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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI CIVIL 

 

Nr. 54 i Regj.Themeltar 

Nr. 54 i Vendimit 

 

V E N D I M 

NË EMËR TË REPUBLIKËS 
 

   Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë i përbërë nga: 

 

     Ervin PUPE   Kryesues 

     Albana BOKSI  Anëtar 

     Sandër SIMONI  Anëtar  
  

në dhomë këshillimi më datë 26.05.2021, mori në shqyrtim çështjen civile nr. 54, 

Regjistri Themeltar, datë regjistrimi 29.01.2021, që u përket palëve:  

 

KËRKUES:     Ndue Marashi 

 

OBJEKTI:    Kërkohet pezullimi i ekzekutimit të vendimit nr.265, 

datë 17.09.2020 i Gjykatës së Apelit Tiranë, konform 

urdhërimeve të pikës 1/a neni 479 i KPC.   

 

BAZA LIGJORE:   Neni 479 pika 1 dhe 2 e KPC.  

 

Për çështjen civile që i përket:    

 

PADITËS:      Gjon Marashi  

 

I PADITUR:    Ndue Marashi 

 

PERSONA TË TRETË: Fran Marashi 

 Jak Marashi 

 

OBJEKTI: Begatimi pa shkak i të paditurit të bërë pas përmbushjes 

së detyrimeve të përcaktuara me prokurën nr. 2260 rep., 

nr. 428 kol., datë 10.04.2010 me palë i përfaqësuar, 

paditësi, Gjon Marashi dhe përfaqësues i padituri Ndue 

Marashi.    

 

BAZA LIGJORE: Nenet 32/a të KPC dhe neni 419, 420, 455, 655 e vijues 

të K.Civil.  
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KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË 

 

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

vendimit gjyqësor të formës së prerë,   

 

V Ë R E N 

 

I. Rrethanat e çështjes 

 

1.Pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë është regjistruar kërkesëpadia me objekt dhe 

palë ndërgjyqëse si më lart citohet.  

2. Nga shqyrtimi gjyqësor ka rezultuar se palët ndërgjyqëse Gjon Marashi, Ndue Marashi 

dhe personat e tretë Fran Marashi dhe Jak Marashi janë në marrëdhënie të posaçme ndërmjet 

tyre pasi janë vëllezër. Rezulton se fillimisht palët ndërgjyqëse kanë jetuar në Pukë, ndërsa 

aktualisht i padituri Ndue Marashi jeton në Tiranë, paditësat dhe personat e tretë jetojnë në 

Itali. Për shkak të ndërtimit të Ujësjellësit të qytetit të Pukë, disa shtetasve u është 

shpronësuar pasuria e paluajtshme, ndër ta edhe paditësi Gjon Marashi, i cili ka qenë pronar i 

pasurisë nr. 312, zk 1163, vol 1, fq 129, e llojit arë në Berishë Vend me sipërfaqe 1007 m2. 

Në muajin tetor 1998, Komisioni i Shpronësimit dhe vlerësimit ka konfirmuar se shtetasit 

Gjon Marashi i dëmtohet shtëpia nga ndërtimi i ujësjellësit dhe vlera e shpronësimit është 

caktuar 2.267.208 lekë. Ka rezultuar se pronarët e këtyre pasurive të shpronësuara nuk kanë 

marrë shpërblimin përkatës, ndaj edhe i janë drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësor e cila me 

vendimin nr. 44, datë 17.03.2011 ka pranuar padinë e tyre, vendim ky i cili është lënë në fuqi 

me vendimin nr. 255, datë 01.06.2011 të Gjykatës së Apelit Shkodër dhe vendimit nr. 296, 

datë 12.05.2015 të Gjykatës së Lartë. Rezulton se gjatë këtij gjykimi, personat e shpronësuar, 

ndër ta edhe paditësi Gjon Marashi, kanë caktuar si përfaqësues të tyre të paditurin Ndue 

Marashi.  

3. Në prokurën e hartuar për të vëllanë në datën 10.04.2010, paditësi Gjon Marashi ka 

specifikuar edhe vlerën e shpërblimit për veprimin e përfaqësimit, më konkretisht në shumën 

40 % të vlerës që do të merrte ai nga shpronësimi. I padituri Ndue Marashi ka tërhequr nga 

Raiffeisen Bank sha shumën prej 4.145.986 lekë, që përbënte shumën e përfituar nga paditësi 

sipas vendimeve gjyqësore. Nga kjo shumë, pala e paditur u ka kaluar personave të tretë 

secilit një shumë prej 600.000 lekë, me argumentin se prona që i është shpronësuar paditësit 

në të vërtetë ka qenë e babait të tyre, të ndjerit Pal Marashi.  

4. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë, me vendimin nr. 6416, datë 19.07.2016 ka 

vendosur: “… Detyrimin e palës së paditur Ndue Marashi të kthejë shumën prej 2.487.591 

lekë ose 60% të shumës prej 4.154.591 lekë të përfituar pa shkak të drejtë që i takon paditësit 

bazuar në vendimin nr. 44/2011 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Pukë, si i shpronësuar …”  

5. Gjykata e Apelit Tiranë me vendimin nr. 265, datë 17.09.2020 ka vendosur: “Lënien në 

fuqi të vendimit nr. 6416, datë 19.07.2016 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.”  

6. Kundër vendimit të Gjykatës së Apelit ka paraqitur rekurs në Gjykatën e Lartë, pala e 

paditur, Ndue Marashi.   

7. Pala e paditur, Ndue Marashi ka paraqitur kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të 

vendimit të gjykatës së apelit për këto shkaqe:  

 -dokumentacioni në bazë të të cilit gjykatat kanë marrë vendimin për pranimin e padisë 

është pjesë e një procesi penal, për shkak se dyshohet të jetë i falsifikuar;  

 -në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Pukë është regjistruar procedimi 

penal për veprat penale të “Falsifikimi” dhe “Mashtrimi” parashikuar nga nenet 186 dhe 143 

të KP, kundër Gjon Marashi, procedim i lidhur me të njëjtin dokumentacion mbi të cilin janë 



 

  

3 

 

bazuar gjykatat për pranimin e padisë së tij;  

 -Gjykata e Apelit Shkodër me vendimin nr. 205, datë 02.11.2020 ka vendosur: “Lënien 

në fuqi të vendimit nr. 52-2020-277 (74), datë 21.09.2020 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 

Pukë.”  

 

II. Vlerësimi i Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë   

 

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

Ndue Marashi, për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të sipërcituar është e pabazuar 

në ligj.   

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

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

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

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

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

ekzekutimin vendimit. …”.  

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

për pezullim të palës kërkuese Ndue Marashi, gjendet edhe kopja e rekursit të ushtruar nga kjo 

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

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

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

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

pezullim dhe për qëndrimin e tyre.   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12. Nga shqyrtimi i shkaqeve konkrete për të cilat pala kërkuese Ndue Marashi, kërkon 

pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor, Kolegji Civil vlerëson se, kërkuesi nuk ka 

paraqitur asnjë shkak apo argument konkret të bazuar në prova se pse ekzekutimi i 

menjëhershëm i vendimit do të sillte për palën e paditur pasoja të rënda dhe të pariparueshme. 

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

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

procedurale të pezullimit të ekzekutimit të vendimit. Të gjitha pretendimet e tjera që parashtron 

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

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

Gjykata e Lartë. 

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

kërkesën e paraqitur nga kërkuesi Ndue Marashi, për pezullimin e ekzekutimit të vendimit 

gjyqësor të formës së prerë.    
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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 palës kërkuese Ndue Marashi, me objekt “Pezullimin e 

ekzekutimit të vendimit nr.265, datë 17.09.2020 i Gjykatës së Apelit Tiranë”.   

 

 

Tiranë, më 26.05.2021  

 

           ANËTAR                              ANËTAR                                  KRYESUES 

      Albana BOKSI                           Sandër SIMONI                             Ervin PUPE                               
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI CIVIL 

 

Nr. 55 i Regj.Themeltar 

Nr. 55 i Vendimit 

 

V E N D I M 

NË EMËR TË REPUBLIKËS 
 

   Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë i përbërë nga: 

 

     Ervin PUPE   Kryesues 

     Albana BOKSI  Anëtar 

     Sandër SIMONI  Anëtar  
  

në dhomë këshillimi më datë 26.05.2021, mori në shqyrtim çështjen civile nr. 55, 

Regjistri Themeltar, datë regjistrimi 01.02.2021, që u përket palëve:  

 

KËRKUES:     Ndue Marashi 

 

OBJEKTI:    Kërkohet pezullimi i ekzekutimit të vendimit nr.265, 

datë 17.09.2020 i Gjykatës së Apelit Tiranë, konform 

urdhërimeve të pikës 1/a neni 479 i KPC.   

 

BAZA LIGJORE:   Neni 479 pika 1 dhe 2 e KPC.  

 

Për çështjen civile që i përket:    

 

PADITËS:      Gjon Marashi  

 

I PADITUR:    Ndue Marashi 

 

PERSONA TË TRETË: Fran Marashi 

 Jak Marashi 

 

OBJEKTI: Begatimi pa shkak i të paditurit të bërë pas përmbushjes 

së detyrimeve të përcaktuara me prokurën nr. 2260 rep., 

nr. 428 kol., datë 10.04.2010 me palë i përfaqësuar, 

paditësi, Gjon Marashi dhe përfaqësues i padituri Ndue 

Marashi.    

 

BAZA LIGJORE: Nenet 32/a të KPC dhe neni 419, 420, 455, 655 e vijues 

të K.Civil.  
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KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË 

 

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

vendimit gjyqësor të formës së prerë,   

 

 

V Ë R E N 

 

I. Rrethanat e çështjes 

 

1.Pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë është regjistruar kërkespadia me objekt dhe 

palë ndërgjyqëse si më lart citohet.  

2. Nga shqyrtimi gjyqësor ka rezultuar se palët ndërgjyqëse Gjon Marashi, Ndue Marashi 

dhe personat e tretë Fran Marashi dhe Jak Marashi janë në marrëdhënie të posaçme ndërmjet 

tyre pasi janë vëllezër. Rezulton se fillimisht palët ndërgjyqëse kanë jetuar në Pukë, ndërsa 

aktualisht i padituri Ndue Marashi jeton në Tiranë, paditësat dhe personat e tretë jetojnë në 

Itali. Për shkak të ndërtimit të Ujësjellësit të qytetit të Pukë, disa shtetasve u është 

shpronësuar pasuria e paluajtshme, ndër ta edhe paditësi Gjon Marashi, i cili ka qenë pronar i 

pasurisë nr. 312, zk 1163, vol 1, fq 129, e llojit arë në Berishë Vend me sipërfaqe 1007 m2. 

Në muajin tetor 1998, Komisioni i Shpronësimit dhe vlerësimit ka konfirmuar se shtetasit 

Gjon Marashi i dëmtohet shtëpia nga ndërtimi i ujësjellësit dhe vlera e shpronësimit është 

caktuar 2.267.208 lekë. Ka rezultuar se pronarët e këtyre pasurive të shpronësuara nuk kanë 

marrë shpërblimin përkatës, ndaj edhe i janë drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësor e cila me 

vendimin nr. 44, datë 17.03.2011 ka pranuar padinë e tyre, vendim ky i cili është lënë në fuqi 

me vendimin nr. 255, datë 01.06.2011 të Gjykatës së Apelit Shkodër dhe vendimit nr. 296, 

datë 12.05.2015 të Gjykatës së Lartë. Rezulton se gjatë këtij gjykimi, personat e shproësuar, 

ndër ta edhe paditësi Gjon Marashi, kanë caktuar si përfaqësues të tyre të paditurin Ndue 

Marashi.  

3. Në prokurën e hartuar për të vëllanë në datën 10.04.2010, paditësi Gjon Marashi ka 

specifikuar edhe vlerën e shpërblimit për veprimin e përfaqësimit, më konkretisht në shumën 

40 % të vlerës që do të merrte ai nga shpronësimi. I padituri Ndue Marashi ka tërhequr nga 

Raiffeisen Bank sha shumën prej 4.145.986 lekë, që përbënte shumën e përfituar nga paditësi 

sipas vendimeve gjyqësore. Nga kjo shumë, pala e paditur u ka kaluar personave të tretë 

secilit një shumë prej 600.000 lekë, me argumentin se prona që i është shpronësuar paditësit 

në të vërtetë ka qenë e babait të tyre, të ndjerit Pal Marashi.  

4. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë, me vendimin nr. 6416, datë 19.07.2016 ka 

vendosur: “… Detyrimin e palës së paditur Ndue Marashi të kthejë shumën prej 2.487.591 

lekë ose 60% të shumës prej 4.154.591 lekë të përfituar pa shkak të drejtë që i takon paditësit 

bazuar në vendimin nr. 44/2011 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Pukë, si i shpronësuar …”  

5. Gjykata e Apelit Tiranë me vendimin nr. 265, datë 17.09.2020 ka vendosur: “Lënien në 

fuqi të vendimit nr. 6416, datë 19.07.2016 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.”  

6. Kundër vendimit të Gjykatës së Apelit ka paraqitur rekurs në Gjykatën e Lartë, pala e 

paditur, Ndue Marashi dhe sëbashku me këtë rekurs, kjo palë ka paraqitur edhe kërkesën për 

pezullimin e ekzekutimit të vendimit të gjykatës së apelit.  

7. Kërkuesi, Ndue Marashi ka paraqitur këto shkaqe:  

 -masa e pezullimit është e nevojshme sepse ekzekutimi i vendimit mund t’i sjellë asaj 

dëm të rëndë dhe të pariparueshëm pasi bëhet fjalë për një vlerë të madhe të cilën i padituri 

është në pamundësi për t’a shlyer;  

 -dokumentacioni në bazë të të cilit gjykatat kanë marrë vendimin për pranimin e padisë 
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është pjesë e një procesi penal, për shkak se dyshohet të jetë i falsifikuar;  

 -në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Pukë është regjistruar procedimi 

penal për veprat penale të “Falsifikimi” dhe “Mashtrimi” parashikuar nga nenet 186 dhe 143 

të KP, kundër Gjon Marashi, procedim i lidhur me të njëjtin dokumentacion mbi të cilin janë 

bazuar gjykatat për pranimin e padisë së tij;  

 

 

II. Vlerësimi i Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë   

 

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

Ndue Marashi, për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të sipërcituar është e pabazuar 

në ligj.   

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

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

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

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

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

ekzekutimin vendimit. …”.  

10. Në rastin konkret pala kërkuese ka depozituar rekurs kundër vendimit të Gjykatës së 

Apelit Tiranë duke kërkuar njëkohësisht edhe marrjen e masës së pezullimit të ekzekutimit të  

vendimit gjyqësor. Kjo kërkesë iu komunikua palëve të tjera pjesëmarrëse në gjykimin e 

çështjes për të cilin kërkohet pezullimi dhe nga ana e tyre nuk janë parashtruar argumente lidhur 

me bazueshmërinë në ligj të kërkesës për pezullim.   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12. Nga shqyrtimi i shkaqeve konkrete për të cilat pala kërkuese Ndue Marashi, 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. 

Të gjitha pretendimet e tjera që parashtron pala kërkuese si arsye për pezullimin e 

ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë të Gjykatës së Apelit Tiranë përbëjnë 

kërkime të cilat lidhen me shqyrtimin e rekursit nga Gjykata e Lartë. 

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

kërkesën e paraqitur nga kërkuesi Ndue Marashi, për pezullimin e ekzekutimit të vendimit 

gjyqësor të formës së prerë.  
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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 palës kërkuese Ndue Marashi, me objekt “Pezullimin e 

ekzekutimit të vendimit nr.265, datë 17.09.2020 i Gjykatës së Apelit Tiranë”.   

 

 

      Tiranë, më 26.05.2021  

 

            ANËTAR                            ANËTAR                               KRYESUES 

      Albana BOKSI                         Sandër SIMONI                             Ervin PUPE                               
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI CIVIL 

 

Nr. 71 i Regj.Themeltar 

Nr. 71 i Vendimit 

 

VENDIM 

 

NË EMËR TË REPUBLIKËS 

 

Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë i përbërë nga: 

 

                          Ervin PUPE      Kryesues 

   Albana BOKSI      Anëtar 

   Sandër SIMONI             Anëtar 

     

sot më datë 26.05.2021, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr. 71 akti, datë 

08.04.2021, si më poshtë: 

 

KËRKUES:     Shoqëria “Ujësjellës-Kanalizime Dibër” SHA 

 

OBJEKTI:    Pezullimin e ekzekutimit të vendimit me nr. 349, datë 

25.11.2020 të Gjykatës së Apelit Tiranë, i cili ka lënë në 

fuqi vendimin civil nr. 88, datë 29.03.2018 të Gjykatës së 

Rrethit Gjyqësor Dibër 

     

BAZA LIGJORE:    Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile. 

 

Në çështjen civile që i përket: 

 

PADITËS:    Elmi Shini 

      

I PADITUR:     Shoqëria “Ujësjellës Kanalizime Dibër” SHA 

 

     

       KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË 

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

vendimit gjyqësor të formës së prerë, 

 

VËREN:  

I. Rrethanat e faktit  
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          1. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Dibër, me vendimin nr. 88 (33-2018-288), datë 

29.03.2018 ka vendosur: 

        “1. Pranimin e pjesshëm të padisë së paditësit Elmi Shini; 2. Detyrimin e palës së 

paditur. Ndërmarrja “Ujësjellës Kanalizime Peshkopi” SHA të të dëmshpërblejë paditësin Elmi 

Shini me 12 (dymbëdhjetë) paga mujore si dëmshpërblim për zgjidhjen e kontratës së punës në 

mënyrë të menjëhershme dhe të pajustifikuar; 3. Detyrimin e palës së paditur, ti paguajë 

paditësit Elmi Shini 3 (tre) paga mujore për shkak të mosrespektimit të afatit të njoftimit; 4. 

Detyrimin e palës së paditur ti paguajë paditësit Elmi Shini 2 (dy) paga mujore si dëmshpërblim 

për mosrespektimin e procedurës ligjore të zgjidhjes së kontratës së punës; 5. Detyrimin e palës 

së paditur ti paguajë paditësit 14 (katërmbëdhjetë) paga mujore si shpërblim për vjetërsi në 

punë…” 

2. Me vendimin nr. 349, datë 25.11.2020 Gjykata e Apelit Tiranë ka vendosur:  

“Lënien në fuqi të vendimit nr. 88, datë 29.03.2018 të  Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 

Dibër…” 

3. Kundër këtij vendimi ka paraqitur rekurs pala e paditur, Ndërmarrja “Ujësjellës 

Peshkopi” SHA. Po ashtu kjo palë, me datë 08.04.2021 ka paraqitur, pranë Gjykatës së Lartë një 

kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të vendimit të Gjykatës së Apelit Tiranë, duke parashtruar 

se: 

- Procedura e ekzekutimit të detyrueshëm të vendimit nga përmbaruesi ka filluar pa iu njoftuar 

ende vendimi i arsyetuar palës së paditur; 

- Përmbaruesi me veprimet e padrejta, në kundërshtim me nenin 605 të Kodit Civil, 

konkretisht me masat e sekuestros konservative dhe ekzekutive mbi llogarinë bankare të 

palës së paditur, ka cenuar të drejtat pasurore të saj pasi e ka vënë në pamundësi për të shlyer 

detyrimet karshi të tretëve dhe punonjësve të saj; 

- Vendimi i Gjykatës së Apelit Tiranë është marrë në kundërshtim me ligjin material dhe 

procedural; 

- Gjykata nuk ka marrë në analizë provat e palës së paditur që vërtetojnë se kontrata e punës 

me paditësin është zgjidhur për shkaqe të justifikuara, për shkak të shkeljeve të detyrimeve 

kontraktuale me faj të rëndë; 

- Gjykata e Apelit ka mbajtur qëndrime të ndryshme për këtë çështje në dy vendime të 

ndryshme. 

4. Bashkëlidhur kërkesës, pala e paditur ka paraqitur vendimet gjyqësore të kundërshtuara, 

praktikën përmbarimore, rekursin drejtuar Gjykatës së Lartë etj. 

 

II. Vlerësimi i Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë 

 

5. Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji) vlerëson se shkaqet e parashtruara 

nga pala kërkuese, në kërkesën për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së 

prerë, nuk janë të mbështetura në ligj.  

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

kushtet dhe motivet për të cilat, Gjykata e Lartë, mund të pezullojë ekzekutimin e vendimit 

gjyqësor:  

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

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

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

materiale që siguron ekzekutimin vendimit. 
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7. Kolegji vlerëson se masa e përkohshme e pezullimit të ekzekutimit të vendimit 

gjyqësor të formës së prerë sipas nenit 479 të KPC ka karakter përjashtimor dhe të 

jashtëzakonshëm. Në të kundërt do të zhvleftësohej fuqia juridike e vendimit gjyqësor të formës 

së prerë, detyrueshmëria për zbatimin e tij nga palët ndërgjyqëse dhe mosekzekutimi i vendimit 

gjyqësor të formës së prerë, nga përjashtim do të shndërrohej në rregull. Kjo do të vinte ndesh 

me të drejtën kushtetuese dhe konventore të kujtdo për të patur një proces të rregullt ligjor, e 

drejtë që përfshin jo vetëm fazën njohëse të së drejtës por edhe fazën ekzekutive. Kjo do të thotë 

se pala që e kërkon pezullimin ka barrën e paraqitjes së fakteve dhe argumentave konkretë se cili 

është dëmi i rëndë që asaj mund t’i vijë nga ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit gjyqësor të 

formës së prerë dhe pse apo në çfarë mënyre ky dëm është me natyrë të parikthyeshme.  

8. Gjykata e Lartë, në bazë dhe për zbatim të nenit 479 të KPC, për pranimin e një 

kërkese për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë, do të duhet të 

konkludojë nëse ka rekurs të ushtruar, nëse ka argumente konkret ligjorë dhe/apo prova të palës 

kërkuese që bëjnë të bazuar pretendimin për ekzistencën e një dëmi të menjëhershëm dhe të 

riparueshëm që mund të pasjellë ekzekutimi i vendimit gjyqësor të formës së prerë. Më tej 

eventualisht mund të parashtrohet edhe garancia e ofruar dhe provat respektive të saj. Në këtë 

kuptim argumentat e parashtruara të palës kërkuese duhet të jenë konkrete dhe të referuara edhe 

në fakte dhe prova që vërtetojnë ekzistencën e tyre. Si rregull i përgjithshëm nuk janë të 

mjaftueshme vetëm shkaqet ligjore të përmbajtjes së rekursit për të pranuar kërkesën për 

pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë, pasi shqyrtimi në themel i 

rekursit ndryshon nga shqyrtimi i kërkesës për pezullim.  

9. Duke iu rikthyer rastit konkret, Kolegji vlerëson se pala kërkuese, nuk ka parashtruar 

asnjë provë apo argument të lidhur me ndonjë rrethanë konkrete për ta vlerësuar nëse jemi ose jo 

përpara rastit kur Gjykata e Lartë mund të konkludojë se nga ekzekutimi i menjëhershëm i 

vendimit gjyqësor do të vinin pasoja të rënda për të. Kolegji vlerëson se, kërkesa për pezullimin 

e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë, kryesisht motivohet me shkaqe që kanë të 

bëjnë me ligjshmërinë e vendimit të dhënë nga gjykata e apelit në zgjidhjen e çështjes, të cilat 

Gjykata e Lartë i vlerëson në kohën kur shqyrton në dhomë këshillimi shkaqet e rekursit ndaj 

vendimit të gjykatës së apelit. 

10. Përsa i përket pretendimeve mbi ligjshmërinë e veprimeve përmbarimore, Kolegji 

vlerëson se ato nuk zgjidhen me mjetin e parashikuar në nenin 479 të KPC. Kolegji vlerëson se 

kërkesa të tilla mund t’i drejtohen gjykatave të faktit me paditë e ngritura në fazën e ekzekutimit 

të detyrueshëm të titullit ekzekutiv. 

11. Gjykata e Lartë në raste të ngjashme ka mbajtur qëndrimin se masa e përkohshme 

procedurale ndaj vendimit gjyqësor të formës së prerë, e parashikuar në nenin 479 të KPC nuk ka 

si qëllim të dublojë mjetet e tjera procedurale të parashikuara në ligj. Kërkesa për pezullimin e 

ekzekutimit të vendimit nuk mundet të zëvendësojë dhe as të konkurrojë efektet juridike apo 

shkaqet juridike për të cilat ligji ofron mbrojtje të posaçme për debitorin apo kreditorin gjatë 

fazës së ekzekutimit të detyrueshëm, qoftë kur bëhet fjalë për paditë përmbarimore, apo qoftë për 

masat e përkohshme që gjykata mund të caktojë gjatë kësaj faze në funksion të zgjidhjes së 

çështjes së themelit. Për pretendimet e kreditorit apo të debitorit gjatë fazës së ekzekutimit të 

detyrueshëm, nenet 610 dhe 611 të KPC kanë ofruar mjetet procedurale respektive, të cilat 

aktivizojnë gjithmonë juridiksionin fillestar të gjykatës së shkallës së parë. Për rrjedhojë pala 

kërkuese në këtë gjykim duhet të ketë parasysh se mjeti procedural i kërkuar nuk është ai i 

duhuri (Vendim datë 24.10.2018 i Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë, me palë kërkuese 
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Ministrinë e Mbrojtjes; Vendim datë 24.10.2018 i Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë, me 

palë kërkuese Bashkia Krujë etj). 

 

PËR KËTO ARSYE : 

 

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

 

VENDOSI: 

 

Mospranimin e kërkesës së kërkuesit, shoqërisë “Ujësjellës Kanalizime Dibër” SHA për 

pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 88 (33-2018-288), datë 29.03.2018 të Gjykatës së Rrethit 

Gjyqësor Dibër, lënë në fuqi me vendimin nr. 349, datë 25.11.2020 Gjykata e Apelit Tiranë. 

 

 

                                                                            Tiranë, më 26.05.2021 

 

        ANËTAR                   ANËTAR                        KRYESUES 

     

  Sandër SIMONI     Albana BOKSI            Ervin PUPE                    
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI CIVIL 

 

Nr. 212  Regj.Themeltar 

Nr. 212 I Vendimit 

 

VENDIM 

 

NË EMËR TË REPUBLIKËS 

 

Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë i përbërë nga: 

 

  Ervin PUPE       Kryesues 

 Albana BOKSI      Anëtar 

   Sandër SIMONI            Anëtar 

     

sot më datë 26.05.2021, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr. 212 akti, 

datë 22.06.2020, si më poshtë: 

 

KËRKUES:     Avokatura e Shtetit 

 

OBJEKTI:    Pezullimin e ekzekutimit të vendimit me nr. 63, datë 

28.01.2020 që ka lënë në fuqi vendimin e Gjykatës së 

Rrethit Gjyqësor Tiranë me nr. 5143, datë 07.06.2018. 

     

BAZA LIGJORE:    Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile. 

 

Në çështjen civile që i përket: 

 

PADITËS:    Sonila Gozhita      

 

I PADITUR:     1. Ministria e Drejtësisë; 

     2. Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve 

 

     

       KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË 

 

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

të vendimit gjyqësor të formës së prerë, 

 

VËREN:  

 

I. Rrethanat e faktit  

 

          1. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë, me vendimin nr. 5143, datë 07.06.2018 
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ka vendosur: 

        “1. Pranimin e pjesshëm të padisë së paditëses Sonila Gozhita;  

         2. Detyrimin solidarisht të palëve të paditura Ministrisë së Drejtësisë dhe Drejtorisë 

së Përgjithshme të Burgjeve që të përmbushin detyrimin kontraktor ndaj paditëses Sonila 

Gozhita që rrjedh nga kontrata me nr. 2055/4 prot, datë 07.03.2017, nënshkruar midis 

paditëses Sonila Gozhita dhe Ministrisë së Drejtësisë, e përfaqësuar me autorizimin nr. 60/4, 

datë 28.02.2017 nga z. Miklovan Kopani, Drejtor i Përgjithshëm i Burgjeve, prot., duke i 

paguar paditëses Sonila Gozhita pagën që do të duhej të kishte përfituar, në përputhje me 

përcaktimet e nenit 5, gërma “c” të kontratës së sipërcituar për periudhën nga data 

20.03.2017 deri me datë 31.03.2018 në shumën 660.680 lekë; 

           3. Detyrimin solidarisht të palëve të paditura Ministrisë së Drejtësisë dhe Drejtorisë 

së Përgjithshme të Burgjeve ti shpërblejnë paditëses Sonila Gozhita dëmin e shkaktuar nga 

vonesa në pagimin e pagës, në formën e kamatëvonesave të cilat referuar aktit të ekspertimit 

kontabël të realizuar gjatë gjykimit të çështjes rezulton që deri me datë 31.03.2018 të jenë në 

shumën 23.445 lekë; 

    4. Detyrimin solidarisht të palëve të paditura për pagimin e kamatëvonesave mbi 

shumën e sipërcituar në shumën 140/lekë/dita, nga data 01.04.2018 e në vazhdim deri në 

datën e ekzekutimit të detyrimit në përputhje me përcaktimet e nenit 120 të Kodit të Punës; 

      5. Detyrimin solidarisht të palëve të paditura Ministrisë së Drejtësisë dhe Drejtorisë 

së Përgjithshme të Burgjeve të paguajnë pagën e paditëses Sonila Gozhita për periudhën nga 

data 01.04.2018 e në vazhdim deri në përfundim të afatit të përcaktuar në nenin 5, gërma 

“a” të kontratës me nr. 2055/4 prot., datë 07.03.2017; 

      6. Rrëzimin e kërkesëpadisë lidhur me gjithë pretendimet e tjera të palës paditëse në 

gjykim…” 

2. Me vendimin nr. 63, datë 28.01.2020 Gjykata e Apelit Tiranë ka vendosur:  

“Lënien në fuqi të vendimit nr. 5143, datë 07.06.2018 të  Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 

Tiranë” 

3. Kundër këtij vendimi ka paraqitur rekurs Avokatura e Shtetit, e cila po ashtu, në 

mënyrë të integruar me rekursin ka paraqitur pranë Gjykatës së Lartë një kërkesë për 

pezullimin e ekzekutimit të vendimit të Gjykatës së Apelit Tiranë, duke parashtruar se: 

- Ekziston rreziku i shkaktimit të një dëmi të rëndë dhe të pariparueshëm për palën e 

paditur; 

- Masa e dëmit është e konsiderueshme dhe nuk ka një mënyrë për zëvendësimin e 

saj; 

- Ekzekutimi i gjykatës së apelit do të sillte pasoja të rënda për palën e paditur, duke 

qenë se është marrë në kundërshtim me ligjin. 

 

II. Vlerësimi i Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë 

 

4. Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji) vlerëson se shkaqet e 

parashtruara nga pala kërkuese, në kërkesën për pezullimin e ekzekutimit të vendimit 

gjyqësor të formës së prerë, nuk janë të mbështetura në ligj.  

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

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. 
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6. Kolegji vlerëson se masa e përkohshme e pezullimit të ekzekutimit të vendimit 

gjyqësor të formës së prerë sipas nenit 479 të KPC ka karakter përjashtimor dhe të 

jashtëzakonshëm. Në të kundërt do të zhvleftësohej fuqia juridike e vendimit gjyqësor të 

formës së prerë, detyrueshmëria për zbatimin e tij nga palët ndërgjyqëse dhe mosekzekutimi i 

vendimit gjyqësor të formës së prerë, nga përjashtim do të shndërrohej në rregull. Kjo do të 

vinte ndesh me të drejtën kushtetuese dhe konventore të kujtdo për të patur një proces të 

rregullt ligjor, e drejtë që përfshin jo vetëm fazën njohëse të së drejtës por edhe fazën 

ekzekutive. Kjo do të thotë se pala që e kërkon pezullimin ka barrën e paraqitjes së fakteve 

dhe argumentave konkretë se cili është dëmi i rëndë që asaj mund t’i vijë nga ekzekutimi i 

menjëhershëm i vendimit gjyqësor të formës së prerë dhe pse apo në çfarë mënyre ky dëm 

është me natyrë të parikthyeshme.  

7. Gjykata e Lartë, në bazë dhe për zbatim të nenit 479 të KPC, për pranimin e një 

kërkese për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë, do të duhet të 

konkludojë nëse ka rekurs të ushtruar, nëse ka argumente konkret ligjorë dhe/apo prova të 

palës kërkuese që bëjnë të bazuar pretendimin për ekzistencën e një dëmi të menjëhershëm 

dhe të riparueshëm që mund të pasjellë ekzekutimi i vendimit gjyqësor të formës së prerë. Më 

tej eventualisht mund të parashtrohet edhe garancia e ofruar dhe provat respektive të saj. Në 

këtë kuptim argumentat e parashtruara të palës kërkuese duhet të jenë konkrete dhe të 

referuara edhe në fakte dhe prova që vërtetojnë ekzistencën e tyre. Si rregull i përgjithshëm 

nuk janë të mjaftueshme vetëm shkaqet ligjore të përmbajtjes së rekursit për të pranuar 

kërkesën për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë, pasi shqyrtimi 

në themel i rekursit ndryshon nga shqyrtimi i kërkesës për pezullim.  

8. Duke iu rikthyer rastit konkret, Kolegji vlerëson se pala kërkuese, nuk ka 

parashtruar asnjë provë apo argument të lidhur me ndonjë rrethanë konkrete për ta vlerësuar 

nëse jemi ose jo përpara rastit kur Gjykata e Lartë mund të konkludojë se nga ekzekutimi i 

menjëhershëm i vendimit gjyqësor do të vinin pasoja të rënda për të. Kolegji vlerëson se, 

kërkesa për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë, kryesisht 

motivohet me shkaqe që kanë të bëjnë me ligjshmërinë e vendimit të dhënë nga gjykata e 

apelit në zgjidhjen e çështjes, të cilat Gjykata e Lartë i vlerëson në kohën kur shqyrton në 

dhomë këshillimi shkaqet e rekursit ndaj vendimit të gjykatës së apelit. 

 

PËR KËTO ARSYE : 

 

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

 

VENDOSI: 

 

Mospranimin e kërkesës së kërkuesit, Avokatura e Shtetit për pezullimin e ekzekutimit 

të vendimit nr. 5143, datë 07.06.2018 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, lënë në fuqi me 

vendimin nr. 63, datë 28.01.2020 Gjykata e Apelit Tiranë. 

 

 

                                                                           Tiranë, me 26.05.2021 

 

        ANËTAR                   ANËTAR                        KRYESUES 

 

     Sandër SIMONI     Albana BOKSI            Ervin PUPE                    
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI CIVIL 

 

Nr. 25/289/1 i Regj.Themeltar 

Nr. 25/289/1 i Vendimit 

 

VENDIM 

 

NË EMËR TË REPUBLIKËS 

 

Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë i përbërë nga: 

 

                           Ervin PUPE      Kryesues 

   Albana BOKSI      Anëtar 

   Sandër SIMONI             Anëtar 

     

sot më datë 26.05.2021, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr. 289 akti, 

datë 16.05.2019, si më poshtë: 

 

KËRKUES:     Shoqëria “Banka Kombëtare Tregtare” SHA 

 

OBJEKTI:    Pezullimi i ekzekutimit të vendimit me nr. 81, datë 

29.01.2019 të Gjykatës së Apelit Tiranë. 

 
 

BAZA LIGJORE:    Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile. 

 

Në çështjen civile që i përket: 

 

PADITËS:    1. Mimoza Shehu; 

     2. Besart Shehu; 

     3. Avni Shehu 

      

 

I PADITUR:     Shoqëria “Banka Kombëtare Tregtare” SHA 

 

     

       KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË 

 

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

të vendimit gjyqësor të formës së prerë, 

 

VËREN:  

I. Rrethanat e çështjes 
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       1. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë, me Vendimin nr. 7894, datë 10.10.2016 ka 

vendosur: 

  “1. Pranimin pjesërisht të padisë së paditësave Mimoza Shehu, Avni Shehu, Besart 

Shehu. 2. Detyrimin e palës së paditur, shoqëria “Banka Kombëtare Tregtare” sh.a. t’i 

paguajë paditëses Mimoza Shehu shumën prej 2.005.870 lekë si dhe kamatat ligjore mbi këtë 

shumë, sipas interesit të depozitave njëvjeçare në lekë të përcaktuara nga Banka e 

Shqipërisë, duke filluar nga data 13.05.2014 deri në pagesën e plotë të këtij detyrimi. 3. 

Detyrimin e palës së paditur, shoqëria “Banka Kombëtare Tregtare” sh.a. t’i paguajë 

paditësave Mimoza Shehu, Avni Shehu, Besart Shehu shumën 143 209 lekë si dhe kamatat 

ligjore mbi këtë shumë, sipas interesit të depozitave njëvjeçare në lekë të përcaktuara nga 

Banka e Shqipërisë, duke filluar nga data 13.05.2014 deri në pagesën e plotë të këtij 

detyrimi. 4. Rrëzimin e padisë për pjesën tjetër...” 

2. Gjykata e Apelit Tiranë me vendimin Nr. 81, datë 29.01.2019 ka vendosur: “1. 

Lënien në fuqi të vendimit nr. 7894, datë 10.10.2016 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, 

duke e ndryshuar atë vetëm përsa i përket ditës së fillimit të llogaritjes së kamatëvonesave që 

përcaktohet data 27.12.2012. Ky vendim për pjesën e pranuar të padisë përbën titull 

ekzekutiv dhe ekzekutohet nga shërbimi përmbarimor. Shpenzimet gjyqësore në apel…” 

3. Kundër këtij vendimi, pala e paditur, shoqëria “Banka Kombëtare Tregtare” SHA, 

ka paraqitur rekurs dhe njëkohësisht me datë 16.05.2019 ka paraqitur, pranë Gjykatës së 

Lartë një kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të vendimit të Gjykatës së Apelit Tiranë, me të 

cilin është lënë në fuqi vendimi i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, duke parashtruar se: 

- Vendimi i Gjykatës së Apelit është i pabazuar në ligj dhe cënon sigurinë juridike dhe 

zhvillimin e praktikës gjyqësore në zgjidhjen e mosmarrëveshjeve që rrjedhin nga 

marrëdhëniet kontraktore dhe nga kontratat e kredive bankare në veçanti; 

- Ekzekutimi i menjëhershëm i këtij vendimi do të sillte pasoja të rënda për palën e paditur, 

kjo vetëm të karakterit material, por do të shkaktonte një ç’orientim dhe destabilizim në 

praktikat e kredidhënies. Ky efekt destabilizues mund të rëndojë edhe mbi bankat e tjera 

të nivelit të dytë; 

- Zgjidhja dhe rikuperimi i këtyre pasojave në të ardhmen do të ishte i pamundur; 

- Banka e cila ka një aktivitet të qëndrueshëm dhe të konsoliduar në tregun bankar përbën 

një garanci absolute për paditësit. 

4. Me datë 27.05.2019 paditësit, znj. Mimoza Shehu, z. Avni Shehu dhe z. Besart 

Shehu, kanë paraqitur prapësimet e tyre në lidhje me kërkesën e palës së paditur për 

pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë, duke argumentuar se: 

- Kërkesa e palës së paditur nuk plotëson kriteret e nenit 479 të KPC; 

- Ekzekutimi i këtij vendimi nuk do t’i sillte Bankës pasoja të rënda dhe të pariparueshme. 

Ashtu sikurse vetë kjo palë e pranon ajo është një bankë me një aktivitet të qëndrueshëm, 

të konsoliduar ekonomik; 

- Shuma e përcaktuar në vendimin gjyqësor për t’ju paguar paditësve nuk do t’i shkaktonte 

asnjë dëm të karakterit monetar bankës pasi aktiviteti financiar i saj arrin të mbulojë 

plotësisht këtë shumë, pa e vënë atë në vështirësi; 

- Pala e paditur nuk ka vendosur garanci materiale për ekzekutimin e vendimit. Banka i 

referohet një garancie absolute për paditësit dhe që mbështetet në faktin që banka ka një 

aktivitet tregtar të qëndrueshëm dhe të konsoliduar. Garancia material nënkupton 
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depozitimin e një shume në një bankë dhe në rastin konkret pala e paditur nuk rezulton t’a 

ketë kryer; 

- Paditësit ofrojnë garanci për kthimin e shumave në rast të prishjes së vendimit nga 

Gjykata e Lartë pasi janë pronarë të pasurive me vlerë të lartë sikurse pasqyrohet në 

çertifikatat e pronësisë bashkëlidhur. 

 

II. Vlerësimi i Kolegjit Civil 

 

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

parashtruara nga pala kërkuese, në kërkesën për pezullimin e ekzekutimit të vendimit 

gjyqësor të formës së prerë, nuk janë të mbështetura në ligj.  

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

parashikohen kushtet dhe motivet për të cilat, Gjykata e Lartë, mund të pezullojë ekzekutimin 

e vendimit gjyqësor:  

“1. Gjykata e Lartë, pasi është paraqitur rekursi, me kërkesë të palës, mund të 

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

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

garanci materiale që siguron ekzekutimin vendimit. 

7. Kolegji vlerëson se masa e përkohshme e pezullimit të ekzekutimit të vendimit 

gjyqësor të formës së prerë sipas nenit 479 të KPC ka karakter përjashtimor dhe të 

jashtëzakonshëm. Në të kundërt do të zhvleftësohej fuqia juridike e vendimit gjyqësor të 

formës së prerë, detyrueshmëria për zbatimin e tij nga palët ndërgjyqëse dhe mosekzekutimi i 

vendimit gjyqësor të formës së prerë, nga përjashtim do të shndërrohej në rregull. Kjo do të 

vinte ndesh me të drejtën kushtetuese dhe konventore të kujtdo për të patur një proces të 

rregullt ligjor, e drejtë që përfshin jo vetëm fazën njohëse të së drejtës por edhe fazën 

ekzekutive. Kjo do të thotë se pala që e kërkon pezullimin ka barrën e paraqitjes së fakteve 

dhe argumentave konkretë se cili është dëmi i rëndë që asaj mund t’i vijë nga ekzekutimi i 

menjëhershëm i vendimit gjyqësor të formës së prerë dhe pse apo në çfarë mënyre ky dëm 

është me natyrë të parikthyeshme.  

8. Gjykata e Lartë, në bazë dhe për zbatim të nenit 479 të KPC, për pranimin e një 

kërkese për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë, do të duhet të 

konkludojë nëse ka rekurs të ushtruar, nëse ka argumente konkret ligjorë dhe/apo prova të 

palës kërkuese që bëjnë të bazuar pretendimin për ekzistencën e një dëmi të menjëhershëm 

dhe të riparueshëm që mund të pasjellë ekzekutimi i vendimit gjyqësor të formës së prerë. Më 

tej eventualisht mund të parashtrohet edhe garancia e ofruar dhe provat respektive të saj. Në 

këtë kuptim argumentat e parashtruara të palës kërkuese duhet të jenë konkrete dhe të 

referuara edhe në fakte dhe prova që vërtetojnë ekzistencën e tyre. Si rregull i përgjithshëm 

nuk janë të mjaftueshme vetëm shkaqet ligjore të përmbajtjes së rekursit për të pranuar 

kërkesën për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë, pasi shqyrtimi 

në themel i rekursit ndryshon nga shqyrtimi i kërkesës për pezullim. 

9. Nga ana tjetër thjeshtë dhe vetëm fakti i paraqitjes së një garancie pasurore, në 

interpretim të nenit 479 të KPC, nuk mjafton për të konkluduar apriori se duhet të pezullohet 

ekzekutimi i vendimit gjyqësor të formës së prerë, nëse nuk plotësohet premisa bazë e ardhjes 



4 
 

së një dëmi të rëndë, të menjëhershëm dhe të pariparueshëm për palën debitore gjyqhumbëse. 

Kjo pasi, universalisht për caktimin nga gjykata të masave të përkohshme procedurale ligji 

kërkon ekzistencën e një dyshimi të arsyeshëm se e drejta subjektive apo interesi i ligjshëm i 

subjektit paditës apo ankues cenohet nga veprimet apo mosveprimet e palës kundërshtare apo 

vendimi i gjykatës (humus boni juris). Si rrjedhojë kërkohet që në rrethanat e çështjes të 

ekzistojë një rrezik i atçastshëm dhe eminent për shkaktimin e një dëmi të rëndë dhe të 

pariparueshëm nëse masa e përkohshme nuk merret nga gjykata (periculum in mora). Në këtë 

mënyrë masat e përkohshme procedurale paraqiten si mjete ligjore që garantojnë standardin e 

efektivitetit të vetë mjetit kryesor nga i cili ato varen, konkretisht padisë dhe ankimeve. Ky 

përbën kushtin bazë (conditio sine qua non) për aplikimin e masës së pezullimit sipas nenit 

479 të KPC, ndërsa paraqitja e garancisë pasurore është kusht alternativ.   

10. Duke iu rikthyer rastit konkret, Kolegji vlerëson se pala kërkuese, nuk ka 

parashtruar asnjë provë apo argument të lidhur me ndonjë rrethanë konkrete për ta vlerësuar 

nëse jemi ose jo përpara rastit kur Gjykata e Lartë mund të konkludojë se nga ekzekutimi i 

menjëhershëm i vendimit gjyqësor do të vinin pasoja të rënda për të. Kolegji vlerëson se, 

kërkesa për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë, kryesisht 

motivohet me shkaqe që kanë të bëjnë me ligjshmërinë e vendimit të dhënë nga gjykata e 

apelit në zgjidhjen e çështjes, të cilat Gjykata e Lartë i vlerëson në kohën kur shqyrton në 

dhomë këshillimi shkaqet e rekursit ndaj vendimit të gjykatës së apelit. Ndërkohë që shkaqet 

e pezullimit janë parashtruar në mënyrë hipotetike. Kolegji çmon të theksojë se banka, për 

shkak të natyrës së aktivitetit që ushtron, në çdo rast ka likuiditete për ekzekutimin e çdo 

vendimi gjyqësor me të cilin është ngarkuar me detyrime. Si rrjedhojë, nëse ky kusht do të 

mjaftonte, në çdo çështje gjyqësore ku palë do të ishte një bankë ose një institucion financiar 

jobankë, vendimi gjyqësor do të duhej të pezullohej apriori. 

 

PËR KËTO ARSYE : 

 

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

 

VENDOSI: 

 

 Mospranimin e kërkesës së palës së paditur, shoqëria “Banka Kombëtare Tregtare” 

SHA, për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 7894, datë 10.10.2016 të Gjykatës së 

Rrethit Gjyqësor Tiranë, lënë në fuqi me vendimin nr. 81, datë 29.01.2019 të Gjykatës së 

Apelit Tiranë.  

 

                                                                          Tiranë, më 26.05.2021 
 

         ANËTAR                   ANËTAR                        KRYESUES 

 

     Sandër SIMONI     Albana BOKSI            Ervin PUPE                    
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI CIVIL 

 

Nr. 87/420/5 I Regj.Themeltar 

Nr. 87/420/5 I Vendimit 

 

VENDIM 

 

NË EMËR TË REPUBLIKËS 

 

Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë i përbërë nga: 

 

                          Ervin PUPE      Kryesues 

   Albana BOKSI      Anëtar 

   Sandër SIMONI            Anëtar 

     

sot më datë 26.05.2021, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr. 420 akti, 

datë 16.09.2019, si më poshtë: 

 

KËRKUES:     Banka e Shqipërisë 

 

OBJEKTI:    Pezullimi i ekzekutimit të vendimit nr. 10477, datë 

11.12.2017 të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, 

ndryshuar me vendimin nr. 628, datë 27.06.2019 të 

Gjykatës së Apelit Tiranë. 

 

BAZA LIGJORE:    Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile. 

 

Në çështjen civile që i përket: 

 

PADITËS:    Eduart Sinani 

      

I PADITUR:     Banka e Shqipërisë 

 

     

       KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË 

 

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

të vendimit gjyqësor të formës së prerë, 

 

VËREN:  

I. Rrethanat e faktit  

 

1. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë, me Vendimin nr. 10477, datë 11.12.2017 

ka vendosur: 
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 “1. Pranimin e kërkesë-padisë. 2. Detyrimin e palës së paditur Banka e Shqipërisë 

që të dëmshpërblejë paditësin Eduart Sinani me 3 (tre) paga mujore për mosrespektim të 

afatit të zgjidhjes së kontratës së punës; 3. Detyrimin e palës së paditur Banka e Shqipërisë 

që të dëmshpërblejë paditësin Eduart Sinani me 2 (dy) paga mujore për mosrespektim të 

procedurës së zgjidhjes së kontratës së punës. 4. Detyrimin e palës së paditur Banka e 

Shqipërisë që të dëmshpërblejë paditësin Eduart Sinani me 4.5 (katër pikë pesë) paga 

mujore për vjetërsi në punë. 5. Detyrimin e palës së paditur Banka e Shqipërisë që të 

paguajë paditësit pagën për lejen vjetore të papaguar Janar-Tetor të vitit 2014. 6. 

Shpenzimet gjyqësore në ngarkim të palës së paditur. 7. Lëshimin e urdhrit të ekzekutimit 

për zbatimin e këtij vendimi sipas dispozitivit të tij, pasi vendimi të marrë formë të prerë. 8. 

Kundër këtij vendimi lejohet të bëhet ankim në Gjykatën e Apelit Tiranë, brenda 15 ditëve, 

duke filluar ky afat nga dita e nesërme e shpalljes së vendimit. ” 

2. Gjykata e Apelit Tiranë me Vendimin Nr. 628, datë 27.06.2019 ka vendosur: 

“Lënien në fuqi të vendimit civil nr. 10477, datë 11.12.2017 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 

Tiranë në lidhje me kërkimin e paditësit për pagimin e pushimeve vjetore të papaguara. 

Ndryshimin e vendimit për pjesën tjetër të tij, duke vendosur: Rrëzimin e padisë. Ky vendim 

për pjesën e pranuar të padisë përbën titull ekzekutiv dhe ekzekutohet nga shërbimi 

përmbarimor. Kundër vendimit lejohet rekurs në Gjykatën e Lartë.” 

3. Në vijim, pala e paditur, Banka e Shqipërisë ka bërë rekurs kundër këtij vendimi 

dhe njëkohësisht me datë 16.09.2019 ka paraqitur, pranë Gjykatës së Lartë një kërkesë për 

pezullimin e ekzekutimit të vendimit të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, ndryshuar me 

vendim të Gjykatës së Apelit Tiranë, duke parashtruar se: 

- Ekzekutimi i vendimit gjyqësor të formës së prerë mund të sjellë pasoja të 

pariparueshme për Bankën e Shqipërisë; 

- Në eventualitetin ku Gjykata e Lartë do të ndryshonte vendimin e Gjykatës së Apelit 

Tiranë duke rrëzuar padinë, pala e paditur nuk do të kishte sigurinë e duhur për të 

rikuperuar vlerën e detyrimit pasuror, pasi paditësi nuk ka pranë Bankës së Shqipërisë 

asnjë aset pasuror që do të mundësonte rikuperimin e vlerës së paguar për paditësin; 

- Në një rast të ngjashëm me palë Bankën e Shqipërisë, Gjykata e Lartë vendosi 

ndryshimin e vendimit të Gjykatës së Apelit dhe Banka e Shqipërisë ende nuk e ka 

rikuperuar shumën e paguar; 

- Banka e Shqipërisë ofron të gjitha garancitë juridike dhe financiare për ekzekutimin e 

vendimit pas gjykimit të çështjes nga Gjykata e  Lartë; 

 

II. Vlerësimi i Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë 

4. Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji) vlerëson se shkaqet e 

parashtruara nga pala kërkuese, në kërkesën për pezullimin e ekzekutimit të vendimit 

gjyqësor të formës së prerë, nuk janë të mbështetura në ligj.  

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

parashikohen kushtet dhe motivet për të cilat, Gjykata e Lartë, mund të pezullojë ekzekutimin 

e vendimit gjyqësor:  

“1. Gjykata e Lartë, pasi është paraqitur rekursi, me kërkesë të palës, mund të 

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

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

garanci materiale që siguron ekzekutimin vendimit. 

6. Kolegji vlerëson se masa e përkohshme e pezullimit të ekzekutimit të vendimit 

gjyqësor të formës së prerë sipas nenit 479 të KPC ka karakter përjashtimor dhe të 

jashtëzakonshëm. Në të kundërt do të zhvleftësohej fuqia juridike e vendimit gjyqësor të 

formës së prerë, detyrueshmëria për zbatimin e tij nga palët ndërgjyqëse dhe mosekzekutimi i 
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vendimit gjyqësor të formës së prerë, nga përjashtim do të shndërrohej në rregull. Kjo do të 

vinte ndesh me të drejtën kushtetuese dhe konventore të kujtdo për të patur një proces të 

rregullt ligjor, e drejtë që përfshin jo vetëm fazën njohëse të së drejtës por edhe fazën 

ekzekutive. Kjo do të thotë se pala që e kërkon pezullimin ka barrën e paraqitjes së fakteve 

dhe argumentave konkretë se cili është dëmi i rëndë që asaj mund t’i vijë nga ekzekutimi i 

menjëhershëm i vendimit gjyqësor të formës së prerë dhe pse apo në çfarë mënyre ky dëm 

është me natyrë të parikthyeshme.  

7. Gjykata e Lartë, në bazë dhe për zbatim të nenit 479 të KPC, për pranimin e një 

kërkese për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë, do të duhet të 

konkludojë nëse ka rekurs të ushtruar, nëse ka argumente konkret ligjorë dhe/apo prova të 

palës kërkuese që bëjnë të bazuar pretendimin për ekzistencën e një dëmi të menjëhershëm 

dhe të riparueshëm që mund të pasjellë ekzekutimi i vendimit gjyqësor të formës së prerë. Më 

tej eventualisht mund të parashtrohet edhe garancia e ofruar dhe provat respektive të saj. Në 

këtë kuptim argumentat e parashtruara të palës kërkuese duhet të jenë konkrete dhe të 

referuara edhe në fakte dhe prova që vërtetojnë ekzistencën e tyre. Si rregull i përgjithshëm 

nuk janë të mjaftueshme vetëm shkaqet ligjore të përmbajtjes së rekursit për të pranuar 

kërkesën për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë, pasi shqyrtimi 

në themel i rekursit ndryshon nga shqyrtimi i kërkesës për pezullim.  

8. Duke iu rikthyer rastit konkret, Kolegji vlerëson se pala kërkuese, nuk ka 

parashtruar asnjë provë apo argument të lidhur me ndonjë rrethanë konkrete për ta vlerësuar 

nëse jemi ose jo përpara rastit kur Gjykata e Lartë mund të konkludojë se nga ekzekutimi i 

menjëhershëm i vendimit gjyqësor do të vinin pasoja të rënda për të. Kolegji vlerëson se, 

kërkesa për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë, kryesisht 

motivohet me shkaqe që kanë të bëjnë me ligjshmërinë e vendimit të dhënë nga gjykata e 

apelit në zgjidhjen e çështjes, të cilat Gjykata e Lartë i vlerëson në kohën kur shqyrton në 

dhomë këshillimi shkaqet e rekursit ndaj vendimit të gjykatës së apelit. 

 

PËR KËTO ARSYE : 

 

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

 

VENDOSI: 

 

 Mospranimin e kërkesës së palës së paditur, Banka e Shqipërisë për pezullimin e 

ekzekutimit të vendimit nr. 10477, datë 11.12.2017, të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, 

ndryshuar me vendimin nr. 628, datë 27.06.2019 të Gjykatës së Apelit Tiranë. 

 

                                                                            Tiranë, më 26.05.2021 
 

        ANËTAR                    ANËTAR                       KRYESUES 

 

     Sandër SIMONI     Albana BOKSI            Ervin PUPE                    
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