 22.06.2017 ka vendosur:  

“Pranimin e kërkesëpadisë në lidhje me çështjen civile me Nr.Regj.Them. 21250-

02723-62-2016-(2165/308) dhe datë regjistrimi 27.12.2016/2017. 

Vërtetimin e qënies së marrëdhënies juridike midis shtetit dhe trashëgimtarëve të ish-

pronarit Llazi Daka, referuar Vendimit Nr.145, datë 22.09.1996 të ish-Komisionit të 

Kthimit dhe Kompensimit të Pronave të ish-Pronarëve pranë Bashkisë Fier. 

Një kopje e këtij vendimi i dërgohet Agjencisë së Trajtimit të Pronave Tiranë, për efekt 

të plotësimit të dokumentacionit ligjor të kërkesës së trashëgimtarëve të ish-pronarit 

Llazi Daka. 

Shpenzimet gjyqësore në ngarkim të palës paditëse”. 

 

3.  Gjykata e Apelit Vlorë, me vendimin nr. 324, datë 07.05.2019 ka vendosur:  

“Lënien në fuqi të vendimit nr. 904, datë 22.06.2017 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 

Fier”. 

 

4.  Kundër këtij vendimi ka paraqitur rekurs kërkuesi Avokatura e Shtetit Zyra 

Vendore Vlorë, e cila ka kërkuar edhe pezullimin e ekzekutimit të vendimit, duke 

parashtruar në këtë kërkesë shkaqe të përgjithshme të rekursit si vijon: 

• Vendimet e gjykatave janë të pambështetur në ligj dhe në prova, të marrë në shkelje 

flagrante të ligjit. 

• Në interpretim e zbatim të drejtë të dispozitave të sipërcituara, faktet juridike mund të 

vërtetohej rrugë gjyqësore ose në rrugë administrative. Prandaj është e rëndësishme që 

në këtë lloj gjykimi të posaçëm të përcaktohet drejt kufiri midis rrugës gjyqësore dhe 

asaj administrative për vërtetimin e faktit juridik, vetë rrethi i fakteve që mund të 

vërtetohen në rrugë gjyqësore, si dhe kërkimet që mund të jetë objekt gjykimi të 

posaçëm (gracioz) apo gjykimi të zakonshëm me palë kundërshtare (kontencioz). 

• Vlen të theksohet se, gjatë këtij gjykimi, gjykata nuk ka hetuar thellësisht mbi 

ekzistencën e kësaj marrëdhënieje, pasi nuk ka verifikuar në mënyrë të kryqëzuar 

informacionin për vendimin në fjalë të komisionit. Gjykimi i kësaj çështjeje ka qënë 

thellësisht formal.   

 

 

II. VLERËSIMI I KOLEGJIT CIVIL TË GJYKATËS SË LARTË 

 

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

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

pabazuar në ligj. 

 

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

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

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

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

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

depoziton garanci materiale që siguron ekzekutimin vendimit”. 

 

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

për pezullim të palës kërkuese Avokatura e Shtetit Zyra Vendore Vlorë, gjendet edhe 
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kopja e rekursit të ushtruar nga kjo palë kundër vendimit gjyqësor që kërkohet të 

pezullohet ekzekutimit. Gjithashtu, konstatohet se palët e tjera pjesëmarrëse në 

gjykimin e çështjes ku është dhënë vendimi gjyqësor që kërkohet të pezullohet, janë 

njoftuar rregullisht për kërkesën e paraqitur nga pala kërkuese Avokatura e Shtetit Zyra 

Vendore Vlorë, të cilët nuk kanë parashtruar argumente lidhur me bazueshmërinë në 

ligj të kërkesës për pezullim dhe për qëndrimin e tyre. 

 

8.  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 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.  

 

9.   Nga ana tjetër, masa e përkohshme e pezullimit zbatohet vetëm ndaj vendimeve 

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

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 qenies ose jo të një marrëdhënie juridike të caktuar. 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. 

 

10.  Në vijim të këtij arsyetimi, Kolegji vlerëson se neni 479 nuk gjen zbatim për vendimet 

deklarative, për sa kohë ato nuk plotësojnë cilësitë e titullit ekzekutiv sipas nenit 510/a 

të K.Pr.Civile. 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 K.Pr.Civile 

pezullimin e ekzekutimit të këtij vendimi nëse nga ekzekutimi i menjëhershëm atij 

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

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

Kolegji e vlerëson paraprakisht në çdo kërkesë pezullimi. Vetëm pasi plotësohet ky 
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kusht (conditio sine qua non), Kolegji vlerëson më pas, rast pas rasti, nëse ekzekutimi i 

menjëhershëm i vendimit sjell apo jo pasoja të rënda dhe të pariparueshme. 

 

11.   Duke iu rikthyer rastit konkret, Kolegji rithekson se vendimi i Gjykatës së Rrethit 

Gjyqësor Fier, lënë në fuqi nga Gjykata e Apelit Vlorë, me të cilin është pranuar padia 

me objekt: “Vërtetimin e qënies së marrëdhënies juridike midis shtetit dhe 

trashëgimtarëve të ish-pronarit Llazi Daka, referuar Vendimit Nr.145, datë 22.09.1996 

të ish-Komisionit të Kthimit dhe Kompensimit të Pronave të ish-Pronarëve pranë 

Bashkisë Fier”, është një vendim gjyqësor deklarativ dhe nuk përbën titull ekzekutiv. 

Sa më sipër, Kolegji rithekson se ky vendim gjyqësor nuk mund të pezullohet sepse nga 

natyra e tij është i paekzekutueshëm, por është thjesht deklarativ, që mund të shërbejë si 

bazë për dhënien e një vendimi detyrimi, të ekzekutueshëm, në të ardhmen. Kjo do të 

thotë se, Kolegji në rastin konkret nuk ka çfarë të pezullojë, pasi mungon titulli 

ekzekutiv, (konkretisht përmbushja e detyrimit) nga ekzekutimi i të cilit debitorit 

gjyqhumbës mund t’i vijnë pasoja të rënda dhe të pariparueshme në kuptim të nenit 479 

të K.Pr.Civile.  

 

11.1. Si rrjedhojë Kolegji thekson se çdo kërkesë e palëve në të ardhmen për pezullimin 

e ekzekutimit të vendimit sipas nenit 479 të K.Pr.Civile në raste të tilla do të 

konsiderohet si abuzive, çka do të aktivizojë sanksionin ligjor të parashikuar në nenin 

34 të K.Pr.Civile të ndryshuar. 

 

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

kërkesën e paraqitur nga kërkuesi Avokatura e Shtetit Zyra Vendore Vlorë për 

pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë. 

 

PËR KËTO ARSYE, 

 

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

 

V E N D O S I: 

 

Mospranimin e kërkesës së paraqitur nga kërkuesi Avokatura e Shtetit Zyra Vendore Vlorë, 

për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 324, datë 07.05.2019 të Gjykatës së Apelit 

Vlorë. 

 

Tiranë, më 21.10.2020 
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI CIVIL 

 

Nr. 238 I Vendimit. 

 

V E N D I M 

NË EMËR TË REPUBLIKËS 

 
Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë i përbërë nga: 

 

Ervin PUPE  Kryesues 

Sokol SADUSHI Anëtar 

Ilir PANDA  Anëtar 

  

Sot më datë 21.10.2020, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr. 238 akti, datë 

04.09.2020, si më poshtë: 

 

Kërkues: Porti Detar Sh.a, Shëngjin 

 

Objekti:  Pezullimin e ekzekutimit të vendimit  nr. 682, datë 12.11.2018 

të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Lezhë të lënë në fuqi me nr. 

134, datë 02.07.2020 të Gjykatës së Apelit Shkodër. 

 

Baza ligjore:    Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile. 

 

Për çështjen civile që iu përket palëve: 

 

Paditës:   Florian Kurti 

 

I PADITUR:   Porti Detar Sh.a, Shëngjin 

 

 

KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SE LARTË 

 

Pasi dëgjoi relatimin e gjyqtarit, z. 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.  Nga aktet e fashikullit të gjykimit ka rezultuar se paditësi Florian Kurti, i është drejtuar 

Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Lezhë kundrejt palës së paditur, Porti Detar Sh.a, 

Shëngjin, me objekt shpërblim dëmi për zgjidhje të paligjshme të kontratës së punës. 
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2.  Gjykata e Rrethit Gjyqësor Lezhë me vendimin nr. 682, datë 12.11.2018 ka 

vendosur:  

“1. Pranimin e pjesshëm të padisë. 

2. Detyrimin e palës së paditur “Porti Detar Shëngjin” sh.a., t’i paguajë paditësit 

Florian Kurti si dëmshpërblim pagën e 10 muajve punë për shkak të zgjidhjes së 

menjëhershme të pajustifikuar të kontratës së punës. 

3. Detyrimin e palës së paditur “Porti Detar Shëngjin” sh.a., t’i paguajë paditësit 

Florian Kurti si dëmshpërblim pagën e 4 ditëve punë për shkak të mos respektimit të 

plotë të afatit të njoftimit për zgjidhjen e kontratës së punës. 

4. Detyrimin e palës së paditur “Porti Detar Shëngjin” sh.a., t’i paguajë paditësit 

Florian Kurti si dëmshpërblim pagën e 2 muajve punë për shkak të mosrespektimit të 

procedurës për zgjidhjen e kontratës. 

5. Detyrimin e palës së paditur “Porti Detar Shëngjin” sh.a., t’i paguajë paditësit 

Florian Kurti pagën e 4 muajve punë si shpërblim për vjetërsi në punë. 

6. Rrëzimin e padisë për pjesën tjetër si të pabazuar në ligj. 

7. Si pagë referuese për pagimin e dëmshpërblimeve të merret paga e paditësit në 

momentin e ndërprerjes së marrëdhënies së punës. 

8. Ky vendim përbën titull ekzekutiv dhe si rrjedhojë ngarkohet shërbimi përmbarimor 

të bëjë ekzekutimin e titullit ekzekutiv pasi ky vendim të marrë formë të prerë. 

9. Shpenzimet gjyqësore i ngarkohen palëve në raport me pjesën e pranuar dhe të 

rrëzuar të padisë. 

10. Kundër këtij vendimi lejohet të bëhet ankim në Gjykatën e Apelit Shkodër, brenda 

15 ditëve, afat ky që fillon nga e nesërmja e njoftimit të vendimit të arsyetuar”. 

 

3.  Gjykata e Apelit Shkodër, me vendimin nr. 134, datë 02.07.2020 ka vendosur:  

“Lënien në fuqi të vendimit nr. 682, datë 12.11.2018 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 

Lezhë.  

Kundër vendimit lejohet rekurs në Gjykatën e Lartë brenda afatit ligjor që është 30 ditë 

nga e nesërmja e komunikimit të vendimit të arsyetuar”. 

 

4.  Kundër këtij vendimi ka paraqitur rekurs kërkuesi Porti Detar Sh.a, Shëngjin, i 

cili ka kërkuar edhe pezullimin e ekzekutimit të vendimit, duke parashtruar këto 

shkaqe: 

• Ne si palë kërkuese, duke u gjendur në kushte të vështira financiare, në situate kritike, 

e cila vazhdon vite me radhë, (e vërtetuar dhe në tabelën bashkëlidhur, duke pasqyruar 

në mënyrë të detajuar të dhëna mbi: volumin e punës, fuqinë punëtore, fondin e pagave, 

si dhe treguesit financiar për vitet 2013, 2016- 2020 (7 mujori), kërkojmë nga ana juaj 

të merrni për bazë këtë kërkesë të drejtë e të bazuar në prova dhe në ligj, e të bëni të 

mundur pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 682, datë 12.11.2018 të lënë në fuqi 

me vendimin nr. 134, datë 02.07.2020 të Gjykatës së Apelit Shkodër. 

• Ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit të gjykatës do të sillte vështirësi edhe më të 

mëdha dhe do të ndikonte drejtëpërdrejtë në rritjen e shpenzimeve, pasi të ardhurat janë 

ulur ndjeshëm. E thënë në mënyrë të përmbledhur rezultojmë me humbje, jemi në 

kushtet e pamundësisë financiare për ekzekutimin e vendimit gjyqësor, shkak për këtë 

situate kritike financiare që ndodhemi momentalisht është dhe situata e përhapjes 

botërisht të pandemisë COVID-19, e cila i ka dhënë një goditje të madhe ekonomisë, 

sidomos në fushën e transporteve. 

• Në rast se nga shqyrtimi i çështjes në Gjykatën e Lartë do të rezultonte se vërtet ne si 

palë ndërgjyqëse dhe rekursi i paraqitur nga ana jonë është i drejtë e i bazuar në prova 

dhe në ligj dhe përmban shkaqe nga ato të parashikuara në nenin 472 të Kodit të 
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Procedurës Civile që motivojnë cenimin e vendimit Nr. 134, datë 02.07.2020 të 

Gjykatës së Apelit Shkodër dhe të vendimit Nr. 682, datë 12.11.2018 të Gjykatës së 

Shkallës së Parë Lezhë, atëherë ndoshta do të ishte e pamundur që pala paditëse të 

kthente përfitimet e marra nga ekzekutimi i vendimit (në referim të nenit 485/a të Kodit 

të Procedurës Civile). 

 

 

II. VLERËSIMI I KOLEGJIT CIVIL TË GJYKATËS SË LARTË 

 

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

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

pabazuar në ligj. 

 

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

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

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

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

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

depoziton garanci materiale që siguron ekzekutimin vendimit”. 

 

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

për pezullim të palës kërkuese Porti Detar Sh.a, Shëngjin, gjendet edhe kopja e rekursit 

të ushtruar nga kjo palë kundër vendimit gjyqësor që kërkohet të pezullohet 

ekzekutimit. Gjithashtu, konstatohet se palët e tjera pjesëmarrëse në gjykimin e çështjes 

ku është dhënë vendimi gjyqësor që kërkohet të pezullohet, janë njoftuar rregullisht për 

kërkesën e paraqitur nga pala kërkuese Porti Detar Sh.a, Shëngjin, të cilët nuk kanë 

parashtruar argumente lidhur me bazueshmërinë në ligj të kërkesës për pezullim dhe 

për qëndrimin e tyre. 

 

8.  Kolegji vlerëson se neni 479/1 i K.P.C garanton vendosjen e masës së përkohshme 

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

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

vendimit të formës së prerë, sigurisht duke patur parasysh arsyet justifikuese të zbatimit 

të kësaj mase, sikur mundet të jetë dëmi i rëndë dhe i pariparueshëm që mund të sjellë 

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

ndërgjyqëse gjyqhumbëse është paraparë nga ligji procedural civil si mjet që garanton 

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

nenit 13 të Konventës Europiane të të Drejtave të Njeriut. Por duhet theksuar se kjo 

është një masë e përkohshme me karakter përjashtimor dhe të jashtëzakonshëm. Kjo do 

të thotë se pala ndërgjyqëse gjyqhumbëse që bën kërkesën për pezullimin e vendimit 

gjyqësor të formës së prerë ka barrën t’i paraqesë Gjykatës rrethanat konkrete, të 

bazuara në prova në cilat nga ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit gjyqësor të formës 

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

 

9.  Nga shqyrtimi i shkaqeve konkrete për të cilat pala kërkuese, 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. 
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10.  Përsa më sipër, Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë vlerëson se nuk ka vend për të pranuar 

kërkesën e paraqitur nga kërkuesi Porti Detar Sh.a, Shëngjin për pezullimin e 

ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë. 

 

 

PËR KËTO ARSYE, 

 

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

 

V E N D O S I: 

 

Mospranimin e kërkesës së paraqitur nga kërkuesi Porti Detar Sh.a, Shëngjin, për pezullimin 

e ekzekutimit të vendimit nr. 134, datë 02.07.2020 të Gjykatës së Apelit Shkodër. 

 

 

Tiranë, më 21.10.2020 
 

 

 


