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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 
KOLEGJI CIVIL 

 
Nr. 186 i Vendimit. 

 
V E N D I M 

NË EMËR TË REPUBLIKËS 
 

Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë i përbërë nga gjyqtarët: 
 

Ervin PUPE  - Kryesues 
Sokol SADUSHI - Anëtar 
Ilir PANDA  - Anëtar 

  
Sot më datë 23/09/2020, mori në shqyrtim në dhomën e këshillimit kërkesën nr. 186 akti, datë 
27.05.2020, si më poshtë: 
 
KËRKUES: Polimer Çeçi  
 
OBJEKTI:  Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 298/137, datë 

09.04.2019 të Gjykatës së Apelit Gjirokastër. 
 
BAZA LIGJORE:   Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile. 
 
 
Për çështjen civile që iu përket palëve ndërgjyqëse: 
 
PADITËS:   Katerina Prifti (Çeçi) 
    Aleksandra Kondi (Çeçi) 
 
 
I PADITUR:   Polimer Çeçi 

Zyra Vendore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme 
Sarandë 

     
 
OBJEKTI: Detyrimin e të paditurit Polimer Çeçi të njohë pronarë në 1/3 

pjesë seicilën në pasurinë trashëgimore të trashëgimlënësit Filip 
Polo Çeçi, pasurinë me nr. 1168, me sipërfaqe trualli 430 m2 
dhe sipërfaqe ndërtimi 94 m2, të ndodhur në Piqeras, Bashkia 
Himarë, e regjistruar në mënyrë të padrejtë në favor të palës së 
paditur, si dhe t’u dorëzoj pjesën takuese të pronës paditësave.  
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 Marrjen e masës së sigurimit të padisë duke u detyruar të 
paditurit të ndërpresin çdo veprim juridik dhe administrativ për 
tjetërsimin e kësaj prone, të regjistruara pranë ZVRPP Sarandë 
deri në zgjidhjen e çështjes në themel. 

 
 
BAZA LIGJORE:  Nenet 32, 153, 154, 202/a të K.Pr.Civile, nenet 349 e vijues të 

Kodit civil; neni 1 i VKM nr. 432/1995, datë 14.08.1995 “”Për 
procedurat e regjistrimit të pronave në zonat urbane të fshatit”; 
Ligji nr. 33/2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”. 

 
 

KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SE LARTË 
 

Pasi dëgjoi relatimin e gjyqtarit Ervin Pupe mbi kërkesën e subjektit kërkues Polimer Çeçi, 
për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 298/137, datë 09.04.2019 të Gjykatës së Apelit 
Gjirokastër, sipas përcaktimeve të nenit 479 të K.Pr.Civile, 
 

VËREN: 
 
 

I. Rrethanat e çështjes 
 
1. Referuar akteve të administruara në dosjen gjyqësore, rezulton se paditësit Katerina 

Prifti (Çeçi) dhe Aleksandra Kondi (Çeçi), i janë drejtuar në vitin 2018 Gjykatës së 
Rrethit Gjyqësor Sarandë, me padinë me objekt të sipërcituar në pjesën hyrëse të këtij 
vendimi.  

2. Me vendimin nr.  1772 (780), datë 08.10.2018, Gjykata e Rrethit Gjyqësor 
Sarandë ka vendosur: 
“Rrëzimin e padisë. 
Heqjen e masës së sigurimit të padisë të vendosur me vendimin e ndërmjetëm të datës 
30.04.2018, e cila do të zbatohet kur vendimi të marrë formë të prerë. 
Shpenzimet gjyqësore janë në ngarkim të palës paditëse”. 

3. Me vendimin nr. 298/137 datës 09.04.2019, Gjykata e Apelit Gjirokastër ka 
vendosur: 
“Ndryshimin e vendimit nr. 23-2018-1772/780, datë 08.10.2018 të Gjykatës së Rrethit 
Gjyqësor Sarandë, si më poshtë vijon: 
Pranimin e padisë. 
Detyrimin e të paditurit Polimer Çeçi të njohë paditëset Katerina Prifti (Çeçi) dhe 
Aleksandra Kondi (Çeçi) bashkëpronare në 1/3 pjesë seicila mbi pasurinë 
trashëgimore të trashëgimlënësit Filip Polo Çeçi, me nr. 1168, me sipërfaqe trualli 
430 m2, nga e cila sipërfaqe ndërtimi 94 m2, të ndodhur në Piqërras, Bashkia Himarë 
dhe dorëzimi i pjesës takuese paditësave. 
Shpenzimet gjyqësore, shpenzimet për ekspert dhe shpenzimet për avokat të 
parapaguara nga pala paditëse ti ngarkohen të paditurit Polimer Çeçi”. 

4. Kundër vendimit nr. 298/137 datës 09.04.2019  të Gjykatës së Apelit Gjirokastër ka 
ushtruar të drejtën e rekursit pala e paditur në këtë gjykim Polimer Çeçi, në të cilën ka 
parashtruar këto shkaqe: 
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 Gjykata e Apelit Gjirokastër gjatë shqyrtimit të kësaj çështje nuk ka mbajtur në 
vëmendje dispozitat ligjore që rregullojnë procesin e regjistrimit të pronave. 

 Pala paditëse në këtë gjykim nuk ka rritur që të provojë se prona objekt shqyrtimi ka 
qenë në pronësi të babait tonë Filip Polo Çeçi. 

 Gjykata në kundërshtim me nenin 8 të Ligjit 7501 “Për tokën”, ka pranuar të vetmen 
provë atë të pronësisë së Filip Çeçi të vitit 1947 dhe vitit 1951 të Reformës Agrare, e 
cila nuk është njohur. 

 Në këto dokumenta shkresore banesa objekt shqyrtimi nuk është evidentuar fare. 
 Sipas provave të administruara në dosje, ka rezultuar se banesa ka qenë dhe është në 

pronësi të Nikolla Qesari. 
 Gjykata ka lejuar që palët të parashtrojnë kërkime të reja, duke ndryshuar elementët e 

padisë. 
 Në gjykimin e zhvilluar janë pranuar prova të cilat nuk kanë lidhje me objektin e 

këtij gjykimi. 
 Gjykata nuk ka marrë në konsideratë faktin se pas vdekjes së babait Filip Çeçi në 

vitin 1975, banesa është poseduar nga ana e të paditurit në mënyrë të qetë për 44 vjet, 
pasi ka jetuar deri në fund të jetës me prindërit e tij, duke qenë edhe k/familjari i saj 
që nga viti 1963. I padituri ka jetuar me prindërit si në fshat, ashtu edhe në qytetin e 
Sarandës.  

 Gjatë gjithë periudhës së posedimit të banesës objekt gjykimi, kësaj të fundit i janë 
bërë shërbimet e nevojshme sipas mundësive ekonomike të kohës.  

 Paditëset në këtë gjykim, Katerina dhe Aleksandra janë martuar respektivisht që në 
vitin 1954 dhe 1959, fakt që vërtetohet nga aktet e administruara në dosje, duke 
vijuar të jetojnë me familjet e tyre. 

 Familja e të paditurit në këtë gjykim është trajtuar me tokë si themeluese e ish-
Kooperativës Bujqësore e më pas e ish-Ndërmarrjes Bujqësore Lukovë, sipas 
parashikimeve të VKM nr. 161/1993 dhe Udhëzimit të Këshillit të Ministrave me nr. 
5/1993. 

 Pra, banesa objekt shqyrtimi nuk është vërtetuar që ka qenë e trashëguar nga babai 
Filip Çeçi. Është vërtetuar sipas vërtetimeve të lëshuara nga Kryesia e fshatit dhe 
Komunës Lukovë, që kjo banesë ka qenë në pronësi të të paditurit në këtë gjykim 
Polimer Çeçi, në përputhje me parashikimet e VKM nr. 432/1995. 

 Regjistrimin e kësaj pasurie e kam kryer në përputhje me ligjin, si pronë e përfituar 
nga familja bujqësore me ligj të veçantë dhe gjykata, pavarësisht se i administroi në 
dosje provat që e provojnë këtë fakt, nuk i mori në analizë ato. 

  Pra, objekti i këtij gjykimi është regjistruar sipas parashikimeve të VKM nr. 
432/1995 si pronë e përfituar nga familja bujqësore dhe jo pronë e trashëguar. 

 Përveç këtij fakti, gjykata nuk ka marrë në vlerësim as faktin që paditësja Katerina 
Prifti, ka deklaruar me aktin nr. 2212 rep dhe nr. 748 kol, datë 14.12.1999 para 
Noterit, vullnetin e saj të lirë se heq dorë nga pasuria banesë e të tjera, duke ja lënë 
pjesën e saj vëllait Polimer Çeçi. Në këtë drejtim, edhe nëse pasuria objekt shqyrtimi 
do të konsiderohej si pasuri trashëgimore, paditësja Katerina Prifti ka hequr dorë me 
vullnet të lirë nga pjesa e saj takuese.  

 Padia objekt shqyrtimi ka pasur karakter ligjor dhe jo teknik. Për këtë arsye ka qenë e 
panevojshme kryerja e aktit në ekspertimit.  

 Detyrat e lënë nga gjykata për ekspertin janë me karakter juridik dhe jo teknik. Në 
këtë mënyrë janë edhe konkluzionet e nxjerra nga eksperti janë me karakter juridik, 
të cilat edhe ato pyetje nuk janë plotësuar të gjitha nga eksperti. 
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 Gjykata ka pranuar një ekspertizë të rreme dhe një ekspertizë që nuk pasqyron 
realitetin. Për këtë arsye ka edhe një dosje penale të hapur ndaj ekspertit që ka kryer 
këtë ekspertizë teknike. 

 Gjykata nuk ka marrë në konsideratë asnjë nga kërkesat e mia, të cilat lidheshin me 
procesin e rregullt ligjor, duke cënuar në këtë mënyrë besueshmërinë tek drejtësia. 

 Provat e administruara në dosje, tregojnë qartësisht padrejtësinë dhe 
papërgjegjshmërinë që ka treguar Gjykata e Apelit në marrjen e vendimit objekt 
kundërshtimi. 

 Bazuar sa më sipër, kërkojmë prishjen e vendimit nr. 298/137 datës 09.04.2019 të 
Gjykatës së Apelit Gjirokastër dhe lënien në fuqi të vendimit nr. nr. 23-2018-
1772/780, datë 08.10.2018 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Sarandë. 

5. Pasi ka ushtruar të drejtën e rekursit ndaj vendimit nr. 298/137 datës 09.04.2019  
të Gjykatës së Apelit Gjirokastër, Polimer Çeci i është drejtuar Gjykatës së 
Lartë me kërkesën për pezullimin e ekzekutimit të këtij vendimi, duke 
parashtruar këto shkaqe: 

 Shpjeguar edhe hollësisht në rekurs, vendimi i Gjykatës së Apelit Gjirokastër që ka 
prishur vendimin e dhënë nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Sarandë, po sjell pasoja të 
pariparueshme sociale midis palëve. 

 Pezullimi i ekzekutimit të këtij vendimi, do të sillte normalizim të situatës. 
 Mbështetur në pikën 2 dhe 5 të nenit 479 të K.Pr.Civile, Gjykata e Lartë të vendosi sa 

më shpejt pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 298/137 datës 09.04.2019 të 
Gjykatës së Apelit Gjirokastër, me qëllim normalizimin e situatës duke na bërë me 
dijeni. 

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

kërkuese, për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të sipërcituar është e 
pabazuar në ligj. 

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

8. Në zbatim të pikës 1 të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile, pala kërkuese Polimer 
Çeçi, e cila ka pozicionin e palës së paditur në gjykimin e themelit të kësaj çështje, 
pasi ka paraqitur rekursin ndaj vendimit nr. 298/137, datë 09.04.2019 të Gjykatës së 
Apelit Gjirokastër, ka kërkuar para Gjykatës së Lartë edhe pezullimin e ekzekutimit të 
këtij vendimi. Gjithashtu, palët e tjera pjesëmarrëse në gjykimin e çështjes për të cilin 
është dhënë vendimi gjyqësor që kërkohet të pezullohet, janë njoftuar rregullisht për 
kërkesën e paraqitur nga pala kërkuese Polimer Çeçi, por që nuk kanë parashtruar 
asnjë argument lidhur me bazueshmërinë në ligj të kërkesës për pezullim, si dhe 
qëndrimin e tyre ndaj këtij kërkimi. 

9. Kolegji vlerëson se neni 479/1 i K.P.C garanton vendosjen e masës së përkohshme 
procedurale të pezullimit të ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë (në 
kuptimin material) në funksion të zgjidhjes së rekursit, që është ushtruar ndaj vetë 
vendimit të formës së prerë, sigurisht duke patur parasysh arsyet justifikuese të 
zbatimit të kësaj mase, sikur mundet të jetë dëmi i rëndë dhe i pariparueshëm që 



5 
 

mund të sjellë ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit gjyqësor të formës së prerë. Kjo 
e drejtë e palës ndërgjyqëse gjyqhumbëse është paraparë nga ligji procedural civil si 
mjet që garanton ankimin efektiv në kuptim të nenit 43 të Kushtetutës së Republikës 
së Shqipërisë dhe nenit 13 të Konventës Europiane të të Drejtave të Njeriut. Por duhet 
theksuar se kjo është një masë e përkohshme me karakter përjashtimor dhe të 
jashtëzakonshëm. Kjo do të thotë se pala ndërgjyqëse gjyqhumbëse që bën kërkesën 
për pezullimin e vendimit gjyqësor të formës së prerë ka barrën t’i paraqesë Gjykatës 
rrethanat konkrete, të bazuara në prova në cilat nga ekzekutimi i menjëhershëm i 
vendimit gjyqësor të formës së prerë, kësaj pale mund t’i vijë një dëm i rëndë në 
mënyrë të parikthyeshme.  

10. Nga 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 qënies ose jo të një marrëdhënieje juridike të caktuar. Në këtë 
kuptim, 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 drejtëpërdrejtë në ekzekutim, por ato mund të 
shërbejnë vetëm si bazë për dhënien më vonë të një vendimi detyrimi. 

11. Në vijim të arsyetimit të mësipërm, 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.C 
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 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. 

12. Duke iu rikthyer çështjes konkrete, Kolegji vlerëson të theksojë faktin se, vendimi i 
Gjykatës së Apelit Gjirokastër, me të cilin është pranuar padia me objekt njohje 
pronar në pjesë ideale është një vendim gjyqësor deklarativ dhe nuk përbën titull 
ekzekutiv. Sa më sipër, Kolegji rithekson se ky vendim gjyqësor nuk mund të 
pezullohet, pasi nga natyra e tij ai nuk është një vendim i ekzekutueshëm, por është 
thjesht një vendim deklarativ, i cili 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.  

13. Përveç sa më sipër, nga shqyrtimi i shkaqeve konkrete për të cilat pala kërkuese 
kërkon pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor, Kolegji Civil i Gjykatës së 
Lartë konstaton se, në asnjë pjesë të kërkesës së paraqitur, nuk është evidentuar se cili 
është dëmi konkret që i shkaktohet palës së paditur nga ekzekutimi i këtij vendimi, si 
dhe pasojat e këtij dëmi janë shumë të rënda dhe të pariparueshme.  
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14. Bazuar sa më sipër, Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë vlerëson se nuk ka vend për të 
pranuar kërkesën e paraqitur nga kërkuesi Polimer Çeçi për pezullimin e ekzekutimit 
të vendimit gjyqësor nr. 298/137 datës 09.04.2019  të Gjykatës së Apelit Gjirokastër. 

 
 
 

P Ë R   K Ë T O   A R S Y E 
 

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

V E N D O S I 
 

Mospranimin e kërkesës së paraqitur nga kërkuesi Polimer Çeçi, për pezullimin e ekzekutimit 
të vendimit gjyqësor nr. 298/137 datës 09.04.2019  të Gjykatës së Apelit Gjirokastër. 
 
 

Tiranë, më 23/09/2020 
 
   

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

GJYKATA E LARTË 
KOLEGJI CIVIL 

 
Nr. 199 i Vendimit. 

 
V E N D I M 

NË EMËR TË REPUBLIKËS 
 

Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë i përbërë nga gjyqtarët: 
 

Ervin PUPE   - Kryesues 
Sokol SADUSHI  - Anëtar 
Ilir PANDA   - Anëtar 

  
Sot më datë 23/09/2020, mori në shqyrtim në dhomën e këshillimit kërkesën nr. 199 akti, datë 
08.06.2020, si më poshtë: 
 
KËRKUES: Armando Bardhi  
 
OBJEKTI:  Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 364, datë 24.12.2019 

të Gjykatës së Apelit Korçë, me të cilin është lënë në fuqi 
vendimi nr. 1308 (411), datë 10.04.2019 i Gjykatës së Rrethit 
Gjyqësor Korçë. 

 
 
BAZA LIGJORE:   Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile. 
 
Për çështjen civile që iu përket palëve ndërgjyqëse: 
 
PADITËS:   Iliriana Goce 
 
I PADITUR:   Armando Bardhi 
     
OBJEKTI: Ndryshimin e vendimit nr. 419, datë 06.04.2017 të ndryshuar 

me vendimin nr. 894, datë 06.07.2017 të Gjykatës së Rrethit 
Gjyqësor Korçë në lidhje me disponimin për mënyrën e takimit 
të fëmijës Fridaria Bardhi nga i padituri Armando Bardhi. 

 Dhënien e autorizimit paditëses Ilirjana Goce për të zhvendosur 
fëmijën Fridaria Bardhi jashtë vendit (territorit shqiptar) 

 
BAZA LIGJORE:  Neni 159 i Kodit të Familjes.  

 



2 
 

 
KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SE LARTË 

 
Pasi dëgjoi relatimin e gjyqtarit Ervin Pupe mbi kërkesën e subjektit kërkues Armando 
Bardhi, për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 364, datë 24.12.2019 të Gjykatës së 
Apelit Korçë, me të cilin është lënë në fuqi vendimi nr. 1308 (411), datë 10.04.2019 i 
Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Korçë, sipas përcaktimeve të nenit 479 të K.Pr.Civile, 
 

VËREN: 
 
 

I. Rrethanat e çështjes 
 
1. Referuar akteve të administruara në dosjen gjyqësore, rezulton se paditësja Ilirjana 

Goce, i është drejtuar në vitin 2019 Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Korçë, me padinë 
me objekt të sipërcituar në pjesën hyrëse të këtij vendimi.  

2. Me vendimin nr.  1308 (411), datë 10.04.2019, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Korçë 
ka vendosur: 
“Të autorizojë paditësen Ilirjana Goce të zhvendosë jashtë vendit (territorit shqiptar) 
fëmijën Fridaria Bardhi, e bija e Armando dhe Ilirjana, e datëlindjes 26.08.2008, 
duke kaluar nëpërmjet pikave të kalimit kufitar pa u marrë pëlqimi i babait të fëmijës, 
për aq kohë sa ky vendim nuk do të jetë ndryshuar (do të jetë në fuqi). 
Ndryshimin e vendimit nr. 419, datë 06.04.2017, i ndryshuar me vendimin nr. 894, 
datë 06.07.2017 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Korçë në lidhje me disponimin për 
mënyrën e takimit të fëmijës Fridaria Bardhi nga babai Armando Bardhi, si vijon: 
Iliriana Goce (nëna e fëmijës) detyrohet të lejojë të paditurin Armando Bardhi (atin e 
fëmijës) të takojë dhe mbajë fëmijën Fridaria Bardhi gjatë pushimeve verore, prej 
datës 01 Gusht deri në datën 15 Gusht të çdo viti. 
Shpenzimet gjyqësore lihen siç janë kryer”.  

3. Me vendimin nr. 364, datë 24.12.2019, Gjykata e Apelit Korçë ka vendosur: 
“Lënien në fuqi të vendimit nr. 411, datë 10.04.2019 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 
Korçë”. 

4. Kundër vendimit nr. 364, datë 24.12.2019 të Gjykatës së Apelit Korçë, pala e paditur 
në gjykimin e themelit Armando Bardhi, ka ushtruar të drejtën e rekursit. Në rekursin 
e paraqitur, pala e paditur Armando Bardhi, jo vetëm që ka kërkuar kundërshtimin e 
vendimit nr. 364, datë 24.12.2019 të Gjykatës së Apelit Korçë, por ka kërkuar edhe 
pezullimin e ekzekutimit të këtij vendimi, duke parashtruar këto shkaqe: 

 Vendimi i dhënë nga Gjykata e Apelit Korçë është rrjedhojë e zbatimit të gabuar të 
ligjit procedurial. 

 Gjykata e Apelit Korçë nuk mori në konsideratë asnjë kërkesë paraprake të bërë nga 
pala e paditur. Kjo gjykatë nuk i dha përgjigje kërkesës së palës së paditur për të 
pezulluar gjykimin në gjykatën e apelit, për sa kohë pala e paditur kishte iniciuar një 
proces gjyqësor pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Korçë, nga e cila varej zgjidhja e 
çështjes objekt shqyrtimi. 

 Gjithashtu, gjykata e apelit ka shkelur rregullat proceduriale, duke mos pyetur nëse 
pala e paditur ishte dakord me përbërjen e trupit gjykues, duke vijuar gjykimin. 

 Në seancën gjyqësore të zhvilluar në Gjykatën e Apelit, kjo gjykatë nuk ishte e 
interesuar për të dëgjuar qëndrimin e palës së paditur ndaj çështjes objekt gjykimi, 
çështje të cilat ishin pasqyruar shkurtimisht në ankim, por donin vetëm konkluzionin 
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përfundimtar se çfarë kjo palë kërkonte nga gjykata. Gjithashtu, kjo gjykatë nuk i ka 
dhënë mundësinë palës së paditur që të mbrohej me avokat. 

 Në këtë kuptim, palës së paditur në këtë gjykim i është shkelur e drejta për një proces 
të rregullt ligjor, duke ju mohuar e drejta për tu mbrojtur në gjykim, si dhe e drejta e 
fjalës. 

 Gjithashtu, shkelje të rënda ka kryer edhe Gjykata e Rrethit Gjyqësor Korçë, të cilat 
janë anashkaluar nga Gjykata e Apelit Korçë. 

 Ka rezultuar se kjo çështje është gjykuar në shkallë të parë nga gjyqtari Selajdin 
Pysqyli, i cili rezulton të ketë qenë gjyqtari që ka gjykuar të gjitha çështjet gjyqësore 
që kanë qenë midis këtyre palëve ndërgjyqëse, pavarësisht se kanë pasur objekt të 
ndryshme gjykimi. 

 Gjykata e Rrethit Gjyqësor Korçë e ka shqyrtuar çështjen objekt gjykimi, në mënyrë 
urgjente dhe me njëanshmëri të theksuar. Gjithashtu, kjo gjykatë ka lejuar zhvillimin 
e gjykimit pa prezencën dhe padijeninë e palës së paditur, e cila kishte bërë një 
kërkesë për përjashtim gjyqtari. 

 Ne pretendimet e dhëna nga pala paditëse janë përmendur disa thënie të pavërteta, 
për të cilat Gjykata e Rrethit Gjyqësor Korçë rezulton ti ketë përmendur në vendimin 
e saj, por që nuk bazohen në prova dhe në ligj. Për këtë arsye, këto pretendime duhet 
të merren në shqyrtim nga një gjykatë më e lartë për të arritur në konkluzionin e 
vërtetësisë së tyre. 

 Është i pavërtetë fakti që ka pretenduar pala paditëse, se djali i saj ka kaluar në 
mënyrë të paligjshme kufirin e Republikës së Shqipërisë si dhe pa u regjistruar në 
sistemin TIMS. Ky fakt nuk është i vërtetë, pasi djali është i pajisur me Green Card 
dhe për këtë arsye ka udhëtuar drejt USA pa autorizimin e nënës së tij. Gjithashtu, 
udhëtimi drejt USA nuk lejohet pa u regjistruar në sistemin TIMS. 

 Pala paditëse në këtë gjykim, nuk ka paraqitur prova shkresore për të vërtetuar të 
ardhurat e shtetasit Bledar Hoxhalli, i cili e ka ftuar paditësen dhe vajzën Friada për 
të jetuar në Kanada, me synim për të pasur një jetë më të mirë. 

 Gjykata nuk rezulton që të ketë hetuar dhe të ketë verifikuar se cilat janë të ardhurat e 
shtetasit Bledar Hoxhalli, për sa kohë ka vlerësuar interesin më të lartë të fëmijës. 
Gjykata nuk rezulton të ketë evidentuar se edhe në Shqipëri, vajza Friada jeton në 
kushte shumë të mira, si dhe nuk ka argumentuar se cilat kanë qenë shkaqet që 
paditësja e ka pasqyruar jetesën në Shqipëri kaq dramatike kur në fakt nuk është 
kështu. 

 Paditësja ka në Korçë një shtëpi banimi, si dhe ka dhënë me qera licensën e saj të 
farmacistes, duke mos dashur që të punojë vetë. Gjykata nuk ka marrë në konsideratë 
faktin se, paditësja nuk ka dëshirë që të punojë në vendin e saj, por shpenzon për 
qeranë e shtëpisë në Tiranë duke mos kontribuar për një jetë më të mirë të fëmijës së 
saj. 

 Akti i ekspertimit psikologjik është një akt i cunguar dhe që ka paraqitur shumë të 
pavërteta dhe hije dyshimi për cilësinë e tij. 

 Psikologjia ka anashkaluar tërësisht të shkuarën e shtetasit Bledar Hoxhalli, i cili 
aktualisht është një subjekt kyç për sigurimin e një jetese me të mirë për fëmijën 
Fridaria, për sa kohë ai ka ftuar paditësen me gjithë vajzën që të jetojnë në Kanada. 

 Psikologja, por edhe gjykata nuk rezulton të kenë hetuar për të kaluarën e këtij 
personi, e cila vërteton se ai është i papërshtatshëm për kujdesin e një vajze 10 
vjeçare. 

 Pala e paditur e ka bërë vetë këtë hetim dhe ka zbuluar që shtetasi Bledar Hoxhalli ka 
qenë i martuar më parë dhe nga martesa ka pasur dy fëmijë. Pas zgjidhjes së martesës 
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ky shtetas ka humbur kujdestarinë e të dy fëmijëve dhe deri më sot nuk është 
përgjigjur për të paguar detyrimin ushqimor ndaj tyre. I padituri ka mundur të 
sigurojë këto informacione në rrugë jozyrtare, nga ish-bashkëshortja e shtetasit 
Bledar Hoxhalli që jeton në Kanada, por do të bëjë përpjekje maksimale për ta 
siguruar këtë informacion në rrugë zyrtare. 

 Është i pavërtetë fakti që ka pasqyruar psikologjia në aktin e saj, se i padituri e ka 
takuar fëmijën Fridaria vetëm 3-4 herë në vit. Këto takime kanë qenë shumë më të 
shpeshta, pavarësisht pretendimeve të paditëses se nuk mund ta çojë vajzën tek i ati, 
për sa kohë jeton në Tiranë. 

 Pala paditëse në këtë gjykim ka depozituar disa tabulate telefonike, të cilat i ka 
paraqitur jo të plota, me qëllim nxjerrjen e tyre nga konteksti që kanë patur. Po të 
ishte treguar e plotë e gjithë biseda, gjykata do të kishte mundësi për të kuptuar të 
gjithë bisedën e kryer dhe se padia e ngritur prej paditëses nuk mund të pranohet 
duke u mbështetur në këto biseda telefonike. 

 Pala paditëse kërkon që të largohet nga Shqipëria pa pasur asnjë të ardhme të 
garantuar për jetën e vajzës Fridaria.  

 Ekzekutimi i vendimit të dhënë nga Gjykata e Apelit Korçë do të sillte pasoja shumë 
të rënda dhe dëme të pariparueshme për palën e paditur. 

 Për këtë arsye, kërkohet pezullimi i ekzekutimit të vendimit nr. 364, datë 24.12.2019 
të Gjykatës së Apelit Korçë, me të cilin është lënë në fuqi vendimi nr. 411, datë 
10.04.2019 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Korçë. 

 
 
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, pala kërkuese 
Armando Bardhi, i cili ka pozicionin e palës së paditur në gjykimin e themelit të kësaj 
çështje, në rekursin e paraqitur  ndaj vendimit nr. 364, datë 24.12.2019 të Gjykatës së 
Apelit Korçë, me të cilin është lënë në fuqi vendimi nr. 1308 (411), datë 10.04.2019 i 
Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Korçë, ka kërkuar para Gjykatës së Lartë edhe 
pezullimin e ekzekutimit të këtij vendimi. Gjithashtu, pala tjetër pjesëmarrëse në 
gjykimin e çështjes për të cilin është dhënë vendimi gjyqësor që kërkohet të 
pezullohet, është njoftuar rregullisht për kërkesën e paraqitur nga pala kërkuese 
Armando Bardhi, por që nuk ka parashtruar asnjë argument lidhur me bazueshmërinë 
në ligj të kërkesës për pezullim, si dhe qëndrimin e saj ndaj këtij kërkimi. 

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 
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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 i Gjykatës së Lartë konstaton se, në 
asnjë pjesë të kërkesës së paraqitur, kjo palë nuk ka argumentuar apo nuk ka 
pasqyruar ndonjë shkak konkret ligjor nga ato që parashikon neni 479 i K.Pr.Civile, 
për të kërkuar pezullimin e ekzekutimit të këtij vendimi, duke u mjaftuar më një 
vlerësim të përgjithshëm se ekzekutimi i këtij vendimi do të sillte dëm të 
pariparueshme. Në rekursin e paraqitur, pala kërkuese ka pretenduar fakte dhe 
rrethana, të cilat mund të vlerësoheshin nga gjykata gjatë procesit gjyqësor për 
vendosjen e pezullimit të ekzekutimit të vendimit, por këto fakte dhe rrethana nuk 
rezulton të provohen me prova shkresore të pakontestueshme, duke mbetur thjesht në 
një nivel deklarativ. 

10. Bazuar sa më sipër, Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë vlerëson se nuk ka vend për të 
pranuar kërkesën e paraqitur nga kërkuesi Armando Bardhi për pezullimin e 
ekzekutimit të vendimit gjyqësor nr. 364, datë 24.12.2019 të Gjykatës së Apelit 
Korçë. 

 
P Ë R   K Ë T O   A R S Y E 

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

 
V E N D O S I 

 
Mospranimin e kërkesës së paraqitur nga kërkuesi Armando Bardhi, për pezullimin e 
ekzekutimit të vendimit gjyqësor nr. 364, datë 24.12.2019 të Gjykatës së Apelit Korçë, me të 
cilin është lënë në fuqi vendimi nr. 1308 (411), datë 10.04.2019 i Gjykatës së Rrethit 
Gjyqësor Korçë. 

 
Tiranë, më 23.09.2020 

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

GJYKATA E LARTË 
KOLEGJI CIVIL 

 
Nr. 200 i Vendimit. 

 
V E N D I M 

NË EMËR TË REPUBLIKËS 
 

Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë i përbërë nga gjyqtarët: 
 

Ervin PUPE  - Kryesues 
Sokol SADUSHI - Anëtar 
Ilir PANDA  - Anëtar 

  
Sot më datë 23/09/2020, mori në shqyrtim në dhomën e këshillimit kërkesën nr. 200 akti, datë 
10.06.2020, si më poshtë: 
 
KËRKUES: Agjencia e Trajtimit të Pronës Tiranë, përfaqësuar nga Drejtori 

i Përgjithshëm znj. Jonida Baçi.. 
 
OBJEKTI:  Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 85, datë 19.02.2020 të 

Gjykatës së Apelit Shkodër. 
 
BAZA LIGJORE:   Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile. 
 
Për çështjen civile që iu përket palëve ndërgjyqëse: 
 
PADITËS:   Ndue Përshqefa 
 
I PADITUR:   Agjencia e Trajtimit të Pronës Tiranë 
    Avokatura e Shtetit Zyra Vendore Shkodër 
     
OBJEKTI: Anullimin e vendimit nr. 358, datë 24.11.2010 të Agjencisë së 

Trajtimit të Pronave Tiranë.  
Njohjen e të drejtës së pronësisë të subjektit të shpronësuar 
Gjokë Cup Doda (trashëgimtarëve të tij) për pasuritë e 
paluajtshme me sipërfaqe 2445 m2 tokë arë, e cila ndodhet në 
Njësinë Administrative Fan, Bashkia Mirditë, sipas 
përkufizimeve përkatëse.  
Kthimin ose kompensimin e kësaj prone trashëgimtarëve 
ligjorë të subjektit të shpronësuar Gjokë Cup Doda 
(trashëgimtarëve të tij) për pasuritë e paluajtshme me sipërfaqe 
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2445 m2 tokë arë, e cila ndodhet në Njësinë Administrative 
Fan, Bashkia Mirditë, sipas përkufizimeve përkatëse.  

 
BAZA LIGJORE:  Neni 324, 328 i K.Pr.Administrative; Ligji nr. 9235, datë 

29.07.2004 “Për kthimin dhe kompensimin e pronës”.  
 

KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SE LARTË 
 

Pasi dëgjoi relatimin e gjyqtarit Ervin Pupe mbi kërkesën e subjektit kërkues Polimer Çeçi, 
për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 85, datë 19.02.2020 të Gjykatës së Apelit 
Shkodër, sipas përcaktimeve të nenit 479 të K.Pr.Civile, 
 

VËREN: 
 
 

I. Rrethanat e çështjes 
 
1. Referuar akteve të administruara në dosjen gjyqësore, rezulton se, paditësi Ndue 

Përshqefa i është drejtuar në vitin 2017 Gjykatës së Apelit Shkodër, me padinë me 
objekt të sipërcituar në pjesën hyrëse të këtij vendimi.  

2. Me vendimin nr. 52, datë 07.02.2018, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Lezhë ka 
vendosur: 
“Pranimin e pjesshëm të padisë. 
Anullimin e vendimit nr. 358, datë 24.10.2010 të Agjencisë së Kthimit dhe 
Kompensimit të Pronave. 
Rrëzimin e padisë për pjesën tjetër si të pabazuar në ligj. 
Shpenzimet gjyqësore i ngarkohen palëve në raport me pjesëne  pranuar dhe të 
rrëzuar të padisë”.  

3. Me vendimin nr. 85, datë 19.02.2020, Gjykata e Apelit Shkodër ka vendosur: 
“Lënien në fuqi të vendimit nr. 52, datë 07.02.2018 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 
Lezhë”. 

4. Kundër vendimit nr. 85, datë 19.02.2020 të Gjykatës së Apelit Shkodër ka ushtruar të 
drejtën e rekursit Agjencia e Trajtimit të Pronës Tiranë, përfaqësuar nga Drejtori i 
Përgjithshëm znj. Jonida Baçi. Në rekursin e ushtruar ndaj vendimit objekt gjykimi, 
Agjencia e Trajtimit të Pronave Tiranë ka kërkuar edhe pezullimin e ekzekutimit të 
këtij vendimi, duke parashtruar këto shkaqe: 

 Vendimi i dhënë nga Gjykata e Apelit Shkodër është vendim i marrë në zbatim të keq 
të ligjit procedurial dhe atij material. 

 Gjykata e Apelit Shkodër, në zgjidhjen e kësaj cështje, ka aplikuar gabim 
parashikimet e ligjit nr. 9235/2004, i ndryshuar, në kushtet kur duhet të kishte 
aplikuar parashikimet e ligjit nr. 133/2015. Ky qëndrim i gjykatës, vjen në 
kundërshtim me sa parashikojnë Kolegjet e Bashkuara të Gjykatës së Lartë në 
vendimin nr. 3/2012. 

 Vendimi objekt gjykimi është dhënë në datën 24.11.2010, ndërsa pala paditëse e ka 
ankimuar atë jashtë afatit ligjor 30 ditor. Për këtë arsye, vendimi objekt gjykimi është 
vendim i formës së prerë, gjë e cila mbështetet edhe nga praktika e GJEDNJ si 
Ramadhi etj kundër Shqipërisë. 
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 Dokumentacioni ligjor dhe teknik që ka paraqitur pala e interesuar pranë AKKP, 
rezulton të ketë qenë formalisht në përputhje me parashikimet e ligjit nr. 9235/2004, i 
ndryshuar dhe aktet nënligjore të zbatueshme, por nga pikëpamja materiale e 
përmbajtjes së tyre ato nuk përmbajnë elementë bindës për provimin e të drejtës së 
pronësisë. 

 Dokumentacioni tekniko-ligjor i administruar në dosje krijon mospërputhje përsa i 
përket disa elementëve të pronës, siç është zëri kadastral i pronës, konfigurimi dhe 
sipërfaqja e tij. 

 Rezulton e provuar nga aktet e ndodhura në dosje, se konfigurimi i pronës objekt 
shqyrtimi nuk rezulton të jetë bërë në përputhje me parashikimet e dokumentit ligjor, 
mbi bazën e të cilit, pala e interesuar pretendon të drejtën e pronësisë. 

 Dokumenti arkivor i lëshuar nga Arkivi Shtetëror Rajonal Kukës, pasqyron një pronë 
me sipërfaqe 5170 m2, e zërit kadastral “tokë bujqësore”, si dhe një pronë të 
paluajtshme tokë truall me sipërfaqe 140, pa ju përcaktuar kufijtë respektivë këtyre dy 
pasurive. Ndërsa në vendimin gjyqësor me nr. 150, datë 09.02.2009 të Gjykatës së 
Rrethit Gjyqësor Lezhë, këto sipërfaqe pasqyrohen në masën S1=1660 m2 dhe 
S2=3458 m2, të dyja të zërit kadastral “tokë bujqësore”. 

 Për këtë arsye, për sa kohë dokumentacioni ligjor dhe hartografik nuk japin të dhëna 
se po flasim për të njëjtën pronë që ka qenë objekt shpronësimi pas datës 29.11.1944, 
me të drejtë AKKP ka vendosur rrëzimin e kërkesës së subjektit dhe mosnjohjen e të 
drejtës së pronës. 

 Bazuar sa më sipër është kërkuar prishja e vendimit nr. 85, datë 19.02.2020 të 
Gjykatës së Apelit Shkodër dhe kthimin i çështjes për rigjykim sërish pranë kësaj 
gjykate, me një trup tjetër gjykues. 

 Gjithashtu është kërkuar edhe pezullimi i ekzekutimit të vendimit nr. 85, datë 
19.02.2020 të Gjykatës së Apelit Shkodër, pa u dhënë asnjë shkak ligjor për të cilin 
është kërkuar pezullimi. 

 
 
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 kërkuesit Agjencia e Trajtimit të Pronës Tiranë, 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 kërkuesi Agjencia e Trajtimit të Pronës 
Tiranë, 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 



4 
 

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 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), 
ndaj vendimeve jopërfundimtare të gjykatës apo ndaj vendimeve të gjykatës që marrin 
formë të prerë vetëm në kuptimin procedural dhe me të cilat nuk zgjidhet çështja në 
themel. Kjo do të thotë se, vetëm, tek vendimet e detyrimit, debitori gjyqhumbës, i cili 
është ngarkuar me vendim gjyqësor të formës së prerë me përmbushjen e një detyrimi, 
ka të drejtë të kërkojë sipas nenit 479 të 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, qënia titull ekzekutiv e vendimit gjyqësor të 
formës së prerë, përbën premisën bazë, të cilën Kolegji e vlerëson paraprakisht në çdo 
kërkesë pezullimi. Vetëm pasi plotësohet ky kusht (conditio sine qua non), Kolegji 
vlerëson më pas, rast pas rasti, nëse ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit sjell apo jo 
pasoja të rënda dhe të pariparueshme. 

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.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 K.Pr.C 
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 prerë, përbën premisën bazë, të cilën 
Kolegji e vlerëson paraprakisht në çdo kërkesë pezullimi. Vetëm pasi plotësohet ky 
kusht (conditio sine qua non), Kolegji vlerëson më pas, rast pas rasti, nëse ekzekutimi 
i menjëhershëm i vendimit sjell apo jo pasoja të rënda dhe të pariparueshme. 

11. Duke iu rikthyer rastit konkret, Kolegji rithekson se vendimi i Gjykatës së Rrethit 
Gjyqësor Lezhë, lënë në fuqi nga Gjykata e Apelit Korçë, me të cilin është pranuar 
padia vetëm për pjesën e anullimit të vendimit nr. 358, datë 24.11.2010 të AKKP 
Tiranë, si dhe është rrëzuar për pjesën tjetër është një vendim gjyqësor deklarativ dhe 
nuk përbën titull ekzekutiv. Sa më sipër, Kolegji rithekson se ky vendim gjyqësor nuk 
mund të pezullohet, pasi nga natyra e tij ai nuk është një vendim i ekzekutueshëm, por 
është thjesht një vendim deklarativ, i cili 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.  
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12. Gjithashtu, nga shqyrtimi që i bëhet kërkesës për pezullimin e vendimit, rezulton se 
pala kërkuese nuk ka paraqitur asnjë shkak apo argument konkret të bazuar në prova, 
se pse ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit në këtë gjykim, do të sillte për palën e 
paditur pasoja të rënda dhe të pariparueshme. Fakti që me vendimin nr. 52, datë 
07.02.2018 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Lezhë, i cili është lënë në fuqi me 
vendimin nr. 85, datë 19.02.2020 të Gjykatës së Apelit Shkodër, gjykata ka vendosur 
rrëzimin e padisë për pjesën që është kërkuar njohja e pronës dhe kthimi ose 
kompensimi i saj, me argumentin se këto të drejta realizohen nëpërmjet anullimit të 
vendimit nr. 358, datë 24.11.2010 të AKKP Tiranë (i cili sjell si pasojë marrjen fuqi 
juridike të vendimit nr. 29, datë 15.04.2009 të ZRKKKP Qarku Lezhë, me të cilën 
është njohur sip. e pronës me sip. 2445, nga të cilat janë kthyer 780 m2 si dhe është 
kompensuar pjesa tjetër e saj), nuk e bën këtë vendim gjyqësor të ekzekutueshëm për 
shkak të natyrës që ai ka, pasi nuk përmban detyrime për palët pjesëmarrëse në 
gjykim dhe për rrjedhojë, objekti i kërkesës nuk gjen mbështetje në nenin 479 të 
K.Pr.Civile.  

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

 
P Ë R   K Ë T O   A R S Y E 

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

 
V E N D O S I 

 
Mospranimin e kërkesës së paraqitur nga kërkuesi Agjencia e Trajtimit të Pronës Tiranë, për 
pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 85, datë 19.02.2020 të Gjykatës së Apelit Shkodër, 
me të cilin është lënë në fuqi vendimi nr. 52, datë 07.02.2018 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 
Lezhë. 

Tiranë, më 23.09.2020 
 
 
   

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

GJYKATA E LARTË 
KOLEGJI CIVIL 

 
Nr. 204 i Vendimit. 
 

V E N D I M 
NË EMËR TË REPUBLIKËS 

 
Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë i përbërë nga gjyqtarët: 

 
Ervin PUPE  - Kryesues 
Sokol SADUSHI - Anëtar 
Ilir PANDA  - Anëtar 

  
Sot më datë 23/09/.2020, mori në shqyrtim në dhomën e këshillimit kërkesën nr. 204 akti, 
datë 10.06.2020, si më poshtë: 
 
KËRKUES: Viktor Bajramasi 

Amarilda Bajramasi 
Përfaqësuar nga Avokatja Andia Bonja 

 
OBJEKTI:  Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 344 datë 04.12.2019 të 

Gjykatës së Apelit Korçë, me të cilin është lënë në fuqi vendimi 
nr. 618, datë 27.05.2019 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Korçë. 

 
BAZA LIGJORE:   Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile. 
 
 
Për çështjen civile që iu përket palëve ndërgjyqëse: 
 
PADITËS:   Vaso Kondi 
 
I PADITUR:   Shpëtim Kalemi 
    Medi Nako 
    Viktor Bajramasi 
    Amarilda Bajramasi 
    Përparim Mehmeti 
    Agjencia e Kthimit dhe Kompesimit të Pronave Tiranë 
    Komisioni Vendor i Vlerësimit të pasurive të paluajtshme 
    Trashëgimtarët e Meleq Abaz, të cilët janë: 
    Viktori Abaz 
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    Rajmonda Guri (Abaz) 
    Vjollca Shahinasi ( Abaz) 
    Sherfi Abaz 
 
PERSON I TRETË:   Denis Berberi 
    Ilir Berberi 
     
 
OBJEKTI: Ndryshimin e vendimit nr. 354, datë 25.01.2008 të 

AKKPronave  ish-Pronarëve Zyra Rajonale Korçë. 
Konstatimi i pavlefshmërisë absolute të AMTP nr. 88/2, datë 
11.09.2000 në emër të Përparim Mehmeti. 
Konstatimi i pavlefshmërisë absolute AMTP nr. 88/1, datë 
27.09.2000 në emër të Shpëtim Kalemi. 
Konstatimi i pavlefshmërisë absolute të AMTP nr. 86, datë 
29.09.2000 në emër të Meleq Abaz. 
Konstatimi i pavlefshmërisë absolute të Kontratave të Shitjes 
me Nr. 517 Rep dhe Nr. 405 Kol datë 02.08.2013. 
Detyrimin e palës së paditur dhe personat e trete të lirojnë 
sipërfaqen e zënë prej tyre duke njohur paditësin Vaso Kondi 
pronar sipas Vendimit nr. 345, datë 25.01.2008 të 
A.K.K.Pronave Zyra Rajonale Korçë. 

 
 
BAZA LIGJORE:  Neni 32/a, 154, të K.Pr.Civile, neni 200/d dhe 296 të K.Civil; 

nenet 116, 117 të K.Pr.Administrative; Ligji nr. 9235, datë 
29.07.2004 “Për kthimin dhe kompensimin e pronës”, i 
ndryshuar; Ligjit nr. 33/2012 “Për regjistrimin e pasurive të 
paluajtshme”.  

 
 
 

KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SE LARTË 
 

Pasi dëgjoi relatimin e gjyqtarit Ervin Pupe mbi kërkesën e subjekteve kërkues Viktor dhe 
Amarilda Bajramasi, për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 344 datë 27.07.2019 të 
Gjykatës së Apelit Korçë, me të cilin është lënë në fuqi vendimi nr. 618, datë 27.05.2019 të 
Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Korçë, sipas përcaktimeve të nenit 479 të K.Pr.Civile, 
 

VËREN: 
 
 

I. Rrethanat e çështjes 
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1. Referuar akteve të administruara në dosjen gjyqësore, rezulton se paditësi Vaso Kondi 
i është drejtuar në vitin 2018 Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Korçë, me padinë me 
objekt të sipërcituar në pjesën hyrëse të këtij vendimi.  

2. Me vendimin nr.618, datë 27.05.2019 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Korçë, 
është vendosur: 
“Pranimin e pjesshëm të kërkesëpadisë me palë paditëse Vaso Kondi të paditur 
Shpëtim Kalemi, Medi Nako, Viktor Bajramasi, Amarilda Bajramasi, Agjencia e 
Trajtimit të Pronave Tiranë, Komisioni i Verifikimit të titujve të pronësisë persona 
trashëgimtarët e Meleq Abaz, Viktor Abaz, Rajmonda Guri ( Abaz), Vjollca Shahinasi 
( Abaz), Sherif Abaz dhe persona të tretë Denis Berberi dhe Ilir Berberi, me objekt të 
sipërcituar.  

 Konstatimin pjesërisht absolutisht të pavlefshëm të AMTP me nr. 88/1, datë 
27.09.2000 me sip. 4500 m2 arë, në emër të të paditurit Shpëtim Kalemi. 
Konstatimin pjesërisht absolutisht të pavlefshëm  të AMPT-së me nr. 86, datë 
25.09.2000 në emër të Meleq Abaz për pjesën e mbivendosur me pronën e paditësit 
prej 1080 m2  + 1078.5 m2 = 2158.5 m2 

 Konstatim i veprimit juridik Kontratë Shitblerje me nr. 517 rep. dhe nr. 405 kol., datë 
02.08.2013 si absolutisht i pavlefshëm për sipërfaqen 2158.5 m2. 
Ndryshimin e Vendimit nr. 354, datë 25.01.2008 të A.K.K.Pronave Zyra Rajonale 
Korçë pika 2/a duke u kthyer paditësit Vaso Kondi gjithsej sipërfaqja prej 4009 m2, si 
sipërfaqe e lirë e zënë nga të paditurit Shpëtim Kalemi me sip. 964 m2, Medi Nako me 
sip. 1080 m2, Viktor Bajramasi dhe Amarilda Bajramasi me sip. 1078 m2,  mbi 
veprimin absolutisht të pavlefshëm dhe pjesa tjetër prej 886.5 m2 truall po brenda 
konfigurimit të përcaktuar në Hartën treguese dhe gjendjes në terren. 
Detyrimin  e të paditurve Shpëtim Kalemi, Medi Nako, Viktor Bajramasi, Amarilda 
Bajramasi, të lirojnë sipërfaqen e zënë prej tyre prej 4009 m2 si posedues pa titull. 
Pushimin e gjykimit sa i përket konstatimi pjesërisht absolutisht i pavlefshme të 
AMTP me nr. 88/2 datë 11.09.2000 në emër të Përparim Mehmeti. 
Pushimin e gjykimit të kërkesë-padisë me paditës Vaso Kondi dhe të paditur 
trashëgimtarët e Julian Kalemi. 
Pushimin e gjykimit të kërkesëpadisë me palë paditëse Vaso Kondi për kërkimin ndaj 
personave të tretë Denis Berberi, Ilir Berberi për pavlefshmërinë si absolutisht të 
pavlefshëm të veprimit juridik Kontrata  e Shitjes me nr. 25 rep dhe nr. 16 kol., datë 
08.01.2014. Aktet e ekspertimit baze dhe ai shtesë së bashku me planvendosjen e 
pronës janë pjesë e këtij vendimi. 
Shpenzimet gjyqësore të taksës mbi aktet në shumën 3000 lekë të punës së ekspertit 
sipas faturës në shumën 50.000 në ngarkim të të paditurve solidarisht”.  

3. Me vendimin nr. 344, datë 04.12.2019 të Gjykatës së Apelit Korçë, është 
vendosur: 
“Lënien në fuqi të vendimit nr. 618, datë 27.05.2019 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 
Korçë”. 

4. Palët e paditura në gjykimin e themelit Viktor Bajramasi dhe Amarilda Bajramasi, 
përfaqësuar nga Av. Andia Bonja, kanë ushtruar të drejtën e rekursit ndaj vendimit nr. 
344, datë 04.12.2019 të Gjykatës së Apelit Korçë, me të cilin është lënë në fuqi 
vendimi nr. 618, datë 27.05.2019 i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Korçë. Rezulton se 
në rekursin e ushtruar, këto palë kanë kërkuar edhe pezullimin e ekzekutimit të 
vendimit të këtyre vendimeve, duke parashtruar këto shkaqe: 

 Vendimet e dhëna nga Gjykata e Apelit Korçë dhe Gjykata e Rrethit Gjyqësor Korçë 
janë rrjedhojë e zbatimit të gabuar të ligjit procedurial. 



4 
 

 Gjykata e Apelit Korçë nuk ka marrë farë në analizë dhe shqyrtim pretendimet e 
paraqitura nga pala e paditur, përsa i përket përcaktimit të kompetencës lëndore në 
shqyrtimin e kësaj çështje, megjithësë ky pretendim është paraqitur nga kjo palë në të 
dy shkallët e gjykimit. 

 Të dyja gjykatat kanë gabuar kur janë shprehur për pavlefshmërinë absolute të 
AMPT nr. 86, datë 25.06.2000, pasi shqyrtimi i këtyre lloj akteve nuk është 
kompetencë lëndore e gjykatave me juridiksion të përgjithshëm (civil), por është 
kompetencë lëndore e Gjykatave Administrative. Për këtë arsye, kompetente nga 
pikëpamja e lëndës për shqyrtimin e këtyre lloj akteve nuk ka qenë Gjykata e Rrethit 
Gjyqësor Korçë, e rrjedhimisht Gjykata e Apelit Korçë, por vetëm Gjykata 
Administrative e Shkallës së Parë Korçë.  

 Ky pretendim është kërkuar në të dyja gjykatat e faktit, dhe është pjesë e shkaqeve të 
rekursit dhe kërkesës për pezullim pranë Gjykatës së Lartë. 

 Akti i ekspertimit dhe akti shtesë i eskpertimit kanë pasaktësi në lidhje me 
përcaktimin e sipërfaqes së mbivendosur, si dhe me sipërfaqet e regjistruara në 
ZVRPP Korçë në emër të të paditurve Viktor dhe Amarilda Bajramasi. Eksperti ka 
pretenduar se Hartat e Zyrës së Regjistrimit janë të vendosura gabim dhe nuk mund 
të bënte një Akt Ekspertimit të rregullt për palët ndërgjyqëse. Për këtë arsye, është e 
paqartë nëse konkluzionet e këtij eksperti mund të merren në konsideratë nga 
gjykata, kur problemi i mbivendosjeve nuk vjen si rezultat i titullit të pronësisë së 
palës së paditur, por si rezultat i pasaktësive që kanë dokumentacioni hartografik i 
Zyrës së Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme. 

 Është e rëndësishme që për një zgjidhje të drejtë të kësaj çështje, eksperti të kishte 
bërë një analizë të plotë të titullit të pronësisë së të paditurve Viktor dhe Amarilda, 
duke identifikuar qartësisht kufijtë dhe sipërfaqen e pronës së tyre të përfituar me 
AMTP dhe më pas të përcaktohej mbivendosja me pasurinë e paluajtshme objekt 
gjykimi. Eksperti nuk rezulton të ketë dhënë sqarime të qarta në lidhje me 
identifikimin në terren të pasurisë së palëve të paditura në këtë gjykim, e për 
rrjedhojë hetimi gjyqësor është i paplotë. 

 Palët e paditura Viktor dhe Amarilda Bajramasi e kanë blerë sipërfaqen e tokës 
nëpërmjet një kontrate-shitblerje të rregullt, sipas ligjeve në fuqi. 

 Pasuria e paluajtshme objekt gjykimi është tokë bujqësore referuar nenit 1 të ligjit nr. 
7501 datë 19.07.1991 “Për Tokën”. Ndodhja e kësaj sipërfaqeje brenda vijës 
kufizuese të qytetit të Korçës nuk e bën atë  apriori truall. 

 Gjykata e Apelit Korçë nuk ka kryer njoftim të rregullt në lidhje me datën e 
përcaktuar për zhvillimin e gjykimit. Nuk rezulton që kjo gjykatë të ketë bërë 
njoftimin e palëve në proces me fletëthirrje në adresën e deklaruar, sikurse e ka kryer 
edhe në raste të tjera.  

 Njoftimi i palëve me shpallje në këndin e gjykatës, nuk përbën një mënyrë të saktë 
njoftimi referuar parimit të pasjes së një procesi të rregullt ligjor.   

 Mendojmë se ndodhemi përpara faktit që në këtë rast duhet të merret masa e 
pezullimit të Vendimit Nr.433 datë 04.12.2019 dhënë nga Gjykata e Apelit Korçë 
sepse vetëm në këtë mënyrë mund të shmangim kryerjen e një sërë veprimeve nga 
pala paditëse, të cilat do të jetë e pamundur ti rikthejmë edhe njëherë në gjendjen 
fillestare në qofte se nga Gjykata e Lartë do të vërehet se nuk është kryer një hetim i 
saktë në këtë proces dhe rrjedhimisht do të prishen të dy vendimet.  

 
 
II. Vlerësimi i Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë 
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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, pala kërkuese Viktor 
dhe Amarilda Bajramasi, të cilët kanë pozicionin e palës së paditur në gjykimin e 
themelit të kësaj çështje, në rekursin e paraqitur  ndaj vendimit nr. 344 datë 
27.07.2019 të Gjykatës së Apelit Korçë, me të cilin është lënë në fuqi vendimi nr. 
618, datë 27.05.2019 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Korçë, kanë kërkuar para 
Gjykatës së Lartë edhe pezullimin e ekzekutimit të këtij vendimi. Gjithashtu, palët e 
tjera pjesëmarrëse në gjykimin e çështjes për të cilin është dhënë vendimi gjyqësor që 
kërkohet të pezullohet, janë njoftuar rregullisht për kërkesën e paraqitur nga pala 
kërkuese Viktor dhe Amarilda Bajramasi, por që nuk kanë parashtruar asnjë argument 
lidhur me bazueshmërinë në ligj të kërkesës për pezullim, si dhe qëndrimin e tyre ndaj 
këtij kërkimi. Rezulton se për personat e tretë në këtë gjykim Ilir Berberi dhe Denis 
Berberi njoftimi është bërë nëpërmjet shpalljes publike sipas parashikimeve të nenit 
133/a dhe 133/b të K.Pr.Civile, ndërsa i padituri Medi Nako ka refuzuar marrjen e 
njoftimit. 

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.  

9. Nga shqyrtimi i shkaqeve konkrete për të cilat pala kërkuese, kërkon pezullimin e 
ekzekutimit të vendimit gjyqësor, Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë konstaton se, kjo 
palë ka argumentuar se ekzekutimi i këtij vendimi do t’i sillte pasoja të 
pariparueshme, pasi kryerja e një sërë veprimeve nga ana e palës paditëse, do ta bënte 
të pamundur dhe shumë të vështirë kthimin e palëve në gjendjen e mëparshme. 
Referuar argumentave të dhëna në kërkesë, pala kërkuese ka arritur të ngrejë 
pretendime të asaj natyre, të cilat në rast se rezultojnë në provohen kur çështja të 
shqyrtohet në themel të saj, ta bëjnë të gjithë procesin gjyqësor të zhvilluar nga dy 
gjykatat më të ulëta të pavlefshëm, për shkak të përcaktimit të gabuar të kompetencës 
lëndore të gjykatave që e kanë marrë në shqyrtim padinë objekt gjykimi. Në këtë 
kuptim, pala kërkuese ka dhënë argumenta të mjaftueshëm në kuptim të nenit 479 të 
K.Pr.Civile, dhe për këtë arsye kërkesa e tyre duhet të pranohet.  

10. Kolegji, rithekson faktin se ky vendim përbën një masë të përkohshme dhe për sa 
kohë flasim për një pasuri të paluajtshme, e cila nuk ka mundësi që të zhduket apo të 
bëhet i pamundur kthimi apo vendosja në posedim të pronarëve të ligjshëm, vendimi i 
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pezullimit është masa më e mirë dhe më proporcionale që mund të merret në këtë rast 
për të gjitha palët e përfshira në këtë proces gjykimi. 

11. Bazuar sa më sipër, Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë vlerëson se ka vend për të 
pranuar kërkesën e paraqitur nga kërkuesit Viktor dhe Amarilda Bajramasi për 
pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor nr. 344 datë 27.07.2019 të Gjykatës së 
Apelit Korçë. 

 
P Ë R   K Ë T O   A R S Y E 

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

 
V E N D O S I 

 
Pranimin e kërkesës së paraqitur nga kërkuesit Viktor dhe Amarilda Bajramasi përfaqësuar 
nga Avokatja Andia Bonja. 
Pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor nr. 344 datë 04.12.2019 të Gjykatës së Apelit 
Korçë, me të cilin është lënë në fuqi vendimi nr. 618, datë 27.05.2019 të Gjykatës së Rrethit 
Gjyqësor Korçë. 

 
Tiranë, më 23.09.2020 

 
 

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

KOLEGJI CIVIL
Nr. 222 i Vendimit.

V E N D I M

NË EMËR TË REPUBLIKËS

Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë i përbërë nga gjyqtarët:

Ervin PUPE - Kryesues
Sokol SADUSHI - Anëtar
Ilir PANDA - Anëtar

Sot më datë 23.09.2020, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr. 222 akti, datë
06.07.2020, si më poshtë:

KËRKUES: Autoriteti Portual Durrës

OBJEKTI: Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 10-2019-1498 (517),
datë 25.07.2019 të Gjykatës së Apelit Durrës.

BAZA LIGJORE: Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile.

Për çështjen civile që iu përket palëve:

Paditës: Skënder Aliaj

I Paditur: Shoqëria “Varaku-E” shpk

Person i tretë: Autoriteti Portual Durrës

KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SE 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. Nga aktet e fashikullit të gjykimit ka rezultuar se paditësi Skënder Aliaj, i është
drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësore Durrës kundrejt palës së paditur, Shoqëria
“Varaku-E” shpk, person i tretë Autoriteti Portual Durrës, me objekt shpërblim dëmi
për zgjidhje të paligjshme të kontratës së punës.
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2. Gjykata e Rrethit Gjyqësore Durrës me vendimin nr. 1416/392, datë 12.03.2019 ka
vendosur:
“Pranimin e kërkesëpadisë së paditësit Skënder Aliaj.
Konstatimin e zgjidhjes së menjëhershme pa shkaqe të arsyeshme dhe në kohë të
papërshtatshme të Kontratës së Punës.
Detyrimin e palës së paditur, shoqëria “Varaku-E” sh.p.k të dëmshpërblejë paditësin
Skënder Aliaj pagën e 12 muajve për zgjidhjen e menjëhershme pa shkaqe te
arsyeshme dhe ne kohe te papërshtatshme te Kontratës së Punës.
Detyrimin e palës së paditur, Shoqëria “Varaku-E" sh.p.k ti paguajë paditësit
Skënder Aliaj pagën e 2 (dy) muajve, për mosrespektim të procedurës së zgjidhjes së
kontratës së punës.
Detyrimin e palës së paditur, Shoqëria “Varaku-E” sh.p.k ti paguajë paditësin
Skënder Aliaj, shpërblim prej 3 muaj pagë, për mos respektim të afatit te njoftimit për
zgjidhjen e kontratës së punës.
Detyrimin e palës së paditur, Shoqëria ‘‘Varaku-E” sh.p.k, ti paguajë paditësit
Skënder Aliaj, pagën e 20 (njëzet) muajve, si shpërblim për vjetërsi në punë.
Dhënien e vendimit me ekzekutim të përkohshëm.
Shpenzimet gjyqësore i ngarkohen palës së paditur, Shoqërisë “Varaku-E" sh.p.k.:

3. Gjykata e Apelit Durrës, me vendimin nr. 10-2019-1498 (517), datë 25.07.2019 ka
vendosur:
“Prishjen e vendimit nr. 1416/392, datë 12.03.2019 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor
Durrës dhe dërgimin e çështjes për rigjykim në po atë gjykatë, me tjetër trup gjykues.
Kundër këtij vendimi mund të bëhet rekurs në Gjykatën e Lartë sipas ligjit”.

4. Kundër këtij vendimi ka paraqitur rekurs kërkuesi Autoriteti Portual Durrës, i
cili ka kërkuar edhe pezullimin e ekzekutimit të vendimit, duke parashtruar këto
shkaqe:

 Autoriteti Portual Durrës, si person i tretë në këtë çështje, e cënuar nga ky vendim, ka
ushtruar Rekursin nr.3353 dt.07.10.2019.Por ndërkohë që dosja është depozituar në
Gjykatën e Lartë, pranë Autoritetit Portual Durrës vjen fletë thirrja nga Gjykata e
Rrethit Gjyqësor Durrës për caktimin e seancës.

 Në raste të tjera të ngjashme kur çështje të tilla janë rikthyer për rigjykim në shkallë të
parë pas ushtrimit të Rekursit nuk janë kryer veprime proceduriale.

 Pavarësisht se Autoriteti Portual Durrës paraqiti kërkesën për pezullim para Gjykatës
së Rrethit Gjyqësor Durrës, nuk është marrë parasysh dhe procedoi me gjykimin e
çështjes duke pranuar kërkesën e paditësit për të na thirrur në cilësinë e të paditurit.
Bashkangjitur do të gjeni procesverbalin e seancës gjyqësore (i paraqitur
elektronikisht pranë APD ,sipas rregullave të reja për parandalimin e Covid-19 të
vendosura nga Gjykata), ku janë marrë vendimet e ndërmjetme referuar më lart.

 Procedimi i mëtejshëm, vendimet e ndërmjetme që mund të ndërmerren si dhe
vendimi përfundimtar mund të sjellë pasoja, pa dashur të paragjykojmë çështjen, por
duke prezumuar më të keqen, të cilat do të ishin të parikuperueshme.

 Autoriteti Portual Durrës nuk ka asnjë rast vendimesh të paekzekutuara dhe vetë
serioziteti dhe korrektësia e këtij institucioni është garanci. Ndërkohë nga ana tjetër
paditësi nuk ofron asnjë garanci në rast se vendimi i marrë nga Gjykata e Rrethit
Gjyqësor Durrës do të bjerë ndesh me vendimin që do të marrë Gjykata e Lartë.

 Vendimi i Gjykatës së Apelit nr. 1498/517 dt.07.10.2019, duke iu referuar neneve
466/ç dhe 457/d të K.Pr.C., është i gabuar dhe i pambështetur. Rregullimi i
ndërgjygjësisë i referohet korrigjimeve të gabimeve proceduriale (Gjykata e shkallës
së parë në rigjykim është e detyruar t ’i përmbahet vendimit të gjykatës së apelit për
çdo veprim proceduraltë vendosur në të), jo ndryshimit të themelit të pretendimit,
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imponimin e saj paditësit. Përmendim këtu dhe faktin që nga gjykata e Rrethit
Gjyqësor Durrës janë shqyrtuar një sëre çështjesh të ish-punonjësve të shoq.”Varaku-
E” shpk. Lidhur me këto çështje vendimet e të cilave i kemi përcjellë dhe me
Rekursin, pasqyrohen në argumentimin e këtyre vendimeve hetimi dhe verifikimi që
Gjykata ka bërë lidhur me pozicionin e Autoritetit Portual Durrës në konfliktin dhe
pretendimet e ish-punonjësve ndaj Shoqërisë “Varaku-E” shpk.

 Vendimi i Gjykatës së Apelit Durrës për rikthimin për rigjykim pranë Gjykatës së
Shkallës së Parë me tjetër trup gjykues, ku dikton legjitimitetin pasiv, është i gabuar
dhe i pambështetur pasi është:

 Në kundërshtim me disa prej parashikimeve në Kodin e Procedurës Civile të cilët  ju
garantojnë palëve një proces të rregullt gjyqësor  me konkretisht nenet 5, 6, 28 dhe
154 Gjykata ka arsyetuar gabim kur ka konstatuar se është formuar gabimisht
bashkëndërgjyqësia dhe se për këtë arsye referuar nenit 466/ç, “...çështja duhet të
shkojë për rigjykim...” ndërkohë gjatë arsyetimit të saj kërkon përjashtimin e
punëdhënësit shoqërisë “Varaku-E” shpk nga të qenit i paditur.

 Gjithashtu kërkoi dhe zëvendësimin e këtij të fundit me Autoritetin Portual Durrës.
APD nuk është punëdhënësi, nuk ka patur një marrëdhënie juridike të tillë me
paditësin kur iu ndërprenë marrëdhëniet e punës objekt konflikti në këtë çështje
gjyqësore.

 APD ka qenë punëdhënës para vitit 2013, dhe në atë kohë kjo procedurë, përsërisim
edhe një herë, nuk është kontestuar asnjëherë as nga paditësi dhe as nga shoqëria
Varaku-E. Gjykata e ka kthyer çështjen për rigjykim duke kërkuar që Autoriteti
Portual Durrës nga “Person i tretë” të kalojë “I paditur” në kundërshtim me nenin
467/d të K.Pr.C Kontrata e lidhur ndërmjet shoqërisë “Varaku-E” dhe paditësit
Skënder Aliaj është një kontratë punë e mirëfilltë e cila përcakton qartë kush është
punëdhënësi dhe kush është punëmarrësi. Kohëzgjatja e saj nuk është e lidhur me
asnjë dukuri apo shkak në të ardhmen.

 Në nenin 11 të saj janë përcaktuar kushtet e zgjidhjes së kontratës. Kjo kontratë
individuale e punës që shoqëria “Varaku-E” shpk ka nënshkruar me punonjësin, nuk
është e ndërlidhur me Kontratën e Prokurimit si përsa i përket afatit të kohëzgjatjes së
kontratës individuale ashtu dhe përsa i përket statusit që gjykata pretendon “Vënies në
dispozicion të punëmarrësve”. Ky koncept i huazuar i Gjykatës Apelit, nuk ka asnjë
referencë as në dokumentacion e as në bazën ligjore të procedurës së përdorur nga
APD ku të mbështetet.

 Nëse shoqëria Varaku-E, do të kishte patur kundërshtime lidhur me kontratën, së pari
nuk duhet të kishte marrë pjesë në prokurim dhe së dyti nuk duhet të kishte
nënshkruar kontratën.

 I padituri në momentin e nënshkrimit të kontratës ka fituar titullin e punëdhënësit me
të gjithë të drejtat dhe detyrimet që mbart. Këtyre detyrime të cilat i padituri i ka patur
shumë të qarta në momentin e nënshkrimit të kontratës, nuk i shmanget dot.
Punëdhënsi i paditësit është subjekti privat shoqëria “Varaku-E” shpk dhe jo
Autoriteti Portual Durrës, ç’ka do të thotë që APD nuk është në kushtet e legjitimitetit
pasiv, pasi nuk ka cënuar drejtpërdrejtë të drejtat apo interesat e ligjshme të palës
paditëse.

 Marrëdhënia e punës ndërmjet Autoritetit Portual Durrës dhe paditësit, kanë
përfunduar që në momentin e transferimit të tij te shoqëria kontraktuese e shërbimeve
të mirëmbajtjes Varaku-E sh.p.k, me nënshkrimin e kontratës individuale të punës e
datës 01.03.2013.

 Pra referuar arsyetimit dhe argumentave të sjella, për shkak të shqyrtimit të çështjes
në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Durrës,i kërkojmë Kolegjit të Gjykatës së Lartë;
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Pezullimin e ekzekutimit të vendimit të Gjykatës së Apelit “Për dërgimin e çështjes
për rishqyrtim në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Durrës me tjetër trup gjykues” dhe
pezullimin e gjykimit të çështjes në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Durrës.

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 Autoriteti Portual Durrës, 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 Autoriteti Portual Durrës. Pas
marrjes së njoftimit për kërkesën për pezullim pala paditëse në vendimin që kërkohet
të pezullohet, ka parashtruar argumente lidhur me bazueshmërinë në ligj të kërkesës
për pezullim dhe për qëndrimin e saj duke kërkuar mospranimin e kërkesës për
pezullim me argumentin që: Vendimi i gjykatës së apelit ka dërguar çështjen për
rigjykim në gjykatën e rrethit dhe palës kërkuese nuk i vjen asnjë dëm i
pariparueshëm për rrjedhojë kërkesa për pezullim nuk përmbush kriteret e përcaktuara
në ligj.

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 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),
ndaj vendimeve jopërfundimtare të gjykatës apo ndaj vendimeve të gjykatës që marrin
formë të prerë vetëm në kuptimin procedural dhe me të cilat nuk zgjidhet çështja në
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themel. Kjo do të thotë se, vetëm, tek vendimet e detyrimit, debitori gjyqhumbës, i cili
është ngarkuar me vendim gjyqësor të formës së prerë me përmbushjen e një detyrimi,
ka të drejtë të kërkojë sipas nenit 479 të 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 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.

10. Duke iu rikthyer rastit konkret, Kolegji thekson se vendimi i Gjykatës së Apelit
Durrës, nuk është vendim i formës së prerë, për më tepër nga Gjykata e Apelit Durrës
është vendosur prishja e çështjes dhe kthimi i saj për rishqyrtim. Në kuptimin material
vendimi duhet të jetë titull ekzekutiv në kuptim të nenit 510/a të K.Pr.Civile,  por në
rastin konkret është një vendim jopërfundimtar. Kjo do të thotë se me paraqitjen e
rekursit kundër këtij vendimi nga pala e paditur, ipso jure efektet e vendimit mbeten
të pezulluara dhe procedimi administrativ nuk mund të fillojë për shkak se vendimi i
Gjykatës së Apelit Durrës nuk ka marrë formë të prerë në kuptimin procedural dhe për
shkak se sipas nenit 36/3 të K.Pr.Civile, asnjë institucion tjetër nuk ka të drejtë të
pranojë për shqyrtim një mosmarrëveshje civile që është duke u gjykuar nga gjykata,
për rrjedhojë objekti i kërkesës nuk gjen mbështetje në nenin 479 të K.Pr.Civile (dhe
se kërkesa objekt gjykimi është haptazi abuzive).

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

12. Duke u bazuar në arsyetimin e mësipërm, në kushtet ku pala e paditëse ka paraqitur në
mënyrë të paligjshme një kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të vendimit në
Gjykatën e Lartë, sipas nenit 479 të K.Pr.Civile, Kolegji vlerëson se kjo palë ka
abuzuar haptazi me të drejtën e parashikuar në këtë dispozitë. Sikurse u arsyetua më
sipër, neni 479 i K.Pr.Civile ka për objekt vetëm vendimet gjyqësore të formës së
prerë që plotësojnë cilësitë e titullit ekzekutiv, ndërkohë që objekt rekursi në rastin
konkret është një vendim gjyqësor i cili nuk përcakton detyrime për palën, përsa kohë
është vendosur prishja dhe kthimi i çështjes për rigjykim. Sa më sipër Kolegji
vlerëson se në rastin konkret gjen zbatim neni 34/1 i ndryshuar i K.Pr.Civile ndaj
palës kërkuese (personi i tretë) Autoriteti Portual Durrës, për caktimin e një sanksioni
procedural gjobor, në masën 50.000 lekë.

13. Pika 1 e neni 34 të Kodit të Procedurës Civile parashikon se: “1. Gjykata, në çdo
shkallë të gjykimit, kur konstaton se palët ose përfaqësuesit e tyre me vetëdije
paraqesin padi, ankime, kërkesa ose pretendime abuzive, ose të përsëritura dhe me
keqdashje, ose kur kërkojnë qëllimisht të zvarrisin gjykimin, ose kur konstatohet se
palët ose përfaqësuesit e tyre kanë fshehur ose shtrembëruar me keqbesim ose faj të
rëndë, fakte dhe rrethana të rëndësishme që lidhen me çështjen, urdhëron me
vendimin që jepet në përfundim të gjykimit, përveç kur në këtë Kod parashikohet
ndryshe, gjobitjen e përgjegjësit në shumën nga 50 000 deri në 100 000 lekë. Kundër
këtij vendimi lejohet ankim sipas rregullave për vendimet përfundimtare ose
jopërfundimtare, në varësi të llojit të vendimit që i jep fund gjykimit përkatës.”

13.1. Kolegji vlerëson se kjo pjesë e dispozitës ka synuar të aktivizojë përgjegjësinë e
palëve dhe përfaqësuesve të tyre të cilët abuzojnë me të drejtat procedurale. Mjetet
procedurale dhe të drejtat që ligji ofron nuk mund të pranohen të lejojnë dëmtimin e
procesit të dhënies së drejtësisë. Ato nuk mund të shndërrohen në mekanizma që palët
dhe përfaqësuesit e tyre t’i përdorin me keqbesim apo me qëllime të pamundësisë së



6

zhvillimit të procesit apo dëmtimit të interesave dhe të drejtës së palës kundërshtare
për të gëzuar efektivisht aksesin në drejtësi. Për rrjedhojë sa herë që konstatohen fakte
të tilla të paligjshme në mënyrën se si një ndërgjyqës mbrohet apo e ushtron
aktivitetin procedural gjykata duhet të sanksionojë përgjegjësinë pasurore për shkelje
të këtij detyrimi ligjor. Qëllimi i kësaj norme është garantimi i mbarëvajtjes së
procesit gjyqësor dhe detyrimi i subjekteve procedurale, qoftë ndërgjyqës apo qoftë
përfaqësues, që të veprojnë dhe të ushtrojnë me mirëbesim të drejtat procedurale.

13.2. Gjykimi në Gjykatën e Lartë në këtë drejtim paraqet dy veçanti. Fillimisht duhet të
mbahet parasysh se neni 474 i Kodit të Procedurës Civile parashikon se rekursi i
paraqitur në Gjykatën e Lartë duhet të nënshkruhet nga avokati që e përfaqëson palën
dhe nëse pala e kërkon, edhe nga kjo e fundit. Nga ana tjetër neni 477 i Kodit të
Procedurës Civile parashikon se edhe kundërrekursi duhet të plotësojë kushtet formale
që paraqet rekursi. Kjo do të thotë se qoftë mjetet e ankimit dhe qoftë mjetet e
prejardhura të ankimit do të duhet të realizohen nga avokati në Gjykatën e Lartë, si
një gjykatë ekskluzivisht me juridiksion të posaçëm ligjor. Nga këto parashikime
konkludohet se aktet që i drejtohen Gjykatës së Lartë dhe që përbëjnë disponim të të
drejtave procedurale të palëve aktivizojnë detyrimisht edhe përgjegjësinë e
përfaqësuesit të palës. Ndaj këto të fundit janë personalisht përgjegjës sipas nenit 34
të Kodit të Procedurës Civile.

13.3. Nga ana tjetër, gjykimi në Gjykatën e Lartë, në rastin e zbatimit të sanksionit të
parashikuar në nenin 34, pika 1 të Kodit të Procedurës Civile, nuk mundëson
ushtrimin e ankimit të veçantë ndaj gjobës prej 50.000 Lekë – 100.000 Lekë që kjo
gjykatë vendos. Në këto raste ankimi i veçantë që kjo dispozitë ofron nuk mund të
zbatohet, pasi vendimi i Gjykatës së Lartë sipas nenit 482 dhe 485 të Kodit të
Procedurës Civile nuk mund të ankimohet gjyqësisht duke qenë se pushteti gjyqësor
shteron pas ezaurimit të kësaj shkalle gjykimi.

13.4 Megjithatë Kolegji vlerëson se një palë apo përfaqësues i dënuar proceduralisht sipas
pikës 1 të nenit 34 të Kodit të Procedurës Civile duhet të ketë mundësi të dëgjohet dhe
të mbrohet lidhur me këtë sanksion, por se ligji procedural ka ometuar të japë një
zgjidhje ligjore eksplicite në këtë drejtim. Me qëllimin që ndërgjyqësi apo
përfaqësuesi i tij - i sanksionuar proceduralisht me gjobë për abuzim me të drejtat
procedurale - të ketë mundësinë e një ankimi dhe mbi të gjitha të ketë mundësi të
mbrohet mbi këtë vendim të Gjykatës së Lartë, Kolegji  vlerëson të nevojshme që
nëpërmjet interpretimit pajtues të ligjit, që është në funksion të respektimit të së
drejtës kushtetuese, të mos pengojë mundësinë e ankimit në gjykatë, për këto raste.
Në bazë dhe për zbatim të paragrafit të dytë të nenit 1 të Kodit të Procedurës Civile,
Kolegji vlerëson se si zgjidhje në këtë rast duhet të ofrohet mjeti i posaçëm i ankimit i
parashikuar në nenin 169 të Kodit të Procedurës Civile. Kjo dispozitë nën titullin
“Kundërshtimi i vendimit të dënimit” parashikon se: “Personat që janë dënuar me
gjobë, sipas dispozitave të mësipërme, mund t’i paraqitin gjykatës që i ka dënuar,
brenda tri ditëve, kërkesë për heqjen e dënimit, duke treguar dhe shkaqet. Gjykata kur
i gjen me vend këto shkaqe, revokon vendimin e dënimit me gjobë si dhe urdhrin e
sjelljes me detyrim. Ajo mund edhe vetëm të pakësojë gjobën e caktuar. Në rast të
kundërt, refuzon kërkesën. Afati për të paraqitur kërkesën fillon nga dita e seancës
gjyqësore dhe, në rastet e parashikuara nga nenet 165 dhe 167, nga dita e njoftimit të
vendimit të dënimit. Vendimi i dhënë nga gjykata në rastet e sipërme është i formës së
prerë dhe kundër tij nuk lejohet ankim.”

13.5. Për rrjedhojë Kolegji konkludon se, ndaj vendimeve të Gjykatës së Lartë, në të cilat
sanksionohen dënime procedurale me gjobë për ndërgjyqësin apo përfaqësuesin e tij,
sipas pikës 1 të nenit 34 të Kodit të Procedurës Civile, lejohet ankim brenda tre ditëve
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nga dita e nesërme e marrjes dijeni për vendimin, para të njëjtit trup gjykues që ka
dhënë vendimin e dënimit, duke treguar shkaqet dhe arsyet që justifikojnë kërkesën.
Gjykata e Lartë e shqyrton këtë kërkesë në dhomë këshillimi dhe sipas rastit vendos
pakësimin e gjobës, pranimin apo refuzimin e kërkesës. Në çdo rast, kundër vendimit
të Gjykatës së Lartë, që ka vendosur pakësimin, pranimin apo refuzimin e kërkesës,
nuk lejohet ankim.

13.6. Në rastet e vendimmarrjes së Gjykatës së Lartë, përmes së cilave caktohet një
sanksion procedural gjobor sipas pikës 1 të nenit 34 të Kodit të Procedurës Civile, një
kopje e vendimit i njoftohet shërbimit përmbarimor, konkretisht Zyrës Përmbarimore
Tiranë. Sipas shkronjës “a” të nenit 510 të Kodit të Procedurës Civile vendimet e
Gjykatës së Lartë në këto raste përbëjnë tituj ekzekutiv dhe si të tilla janë të
ekzekutueshme nga shërbimi përmbarimor gjyqësor. Këto shuma detyrimi derdhen
nga subjekti i dënuar debitor për llogari të buxhetit të shtetit.

14. Në rastin konkret kërkesa për pezullim është ushtruar nga personi i tretë, Autoriteti
Portual Durrës. Për rrjedhojë Kolegji Civil vendos që të dënojë Autoritetin Portual
Durrës, në bazë dhe për zbatim të nenit 34 të Kodit të Procedurës Civile, me gjobë në
vlerën 50.000 Lekë.

PËR KËTO ARSYE:

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

VENDOSI:

1. Mospranimin e kërkesës së paraqitur nga kërkuesi Autoriteti Portual Durrës, për pezullimin
e ekzekutimit të vendimit nr. 10-2019-1498 (517), datë 25.07.2019 të Gjykatës së Apelit
Durrës.
2. Dënimin e palës kërkuese Autoriteti Portual Durrës, me gjobë në vlerën 50.000 Lekë.
3. Ky vendim përbën titull ekzekutiv.
4. Ngarkohet Zyra e Përmbarimit Durrës për ekzekutimin e gjobës për llogari të buxhetit të
shtetit.
5. Një kopje e këtij vendimi i njoftohet edhe Zyrës së Përmbarimit Durrës. Kundër pjesës së
vendimit të dënimit me gjobë mund të ushtrohet ankim, brenda 3 ditëve nga dita e nesërme e
marrjes dijeni të këtij vendimi, në Gjykatën e Lartë.

Tiranë, më 23.09.2020

A N Ë T A R A N Ë T A R K R Y E S U E S
Sokol SADUSHI Ilir PANDA Ervin PUPE
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË

KOLEGJI CIVIL
Nr. 215 i Vendimit.

V E N D I M

NË EMËR TË REPUBLIKËS

Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë i përbërë nga gjyqtarët:

Ervin PUPE - Kryesues
Sokol SADUSHI - Anëtar
Ilir PANDA - Anëtar

Sot më datë 23.09.2020, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr. 215 akti, datë
23.06.2020, si më poshtë:

KËRKUES: Bukurije (Ndoj) Kola

OBJEKTI: Pezullimi i ekzekutimit të vendimit nr. 400. Datë 13.06.2019 të
Gjykatës së Apelit Shkodër, i cili ka lënë në fuqi vendimin nr.
206, datë 11.12.2017 të Gjykatës Rrethit Gjyqësor Lezhë, deri
në shqyrtimin e çështjes dhe dhënien e vendimit përfundimtar.

BAZA LIGJORE: Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile.

Për çështjen civile që iu përket palëve:

PADITËS: Gjovalin Gjeta, Gjovalin Ndoj

I PADITUR: Nikoll Ndoj, Bukurije (Ndoj) Kola

KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SE 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. Nga aktet e fashikullit të gjykimit ka rezultuar se paditësit Gjovalin Gjeta dhe
Gjovalin Ndoj, i janë drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Lezhë kundrejt palës së
paditur, Nikoll Ndoj dhe Bukurije (Ndoj) Kola, me objekt detyrimin për kthimin e
shumës dhe pagimin e kamatëvonesave përkatëse.

2. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Lezhë me vendimin nr. 206, datë 11.12.2017 ka
vendosur:
“Pranimin e pjesshëm të padisë.
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Detyrimin e palës së paditur Nikoll e Bukurie Ndoj t’i kthejnë paditësit Gjevalin Gjeta
shumën prej 2.000.000 lekë, si detyrim që rrjedh nga kontrata e huasë me Nr.Rep.
512 dhe Nr.Kol. 324, datë 27.06.2011, si dhe kamatat në vlerën 1.945, 161.29 lekë.
Rrëzimin e padisë për pjesën tjetër si të pabazuar në ligj e prova.
Bashkangjitur urdhëri i ekzekutimit.
Shpenzimet gjyqësore i ngarkohen palëve në raport me pjesën e pranuar dhe të
rrëzuar të padisë.
Kundër këtij vendimi mund të bëhet ankim në Gjykatën e Apelit Shkodër, brenda 15
ditëve, duke filluar që nga e nesërmja e shpalljes së vendimit. Për palët në mungesë
ky afat fillon nga e nesërmja e marrjes dijeni”.

3. Gjykata e Apelit Shkodër, me vendimin nr. 400, datë 13.06.2019 ka vendosur:
“Lënien në fuqi të vendimit nr. 206, datë 11.12.2017 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor
Lezhë”.

4. Kundër këtij vendimi ka paraqitur rekurs kërkuesi Bukurije (Ndoj) Kola, e cila
ka kërkuar edhe pezullimin e ekzekutimit të vendimit, duke parashtruar këto shkaqe:

 Pala kreditore ka vene në lëvizje përmbarimin për ekzekutimin e vendimin nr.206
datë 11.12.2017 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Lezhë, i cili është lënë në fuqi nga
Gjykata e Apelit Shkodër me vendimin objekt i kësaj kërkesë për pezullim. Nisur nga
këto veprime unë kërkuesja i jam drejtuar Gjykatës së Lartë në datë 19.07.2019 me
kërkesë për pezullimin e veprimeve përmbarimore, kërkesë e cila rezulton të jete
regjistruar të kërkesat për pezullim sipas njoftimeve të Gjykatës se Lartë (referuar
faqes zyrtare), por nuk është shqyrtuar akoma.

 Duke qene se kemi të bëjmë me veprime arbitrare si dhe bazuar në faktin se kemi
prove të re,-siç është shkresa nr.4979 prot, datë 16.06.2020 të Prokurorisë se Rrethit
Gjyqësore Lezhë, sipas të cilës kjo prokurori po kryen hetime në kuadër të procedimit
penal nr. 303/2019, i regjistruar për veprën penale të shpërdorimit të detyrës, si dhe
me tej është proceduar edhe me kryerjen e hetimeve në lidhje me përmbaruesit
gjyqësor privat dhe ekspertin vlerësues për veprat penale të shpërdorimit të detyrës
dhe falsifikimit të dokumenteve, po i drejtohemi Gjykatës së Lartë përsëri me kërkesë
për pezullimin e ekzekutimit të Vendimit të Gjykatës së Apelit Shkodër Nr.400, datë
13.06.2019, vendim i cili ka lenë në fuqi vendimin nr.206, datë 11.12.2017 të
Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Lezhë.

 Duke e konsideruar vendimin e mësipërm si të dhënë në shkelje procedurale (ne
kundërshtim me nenin 14 dhe 20 të KPC) nga Gjykata e Apelit Shkodër, e për
rrjedhojë këto shkelje kane ndikuar në themelit e këtij vendimi është e domosdoshme
të merret vendim për pezullimin e këtij vendimi deri në shqyrtimin e tij nga Gjykata e
Lartë.

 Sqaroj se datë 16.10.2019 i jam drejtuar përsëri Gjykatës se Rrethit Gjyqësor Lezhë
me kërkesë padi duke kërkuar: Njohje detyrimi në shumën prej 5.600.000 lekë për
kontratën e huasë datë 27.06.2011 si dhe kthim shume në vlerën prej 1.675.000 si
diference e marrë nga i padituri. Në këtë proces unë dhe Nikoll Ndoj kemi paditur
shtetasin Gjovanin Gjeta. Kjo pasi është depozituar në Gjykate pas daljes në skene të
provave të reja sic është nje CD e cila provon se shtetasi Gjovalin Gjeta e ka marrë
borxhin që në i kemi patur, njëkohësisht ka marrë me shume se i kemi pas detyrim.
Kjo CD është E administruar në fashikullin e dosjes penale në Prokurorinë e Rrethit
Gjyqësor Lezhë. Pra ky fakt provon se gjykimi i mëparshëm i bërë nga gjykatat pa
pezulluar procesin civil deri në përfundimin e procesit penal me ka dëmtuar dhe është
zhvilluar në kundërshtim me normat ligjore procedurale.

 Ky vendim duhet të pezullohet edhe për faktin se unë kërkuesja, aktualisht ndodhem
në vështirësi financiare dhe në pamundësi likujdimi të detyrimit të përcaktuar nga
gjykata. Ekzekutimi i këtij vendimi nga shërbimi përmbarimor do të krijoje pasoja të
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rënda dhe të pariparueshme për mua dhe familjen time. Duhet sqaruar se pasi nga
Përmbaruesja gjyqësore është vene në lëvizje për ekzekutimin e vendimit nr.206, datë
11.12.2017 të gjykatës së Rrethit Gjyqësor Lezhë, vendim i cili është lëne në fuqi me
vendimin nr.400, datë 13.06.2019 të Gjykatës se Apelit Shkodër, në lidhje me
detyrimin prej 3.1945.161 lekë se bashku me kamatat ndaj shtetasit Gjovalin Ndoj.

 Përmbaruesja gjyqësore ka sekuestruar prone time në ZVRPP Mirditë dhe e ka nxjerre
në ankand për shkak të pamundësisë time për likujdimin e detyrimit si dhe për faktin
se unë i jam drejtuar edhe Gjykatës se Larte për pezullimin e këtij vendimi pasi prona
e sekuestruar ka një vlerë shumë herë më të madhe se vlera e debisë.

 Përmbaruesja me vendimin nr.1511 datë 29.08.2019 ka marrë vendim për caktim
eksperti për vlerësimin e kësaj prone dhe nxjerrjen e saj në ankand. Eksperti i caktuar
ka hartuar një raport vlerësimi totalisht abuziv dhe të pabazuar ligjërisht duke
përcaktuar një vlere të objekteve të mija prej 10.133.433 lekë. Ky raport vlerësimi
është bërë në kundërshtim me aktet ligjore dhe nënligjore në fuqi, eksperti në raportin
e vlerësimit nuk është mbështetur në VKM-te përkatëse (për çmimet e materialeve të
ndërtimit, për vlerën e pronës etj), nuk ka aplikuar metodën krahasuese si metoda me
e mirë për vlerësim, por ka nxjerre një çmim i cili nuk përkon të jete real dhe për me
shume ky çmim është totalisht fiktiv, duke zhvlerësuar pronën ka kryer procedurat e
ankandit për shitjen e saj me një çmim prej 5.824.000 lekë për pronën e cila vlen me
shume 300 000 euro në treg.

 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. Në rastin objekt i kësaj kërkesë jemi në kushtet e parashikuara nga neni
479/l/a, pasi nga përmbaruesja gjyqësore është proceduar me nxjerrjen në ankand të
pronës time për një vlere shume me të ulët se vlera reale dhe tjetërsimi i kësaj prone
do të sillte pasoja të renda dhe të pariparueshme për mua kërkuesen. Sqarojmë
gjykatën se pasoja e rende dhe e pariparueshme thuajse ka ardhur, për sa kohe është
proceduar dy here me procedure ankandi për shitjen e kësaj prone nga përmbaruesja
gjyqësore, pra vetëm ky fakt është i mjaftueshëm për pezullimin e ekzekutimit të këtij
vendimi.

 Njëkohësisht ju bëj me dije se nga Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Lezhë, por kryhet
hetime në lidhje me falsifikimin e dokumenteve nga eksperti vlerësues dhe nga
përmbaruesja gjyqësore private, e në këto kushte ekzekutimi i këtij vendimi do të
sjelle pasoja shume të renda dhe të pariparueshme.

 Sa me sipër, kërkojmë pezullimin e ekzekutimit të vendimit deri në dhënin e vendimit
përfundimtar nga Gjykata e Lartë.

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 Bukurije (Ndoj) Kola, gjendet edhe kopja e rekursit të
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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 Bukurije (Ndoj) Kola. Pas marrjes së njoftimit
për kërkesën për pezullim pala paditëse në vendimin që kërkohet të pezullohet, ka
parashtruar argumente lidhur me bazueshmërinë në ligj të kërkesës për pezullim dhe
për qëndrimin e saj duke kërkuar mospranimin e kërkesës për pezullim me
argumentin që: Vendimet e gjykatave janë vendime të drejta në përputhje me
dispozitat e ligjit procedural dhe material dhe kërkesa për pezullim nuk përmbush
kriteret e përcaktuara në ligj.

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.

10. Kolegji Civil evidenton se për të njëjtën kërkesë është shprehur me parë me Vendimin
nr. 85/415, datë 10.06.2020, me të cilin është vendosur: Mospranimin e kërkesës së
paraqitur nga kërkuesja Bukurije (Ndoj) Kola, për pezullimin e ekzekutimit të
vendimit nr. 400, datë 13.06.2019 të Gjykatës së Apelit Shkodër.

11. Përsa më sipër, Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë vlerëson se nuk ka vend për të
pranuar kërkesën e paraqitur nga kërkuesja Bukurije (Ndoj) Kola për pezullimin e
ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë.

P Ë R   K Ë T O   A R S Y E

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

V E N D O S I

Mospranimin e kërkesës së paraqitur nga kërkuesja Bukurije (Ndoj) Kola, për pezullimin e
ekzekutimit të vendimit nr. 400, datë 13.06.2019 të Gjykatës së Apelit Shkodër.

Tiranë, më 23.09.2020

A N Ë T A R A N Ë T A R K R Y E S U E S
Sokol SADUSHI Ilir PANDA Ervin PUPE
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË

KOLEGJI CIVIL

Nr. 216 i Vendimit.

V E N D I M

NË EMËR TË REPUBLIKËS

Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë i përbërë nga gjyqtarët:

Ervin PUPE - Kryesues
Sokol SADUSHI - Anëtar
Ilir PANDA - Anëtar

Sot më datë 23.09.2020, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr. 216 akti, datë
26.06.2020 dhe kërkesën me Nr. 217, datë 26.06.2020 si më poshtë:

KËRKUES: Mirel Berdaj

OBJEKTI: Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 779, datë 12.12.2019
të Gjykatës së Apelit Vlorë.

BAZA LIGJORE: Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile.

Për çështjen civile që iu përket palëve:

PADITËS i kundërpaditur: Mirel Berdaj,

I PADITUR kundërpaditës: Qanie Hamitaj

KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SE LARTË

Pasi dëgjoi relatimin e gjyqtarit Ervin Pupe mbi kërkesën e pezullimit të ekzekutimit të
vendimit gjyqësor të individualizuar më sipër,

V Ë R E N

I. Rrethanat e çështjes dhe procedura

1. Para Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji), pala kërkuese, Mirel
Berdaj ka paraqitur kërkesën me Nr. 216 dhe nr. 217, datë 26.06.2020 për pezullimin
e ekzekutimit të vendimit nr. 1251, datë 17.07.2017 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor
Vlorë, lënë në fuqi me vendimin nr. 779, datë 12.12.2019 të Gjykatës së Apelit Vlorë.
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2. Fillimisht, Kolegji me vendim të ndërmjetëm, në bazë të neneve 448, 55 dhe 59 të
Kodit të Procedurës Civile, vendosi të bashkojë kërkesat e ushtruara njëkohësisht ndaj
të njëjtit vendim për pezullimin e ekzekutimit të tij. Kolegji vlerëson se për bashkimin
e kërkesave do të zbatohet me analogji kriteri parashikuar në nenin 57 të Kodit të
Procedurës Civile, sipas të cilit kërkesa më e vonshme në kohë i bashkohet asaj që
është paraqitur më herët. Sa më sipër, në rastin konkret, Kolegji vendosi bashkimin e
shqyrtimit të kërkesës me Nr. 216 akti, datë 26.06.2020 me kërkesën me Nr. 217 akti,
datë 26.06.2020, të paraqitur nga Mirel Berdaj.

3. Kolegji në respektim të dispozitave procedurale, nenit 479/2 të Kodit të Procedurës
Civile vendosi të njoftojë palët e tjera ndërgjyqëse.

4 Referuar akteve të administruara në gjykatat e faktit rezulton se paditësi i
kundërpaditur Mirel Berdaj, i është drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë
kundrejt palës së paditur kundërpaditëse, Qanie Hamitaj, me padi me objekt pjesëtim
pasurie bashkëshortore...

5. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Vlorë me vendimin nr. 1251, datë 17.07.2017 ka vendosur
pranimin e padisë dhe kundërpadisë sikurse pasqyrohet në pjesën hyrëse. Ky vendim
është lënë në fuqi nga Gjykata e Apelit Vlorë me vendimin nr. 779, datë 12.12.2019.

6. Kundër këtij vendimi, ka paraqitur rekurs pala e paditur, Mirel Berdaj, i cili po ashtu,
me datë 26.06.2020 ka paraqitur pranë Gjykatës së Lartë një kërkesë për pezullimin e
ekzekutimit të vendimit të Gjykatës së Apelit Vlorë, duke parashtruar shkaqet:

 Kërkoj pezullimin e ekzekutimit të këtij vendimi për shkak se ka rrezik të tjetërsimit
të pasurisë dyqan, shitja apo marrja e ndonjë kredie duke e lënë në kolateral nga
Qanie Hamitaj.

 Kompensimi në vlerë për të cilin është caktuar në një vlerë shumë të madhe dhe është
i pamundur për të ardhurat e familjes time.

 Jam dakord për çdo garanci materiale që mund të caktojë gjykata, sipas deklaratës
noteriale bashkëlidhur kërkesës për pezullim, me anë të së cilës siguroj të paditurën
kundërpaditëse që mund të banojë në banesën ku ajo banon dhe që do i paguhet
interesi bankar deri sa çështja të gjykohet në Gjykatën e Lartë.

II. Vlerësimi i Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë

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

8. Në nenin 479/1 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.

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

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

11. Kolegji Civil evidenton se për të njëjtën kërkesë është shprehur me parë me Vendimin
nr. 172, datë 13.05.2020, me të cilin është vendosur: Mospranimin e kërkesës së
paraqitur nga kërkuesi Mirel Berdaj, për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 779,
datë 12.12.2019 të Gjykatës së Apelit Vlorë.

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

PËR KËTO ARSYE:

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

VENDOSI:

Mospranimin e kërkesës së paraqitur nga kërkuesi Mirel Berdaj, për pezullimin e ekzekutimit
të vendimit nr. 779, datë 12.12.2019 të Gjykatës së Apelit Vlorë.

Tiranë, më 23.09.2020

A N Ë T A R A N Ë T A R K R Y E S U E S
Sokol SADUSHI Ilir PANDA Ervin PUPE
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË

KOLEGJI CIVIL
Nr. 232 i Vendimit.

V E N D I M

NË EMËR TË REPUBLIKËS

Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë i përbërë nga gjyqtarët:

Ervin PUPE - Kryesues
Sokol SADUSHI - Anëtar
Ilir PANDA - Anëtar

Sot më datë 23.09.2020, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr. 232 akti, datë
14.08.2020, si më poshtë:

KËRKUES: Zyra Vendore Arsimit Parauniversitar Librazhd

OBJEKTI: Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 214/694, datë
04.06.2020 të Gjykatës së Apelit Durrës.

BAZA LIGJORE: Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile.

Për çështjen civile që iu përket palëve:

PADITËS: Kujtim Bragjeçi

I PADITUR: Zyra Vendore Arsimit Parauniversitar Librazhd
Shkolla 9 vjeçare Zdrajsh, Librazhd

KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SE 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. Nga aktet e fashikullit të gjykimit ka rezultuar se paditësi Kujtim Bragjeçi, i është
drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësore Elbasan kundrejt palës së paditur, Zyra
Vendore Arsimit Parauniversitar Librazhd etj, me objekt shpërblim dëmi për zgjidhje
të paligjshme të kontratës së punës.
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2. Gjykata e Rrethit Gjyqësore Elbasan me vendimin nr. 1115, datë 24.7.2019 ka
vendosur:

“Pranimin e pjesshëm të padisë.
Detyrimin e të paditurve Shkolla 9-vjeçare Zdrajsh, Librazhd dhe Zyra Arsimore
Librazhd t’i paguajnë paditësit Kujtim Bragjeçi pagën e 3 muajve për mosrespektimin
e afatit të njoftimit, pagën e 12 muajve për zgjidhjen e menjëhershme dhe të
pajustifikuar të kontratës së punës dhe pagën e 20 muajve si shpërblim për vjetërsinë
në punë, në masën 2.241.750 lekë. Rrëzimin e padisë për pjesën tjetër si të pabazuar
në ligj e në prova. Shpenzimet giyqësore të bëra nga paditësi në masën 95% i
ngarkohen të paditurve. Lëshimin e urdhrit të ekzekutimit. Urdhërohet shërbimi
përmbarimor që me marrjen formë të prerë të këtij vendimi, të kryej ekzekutimin e
detyrueshëm të tij.
Kundër vendimit lejohet ankim në Gjykatën e Apelit Durrës brenda 15 ditëve, duke
filluar ky afat nga e nesërmja e komunikimit të vendimit të arsyetuar”.

3. Gjykata e Apelit Durrës, me vendimin nr. 214/694, datë 04.06.2020 ka vendosur:
“Lënien në fuqi të vendimit nr. 1115, datë 24.7.2019 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor
Elbasan me këtë ndryshim:
Detyrimin e palëve të paditura ti paguajnë paditësit dy paga mujore për mosrespektim
të procedurës së zgjidhjes së kontratës së punës.
Shpenzimet gjyqësore në masën 100% në ngarkim të palëve të paditura, duke
llogaritur edhe ato të Gjykatës së Apelit.
Kundër këtij vendimi lejohet rekurs në Gjykatën e Larte brenda 30 ditëve, duke filluar
afat nga e nesërmja e komunikimit të vendimit të arsyetuar”.

4. Kundër këtij vendimi ka paraqitur rekurs kërkuesi Zyra Vendore Arsimit
Parauniversitar Librazhd, e cila ka kërkuar edhe pezullimin e ekzekutimit të
vendimit, duke parashtruar këto shkaqe:

 Vendimi i datës 04.06.2020 edhe pse nuk na është komunikuar akoma, siç
parashikohet në K.Pr.Civile, është dërguar për ekzekutim në zyrën e përmbaruesit
gjyqësor “Aldo F. Gjevori”. Sipas Lajmërimit për ekzekutim vullnetar, shuma që
sipas vendimeve gjyqësore ZVAP Librazhd i detyrohet së bashku me Shkollën 9
vjecare Zdrajsh, sebashku me shpenzimet gjyqësore dhe ato të ekzekutimit është në
vlerën total 2.719.779 lekë. Nisur nga fakti se nga ana e ZVAP Librazhd është
ushtruar rekurs edhe pse vendimi i Gjykatës së Apelit nuk na është vënë në
dispozicion, po kështu duke patur parasysh dhe vlerën e madhe qe detyrohet kjo zyre
ti paguaj paditësit, dhe se ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit, pa u shqyrtuar me
parë rekursi në Gjykatën e Lartë, do te sillte pasoja të rënda e të pariparueshme për
këtë institucion, konform nenit 479/a te K.Pr.Civile, kërkojmë: Pezullimin e
ekzekutimit te vendimit civil Nr.1115, datë 24.7.2019 të Gjykatës se rrethit gjyqësor
Elbasan, i cili është lënë në fuqi nga Gjykata e Apelit Durrës me vendimin e saj
Nr.10-2020-694/214, datë 04.06.2020, deri në shqyrtimin e rekursit nga Gjykata e
Lartë.

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
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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 Zyra Vendore Arsimit Parauniversitar Librazhd,
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 Zyra
Vendore Arsimit Parauniversitar Librazhd, 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.

10. Përsa më sipër, Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë vlerëson se nuk ka vend për të
pranuar kërkesën e paraqitur nga kërkuesi Zyra Vendore Arsimit Parauniversitar
Librazhd për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë.

P Ë R   K Ë T O   A R S Y E

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

V E N D O S I

Mospranimin e kërkesës së paraqitur nga kërkuesi Zyra Vendore Arsimit Parauniversitar
Librazhd, për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 214/694, datë 04.06.2020 të Gjykatës
së Apelit Durrës.

Tiranë, më 23.09.2020

A N Ë T A R A N Ë T A R K R Y E S U E S
Sokol SADUSHI Ilir PANDA Ervin PUPE
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI CIVIL 

 

Nr. 228 i Vendimit. 

V E N D I M 

 

NË EMËR TË REPUBLIKËS 

 

Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë i përbërë nga gjyqtarët: 

 

Ervin   PUPE   - Kryesues 

Sokol   SADUSHI  - Anëtar 

Ilir       PANDA  - Anëtar 

  

Sot më datë 23.09.2020, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr. 228 akti, datë 

27.07.2020, si më poshtë: 

 

KËRKUES: Shoqëria Banka Credins sh.a.  

 

OBJEKTI:  Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr.568, datë 25.09.2019 të 

Gjykatës së Apelit Vlorë. 

 

BAZA LIGJORE:   Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile. 

 

Për çështjen civile që iu përket palëve: 

 

PADITËS:  Këshilli i Ministrave i Republikës së Shqipërisë.   

 

TË  PADITUR: ATP, ZVRPP Vlorë, Sotir Andoni, Jani Kosta, Shoqëria “Banka  

                                 Credins” sh.a., Shoqëria   Tregtare “Aga -06” sh.p.k.          

 

 

KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SE LARTË 

 

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

vendimit gjyqësor të formës së prerë, 

 

V Ë R E N 

 

 

I. Rrethanat e çështjes 

 

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

Credins sh.a., me datë 27.07.2020 ka paraqitur një kërkesë për pezullimin e 

ekzekutimit të vendimit nr.568, datë 25.09.2019 të Gjykatës së Apelit Vlorë. 
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2. Referuar akteve të administruara në gjykatat e faktit rezulton se pala paditëse Këshilli 

i Ministrave i Republikës së Shqipërisë është drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 

Vlorë kundrejt palëve të   paditura  ATP, ZVRPP Vlorë, Sotir Andoni etj, me padinë 

me objekt; Pavlefshmëri vendimi nr. 231 datë 25.07.2006 të KVKK Pronave Qarkut 

Vlorë, detyrim për njohje pronar të Shtetit Shqiptar .......  

3. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Vlorë, me vendimin nr.1944 datë 23.11.2017  ka 

vendosur:  

“Rrëzimin e padisë së paditësit Këshilli i Ministrave të R. Shqipërisë - Avokatura e 

Shtetit, kundër të paditurve: 

" Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit të Pronave, aktualisht Agjencia e Trajtimit të 

Pronës Tiranë.  

Zyra Vendore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme Vlorë.  

Sotir Thoma Andoni i dtl. 10.01.1943, Bashkia Himarë, 

Rruga "Vuno",ndërtesa nr.131, hyrja nr. 1, Himarë. 

-Përfaqësuar nga av. Irakli Koço. 

Jani Ligor Kosta, lindur me 29.11.1951, lindur dhe banues në Tiranë, në adresën Rr. 

"Aleksandër Moisiu ", shk.8, ap.18/5 Tirane. 

"Banka Credins"sh.a, me nr. liçense 16 dt. 31.03.2003, NIPTK316088010, me adresë 

Rr.Ismail Qemali 4, Tiranë. 

Shoq. Tregtare "Aga-06" shpk, me adresë rruga "Sadik Petrela ", Tiranë, me NIPT' 

me Objekt: ” 1.Pavlefshmërinë e vendimit nr.231 datë 25.07.2006, të KVKKP- së së 

Qarkut Vlorë si dhe të çdo veprimi juridik të mëvonshëm që mund të jetë kryer mbi 

pronën.  

2. Detyrimin për njohje pronar të Shtetit Shqiptar të pronës me sipërfaqe 1.6 ha 

kullotë, të ndodhur në vendin e quajtur "Bregu i Jalit", fshati Vuno, të kufizuar: Rruga 

automobilistike, J-Deti, L-Gaqo Duka, P-Musha fshati, regjistruar në numrin 

hipotekor 28 datë 13.01.2007 në emër të Sotir Thoma Andoni, me vendimin nr.231 

datë 25.07.2006, të KVKKP- Qarku Vlorë. 

2. Anulimin e transaksioneve të kryer me pronën: 1. kontratës së shitjes nr. 2533 dhe 

nr. 544/1 kol, datë 14.04.2008 për sipërfaqen 1.6 ha midis Sotir Andonit dhe Jani 

Kosta. 

4. Anulimin e kontratës së kredisë nr.545 rep. dhe 140 kol. dt. 03.02.2009 midis 

Bankës "Credins" sh.a., dhe Jani Kosta dhe "Shoq. Aga-06"sh.p.k. si dhe regjistrimin 

e pronës në emër të Shtetit Shqiptar",  si të pabazuar në prova dhe në ligj. 

-Heqjen e masës së sigurimit të vendosur me Vendimin Nr 1818 Akti, dt. 24.07.2015 të 

Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë.  

-Shpenzimet gjyqësore i ngarkohen paditësit”. 

4. Gjykata e Apelit Vlorë, me vendimin nr.568 datë 25.09.2019 ka vendosur: 

“Ndryshimin e vendimit me nr.1944, datë 23.11.2017 të Gjykatës së Shkallës së Parë 

Vlorë në këtë mënyrë: 

Pranimin e padisë. 

Pavlefshmërinë e vendimit nr.231, datë 25.07.2006 të K.V.K.K pronave Qarku Vlorë 

si dhe çdo veprim juridik të kryer mbi këtë pronë. 

Njohjen pronar të Shtetit Shqiptar të pronës me sipërfaqe 1.6 ha kullote, të ndodhur 

në vendin e quajtur "Bregu i Jalit", fshati Vuno, Bashkia Himarë, regjistruar me nr.28 

hipotekor, datë 13.01.2007 në emër të Sotir Thoma Andoni, sipas vendimit nr.231 

datë 25.07.2006, të KVKKP- Qarku Vlorë. 

-Anulimin e kontratës së shitjes nr. 2533 rep. dhe nr. 544/1 kol, datë 14.04.2008 për 

sipërfaqen 1.6 hektar. 

-Anulimin e kontratës së kredisë me nr.545 rep. dhe 140 kol. datë 3.02.2009. 
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-Shpenzimet gjyqësore palës së paditur“. 

5. Kundër këtij vendimi, ka paraqitur rekurs pala e paditur Shoqëria Banka Credins sh.a.,  

e cila me datë 27.07.2020 ka paraqitur  kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të 

vendimit të Gjykatës së Apelit Vlorë, duke parashtruar këto shkaqe: 

-Kemi ushtruar të drejtën e rekursit.  

-Së pari; plotësohen të gjitha kriteret e përcaktuara nga neni 479 i K.Pr.Civile.  

-Së dyti; ne si kërkues kemi interes të ligjshëm, aktual dhe të drejtpërdrejtë në 

paraqitjen e kësaj kërkese për pezullimin e ekzekutimit. 

-Ekzekutimi i vendimit gjyqësor përsa i përket anulimit të kontratës së kredisë të 

lidhur ndërmjet Bankës Credins dhe shoqërisë Aga-06 sh.p.k. sjell dëme të rënda dhe 

të parikuperueshme  për Bankën Credins sh.a. 

-Anulimi i kontratës së kredisë megjithëse nuk ka qenë objekt padie i ka sjellë Bankës 

Credins sh.a një dëm të konsiderueshëm në disa drejtime, pasi nuk mund të kërkojë 

ekzekutimin e kredisë së saj ndaj shoqërisë Aga-06 sh.p.k. pavarësisht faktit se kredia 

është akoma aktive dhe nuk është shlyet plotësisht nga ana e debitorit, pra e gjithë 

pjesa e mbetur e kredisë është përpara rrezikut potencial që të mos paguhet nga ana e 

debitorit. 

-Me ndërprerjen e pagesave të kësteve të kredisë Banka jonë është  plotësisht e 

pambrojtur nga ana ligjore.   

-Gjykata duhet të pranojë kërkesën tonë për pezullimin e ekzekutimit  pasi deri në 

momentin e shqyrtimit të rekursit vendimi i Gjykatës së Apelit Vlorë do të vazhdojë të 

sjell pasoja juridike të cilat do të jenë të vështira ose të pamundura të rikuperohen më 

vonë. 

-Gjithashtu kontrata e hipotekës pavarësisht se nuk është anuluar shprehimisht nga 

Gjykata e Apelit ajo është e pavlefshme pasi titujt e pronësisë mbi bazën e të cilës 

është vënë hipoteka janë shpallua të pavlefshme. Kontrata e hipotekës është kontratë 

aksesore e cila është në funksion të kontratës kryesore, pra të kontratës së kredisë 

bankare.                  

-Kërkojmë pezullimin e ekzekutimit të këtij vendimi sipas nenit 479 deri sa të shprehet 

Gjykata e Lartë për arsye se kjo do të sillte pasoja të pariparueshme për Bankën 

Credins sh.a.  

 

 

II. Vlerësimi i Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë 

 

6. Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji) vlerëson se shkaqet konkrete të 

parashtruara nga pala kërkuese Shoqëria Banka Credins sh.a., në kërkesën për 

pezullimin  e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të sipërcituar 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. Në zbatim të pikës 1 të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile, bashkëlidhur kërkesës 

për pezullim të palës kërkuese Shoqëria Banka Credins sh.a. gjendet edhe kopja e 

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

ekzekutimi. Gjithashtu, konstatohet se palët e   tjera pjesëmarrëse në gjykimin e 

çështjes ku është dhënë vendimi gjyqësor që kërkohet të pezullohet, janë njoftuar 
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rregullisht me shpallje për kërkesën e paraqitur nga pala kërkuese  Shoqëria Banka 

Credins sh.a., të  cilët nuk kanë  parashtruar argumente lidhur me bazueshmërinë në 

ligj të kërkesës për pezullim dhe për qëndrimin e tyre. 

9. Kolegji vlerëson se neni 479/1 i K.P.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.  

10. Nga shqyrtimi i shkaqeve konkrete për të cilat pala kërkuese, 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 vendimit të dhënë 

nga Gjykata 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 me shkakun që ekzekutimi i vendimit sjell 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). 

11. Kolegji thekson se para se të merret në shqyrtim rekursi i palës së paditur dhe para se 

Kolegji të vlerësojë nëse rekursi duhet të shqyrtohet apo jo në seancë gjyqësore, 

ekzekutimi i vendimit të formës së prerë, do të mund të sillte pasoja të rënda dhe të 

pariparueshme për palën kërkuese Shoqëria Banka Credins sh.a. Konkretisht, Kolegji 

mban parasysh faktin se, Anulimi i Kontratës së Kredisë me nr.545 rep. dhe 140 kol. 

datë 3.02.2009, do të sillte në vetvete pasoja të rënda ekonomike dhe të vështira për 

t’u rikuperuar, në eventualitetin që vendimmarrja e gjykatës më të ulët objekt rekursi 

do të ndryshojë pas shqyrtimit të tij nga Gjykata e Lartë. 

12. Kolegji sjell në vëmendje faktin se në rastin konkret kemi dy vendime gjyqësore të 

kundërta, ku Gjykata e Apelit ka arritur në konkluzione të ndryshme nga ato të 

gjykatës së shkallës së parë në lidhje me marrëdhënien juridike objekt gjykimi. Kjo 

nuk do të thotë apriori që, meqënëse ekziston një situatë e tillë automatikisht 

justifikohet një kërkim i bazuar në nenin 479 të K.Pr.C., por, në lidhje me një situatë 

të tillë Kolegji ka parasysh edhe qëndrimin e mbajtur nga Gjykata Kushtetuese në 

vendimin nr.86 datë 26.12.2017, ku ndër të tjera thuhet se: “ . . . Po ashtu, në 

jurisprudencën kushtetuese çështja e pranisë së dy vendimeve diametralisht të 

kundërta është vlerësuar nga Gjykata nën dritën e së drejtës së aksesit dhe asaj të 

ankimit në kuptimin substancial, si edhe të standardit të arsyetimit të vendimit 

gjyqësor  (shih vendimin nr.73, datë 16.12.2016 të Gjykatës Kushtetuese). Në kuptim 

të parimit të subsidiaritetit, Gjykata ka theksuar se roli i Gjykatës së Lartë, si gjykatë 

e ligjit, është i një natyre të pazëvendësueshme. Ajo i ka të gjitha mjetet dhe 

kompetencat për ta bërë vetë këtë rol aktiv, që shkon përtej ligjit dhe synon të drejtën, 

duke ndikuar efektivisht edhe në vendimmarrjen e gjykatave të shkallëve më të ulëta, 
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veçanërisht në rastet kur dy gjykata i kanë dhënë përgjigje diametralisht të kundërta 

pretendimeve të ngritura . . . “(shih vendimet nr.4, datë 05.02.2014; nr.42,  datë 

07.07.2014 të Gjykatës Kushtetuese). 

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

zbatimin e ligjit procedural dhe material, të cilat janë pretenduar nga palët deri në këtë 

moment të zhvillimit të procesit dhe mbi të cilat kanë mbajtur qëndrimin gjykatat. 

Kolegji thekson se para se të merret në shqyrtim rekursi i palës së paditur dhe para se 

Kolegji të vlerësojë nëse rekursi duhet të shqyrtohet apo jo në seancë gjyqësore apo se 

cili nga qëndrimet e gjykatave është i ligjshëm dhe i drejtë, ekzekutimi i vendimit të 

formës së prerë palës kreditore gjyqfituese, do të mund të sillte pasoja të rënda dhe të 

pariparueshme për palën kërkuese Shoqëria Banka Credins sh.a., për rrjedhojë 

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

nenin 479 të Kodit të Procedurës Civile. 

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

kërkesën e paraqitur nga pala kërkuese Shoqëria Banka Credins sh.a., për pezullimin e 

ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë, por ky pezullim duhet të jetë i 

pjesshëm dhe konkretisht vetëm për pikën 6 të dispozitivit të vendimit të Gjykatë së 

Apelit Vlorë me të cilën është vendosur Anulimi i Kontratës së Kredisë me nr.545 

rep. dhe 140 kol. datë 3.02.2009. 

 

P Ë R   K Ë T O   A R S Y E 

 

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

 

V E N D O S I 

 

Pezullimin e pjesshëm të ekzekutimit të vendimit nr. 568, datë 25.09.2019 të Gjykatës së 

Apelit Vlorë vetëm për pikën 6 të dispozitivit të vendimit : “Anulimi i Kontratës së Kredisë 

me nr.545 rep. dhe 140 kol. datë 3.02.2009”. 

 

Tiranë, më 23 .09.2020 

 

   

    ANËTAR            ANËTAR             KRYESUES 

SOKOL SADUSHI       ILIR PANDA         ERVIN PUPE 


