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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI CIVIL 

__________________________________________________________________________________ 

Nr. 77 i  Regj.Themeltar 

Nr. 77 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 

 

 më datë 07.07.2021, mori në shqyrtim në Dhomën e Këshillimit, çështjen civile, që u përket 

palëve:  

 

KËRKUES:    Sulejman Husha 

 

OBJEKTI:  Pezullimi i ekzekutimit të Vendimit nr. 233, datë 15.07.2020, të 

Gjykatës së Apelit Tiranë. 

 

BAZA LIGJORE:  Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile; 

 

 

Në çështjen me palë:  

 

PADITËS:    1. Hajdije Fagu 

     2. Arben Fagu 

     3. Bajram Vathi 

     4. Agim Fagu 

     5. Afërdita Fagu 

      

PADITUR:    1. Sulejman Husha 

  2. Bashkia Tiranë KRRT-ja 

  3. ZRPP Tirana 1 

  4. Shoqëria “Kola” SHPK  

   5. Shkëlqim Husha (Spiridon Husha) 

6. Nazmi Haka 

 

OBJEKTI:    Anullimin e lejes së ndërtimit nr. 19, datë 26.7.2002 të KRRT 

Tiranë. 

 

BAZA LIGJORE:   Nenet 32 dhe 202 të Kodit të Procedurës Civile;  
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     Neni 296 i Kodit Civil; 

Ligji nr. 7698, datë 15.4.1993 “Për kthimin dhe kompesimin e 

pronave ish pronarëve”; 

Ligji nr. 8405, datë 17.9.1998, “Për urbanistikën”; 

Vendim nr. 206, datë 29.5.2000, i KKK Pronave të Bashkisë 

Tiranë. 

 

 

KOLEGJI CIVIL  

 

 pasi dëgjoi relacionin e gjyqtarit Ervin Pupe dhe diskutoi çështjen në tërësi në dhomën e 

këshillimit, 

 

VËREN: 

 

I. Rrethanat e çështjes 

 

1. Padia është paraqitur pra Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, me palë ndërgjyqëse, objekt 

dhe shkak ligjor, sikundër tregohet në pjesën hyrëse të këtij vendimi. 

2. Nga provat shkresore, akti i ekspertimit, nga pohimi gjyqësor, si dhe nga përmbajtja e 

Vendimit nr. 6297 dt 24.07.2015, të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, lënë në fuqi nga Gjykata e 

Apelit Tiranë, u provua se trualli ku i padituri Sulejman Husha ka ndërtuar banesën që posedon së 

bashku me të paditurin Shkëlqim, është pronë e paditësve e fituar kjo me vendimin e Komisionit të 

Kthimit të Pronave, vendim i cili në fakt ka rikonfirmuar pronësinë e mëparshme të trashëgimlënësve 

të paditësve. 

3. U provua se paditësve kjo pronë iu është kthyer në vitin 2000, ndërsa leja e ndërtimit është 

dhënë në vitin 2002. 

4. Nga përmbajtja e Vendimit nr. 6297, datë 24.7.2015, të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë 

del se, regjistrimi i pronës nga ana e Sulejman Hushës është bërë në kundërshtim me ligjin dhe për këtë 

nga ana e gjykatës është urdhëruar fshirja e regjistrimit të pronës në emër të të paditurve Sulejman e 

Shkëlqim Husha. 

5. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë, me Vendimin nr. 2018, datë 15.3.2017, ka vendosur: 

“-Anullimin e lejes së ndërtimit nr. 1,9 datë 26.7.2002 të KRRT Tiranë. 

- Shpenzimet gjyqësore në ngarkim të të paditurve Sulejman e Shkëlqim Husha e Bashkia Tiranë. 

- Kundër këtij vendimi mund të bëhet ankim në Gjykatën e Apelit Tiranë brenda 15 ditëve nga e 

nesërmja e shpalljes, ndërsa për palët në mungesë ky afat fillon nga dita e njoftimit.”. 

 6. Gjykata e Apelit Tiranë, me Vendimin nr. 233, datë 15.7.2020, ka vendosur:  

“- Lënien në fuqi të Vendimit gjyqësor nr. 2018, datë 15.3.2017 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 

Tiranë.”. 

7. Kundër Vendimit nr. 233, datë 15.7.2020, të Gjykatës së Apelit Tiranë, ka paraqitur 

rekurs në Gjykatën e Lartë paditësi Sulejman Husha. Në këtë rekurs përmbahet dhe kërkesa për 

pezullimin e ekzekutimit të këtij vendimi. Lidhur me kërkimin për pezullimin e kërkesës, janë 

paraqitur këto shkaqe: 

7.1. Pasuria për të cilën është dhënë leja e ndërtimit është njëkohësisht edhe vendbanimi i të 

paditurve. Nëse titulli do të vihej menjëherë në ekzekutim, të paditurve do t’i shkaktoheshin dëme të 

rënda, pasi do të mbeteshin pa banim, madje jo vetëm ata personalisht, por edhe familjarët e tyre. Në 

këtë mënyrë do të cënohej edhe një institut, i cili referuar Kushtetutës dhe Kodit të Familjes gëzon 

mbrojtje të veçantë, siç është familja. 



 3 

7.2. Veç sa më sipër, do të cenoheshin edhe të drejta pasurore, pasi do të duhet të gjenin një 

vendbanim alternativ si vendbanim të përkohshëm, ç’ka natyrshëm ka kosto ekonomike.  

7.3. Ky dëbim padyshim sjell edhe dëme jopasurore, pasi një situatë e tillë mbart në vetvete një 

ngarkesë të rënduar emocionale dhe psikologjike. I padituri ka 20 vjet që jeton në pasurinë e ndërtuar 

me lejen objekt gjykimi; ka 20 vjet që e posedon atë publikisht, duke u sjellë si pronar; e ka fituar atë 

me mirëbesim, duke e blerë në mënyrë të ligjshme. Pronësia e tij është konfirmuar me vendimin 

gjyqësor nr. 3111, datë 15.6.1994, të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë 

7.4. Kundër Vendimi i Gjykatës së Apelit Tiranë nr. 21191, datë 17.5.2016, i cili lë në fuqi 

Vendimin nr. 6297, datë 24.7.2015, të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, nëpërmjet të cilit paditësat 

njihen pronarë të pasurisë truall, të paditurit kanë ushtruar rekurs në Gjykatën e Lartë dhe çështja 

është aktualisht në pritje të caktimit të një date për shqyrtim gjyqësor. Sa kohë që çështja e të drejtës së 

pronësisë nuk është zgjidhur me vendim përfundimtar, por vetëm me vendim të formës së prerë, 

atëherë vlerësojmë se gjendja juridike e faktike e të drejtave objekt konflikti gjyqësor duhet të mbetet e 

ngrirë, deri në zgjidhjen e saj me vendim përfundimtar. Kjo edhe për faktin se të paditurit kanë 

investuar pasuri të konsiderueshme për ndërtimin e shtëpive të tyre dhe në një eventualitete të 

ekzekutimit të vendimeve objekt i kësaj kërkese, të paditurve do t’i shkaktohej një dëm ekonomik i 

pariparueshëm.  

 

II. Vlerësimi i Kolegjit Civil  

 

8. Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji), pasi shqyrtoi kërkesën e paraqitur nga 

kërkuesi për pezullimin e ekzekutimit të Vendimit nr. 233, datë 15.7.2020, të Gjykatës së Apelit 

Tiranë, vlerëson se kjo kërkesë plotëson kërkesat e parashikuara në nenin 479 të Kodit të Procedurës 

Civile (KPC).   

9. Fillimisht, Kolegji vlerëson të marrë në analizë faktin se, pika 1 e nenit 479, të 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, 

sikurse mund të jetë dëmi i rëndë dhe i pariparueshëm që mund të sjellë ekzekutimin e menjëhershëm 

të vendimit gjyqësor të formës së prerë.  

10. 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 Evropiane 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 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 japin të dhëna se 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. 

11. Duke iu rikthyer çështjes objekt gjykimi, nga shqyrtimi i shkaqeve konkrete për të cilat pala 

kërkuese kërkon pezullimin e ekzekutimit të vendimit të formës së prerë, rezulton se ekzekutimi i 

vendimit sjell pasoja të rënda dhe të pariparueshme për palën kërkuese. Sipas rrethanave të faktit të 

përmbajtura në Vendimin nr. 2018, datë 15.03.2017, të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë rezulton 

se, trualli ku i padituri Sulejman Husha ka ndërtuar banesën që posedon së bashku me të paditurin 

Shkëlqim, është pronë e paditësve e fituar kjo me vendimin e Komisionit të Kthimit të Pronave, 

vendim i cili në fakt ka rikonfirmuar pronësinë e mëparshme të trashëgimlënësve të paditësve. Kjo 

pronë iu është kthyer në vitin 2000, ndërsa leja e ndërtimit është dhënë në vitin 2002. Nga përmbajtja e 

Vendimit nr. 6297, datë 24.07.2015, të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë del se, regjistrimi i pronës 

nga ana e Sulejman Hushës është bërë në kundërshtim me ligjin dhe për këtë nga ana e gjykatës është 

urdhëruar fshirja e regjistrimit të pronës në emër të të paditurve Sulejman e Shkëlqim Husha. 
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12. Rezulton se më datë 14.10.2016, në Gjykatën e Lartë është regjistruar çështja nr.  11115-

03336-00-2016, në vijim të rekursit të ushtruar ndaj Vendimit nr. 6297, datë 24.7.2015, të Gjykatës së 

Rrethit Gjyqësor Tiranë, lënë në fuqi me Vendimin nr. 1191, datë 17.05.2016, të Gjykatës së Apelit 

Tiranë. Kjo vendimmarrje ka për objekt njohjen pronarë të paditësve në pronën e poseduar ndër të tjerë 

dhe nga kërkuesi, i padituri Sulejman Husha dhe detyrimin e tij për lirim, dorëzim trualli. Sipas 

arsyetimit të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë në Vendimin nr. 2018, datë 15.03.2017, 

pavlefshmëria  absolute e  akteve të pronësisë së të paditurit Sulejman Husha e vërtetuar me Vendimin 

nr. 6297, datë 24.07.2015 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë passjell pavlefshmërine absolute të 

lejes se ndërtimit të marrë mbi bazën e këtyre akteve të pronësisë.  

13. Pra, në anullimin e lejes së ndërtimit, gjykatat janë bazuar në Vendimin nr. 6297, datë 

24.07.2015 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, lënë në fuqi me Vendimin nr. 1191, datë 17.5.2016, 

të Gjykatës së Apelit Tiranë, ndaj të cilëve është depozituar rekurs Gjykatën e Lartë. 

14. Nga sa më sipër, Kolegji vlerëson se, nëse vendimi titull ekzekutiv do të vihej menjëherë në 

ekzekutim, kërkuesit do t’i shkaktohej dëm i rëndë. Për këtë arsye konsiderohet i nevojshëm pezullimi 

i ekzekutimit të vendimit të formës së prerë, që ka disponuar anullimin e lejes së ndërtimit, deri në 

gjykimin nga Gjykata e Lartë të rekursit të depozituar më datë 14.10.2016, kundër Vendimit nr. 6297, 

datë 24.07.2015, të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, lënë në fuqi me Vendimin nr. 1191, datë 

17.05.2016, të Gjykatës së Apelit Tiranë, në lidhje me çështjen nr. 11115-03336-00-2016.  

 

PËR KËTO ARSYE, 

 

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

 

V E N D O S I: 

 

Pezullimin e ekzekutimit të Vendimit 2018, datë 15.03.2017, të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 

Tiranë, lënë në fuqi me Vendimin nr. 233, datë 15.07.2020, të Gjykatës së Apelit Tiranë. 

 

Tiranë, më datë 07.07.2021 

 

 

  ANËTARE                                           ANËTAR                                       KRYESUES 

 

          Albana BOKSI                                 Sandër SIMONI    Ervin PUPE  
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI CIVIL 

___________________________________________________________________________ 

Nr. 80 i  Regj.Themeltar 

Nr. 80 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 

 

 më datë 07.07.2021, mori në shqyrtim në Dhomën e Këshillimit, çështjen civile, që u 

përket palëve:  

 

KËRKUES:    Institucioni i Prefektit Korçë 

 

OBJEKTI:  Pezullimi i ekzekutimit të Vendimit nr. 323/359 (nr. 

11), datë 04.02.2021, të Gjykatës së Apelit Korçë. 

 

BAZA LIGJORE:  Neni 479/a e në vijim i Kodit të Procedurës Civile. 

 

Në çështjen me palë:  

 

PADITËS:    Henri Grabocka 

 

PADITUR:    Prefekti i Qarkut Korçë 

 

OBJEKTI: Dëmshpërblimin për zgjidhjen e kontratës së punës. 

 

BAZA LIGJORE: Neni 32/a dhe 154 i Kodit të Procedurës Civile; 

Nenet 153 – 155 të Kodit të Punës. 

 

KOLEGJI CIVIL  

 

 pasi dëgjoi relacionin e gjyqtarit Ervin Pupe dhe diskutoi çështjen në tërësi në 

dhomën e këshillimit, 

 

VËREN: 

 

I. Rrethanat e çështjes 

1. Paditësi ka qenë punonjës pranë palës së paditur, me pozicionin specialist jurist për 

një periudhë prej rreth 8 vjetësh me një ndërprerje të shkurtër, derisa i janë ndërprerë 

marrëdhëniet e punës. 
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2. Paditësi, duke pretenduar se largimi i tij nga puna është i paligjshëm, i është 

drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Korçë me padinë me palë ndërgjyqëse, objekt dhe 

shkak ligjor, sikundër tregohet në pjesën hyrëse të këtij vendimi. 

3. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Korçë, me Vendimin nr. 924, datë 30.10.2020, ka 

vendosur: 

“- Pranimin pjesërisht të padisë. 

- Detyrimin e palës së paditur të dëmshpërblejë paditësin me pagën bruto 76080 lekë nga 

data 11.1.2020 deri më datë 29.2.2020 për mosrespektim të afatit të njoftimit. 

- Detyrimin e palës së paditur të dëmshpërblejë paditësin me pagën bruto të dy muajve për 

zgjidhje të kontratës së punës në mënyrë të menjëhershme të pajustifikuar. 

- Detyrimin e palës së paditur të dëmshpërblejë paditësin me pagën bruto të dy muajve për 

mosrespektim të procedurës për zgjedhjen e kontratës së punës. 

- Detyrimin e palës së paditur t’i paguajë paditësit lejen vjetore të pakryer.”. 

 4. Gjykata e Apelit Korçë, me Vendimin nr. 323/359 (nr. 11), datë 4.2.2021, ka 

vendosur: “Lënien në fuqi të vendimit nr. 954, datë 30.10.2020, të Gjykatës së Rrethit 

Gjyqësor Korçë, më ndryshimin përsa i përket masës së dëmshpërblimit për zgjidhje të 

kontratës së punës në mënyrë të menjëhershme të pajustifikuar me 8 muaj pagë.”. 

5. Kundër Vendimit nr. 323/359 (nr. 11), datë 4.2.2021, të Gjykatës së Apelit Korçë, 

ka paraqitur rekurs pala e paditur Prefekti i Qarkut Korçë.  

6. Në rekursin e paraqitur në Gjykatën e Lartë, përmbahet dhe kërkesa për 

pezullimin e ekzekutimit të Vendimit nr. 323/359 (nr. 11), datë 4.2.2021, të Gjykatës së 

Apelit Korçë. Në kërkesë janë paraqitur këto shkaqe: 

6.1. Institucioni i Prefektit e siguron buxhetin nga Ministria e Brendshme; 

6.2. Zëri “shpenzime operative” për gjithë vitin buxhetor 2021 është çelur në shumën 

700.000 lekë dhe ndjeshëm është më i vogël se gjithë shuma që kërkohet të ekzekutohet, 

bashkë me detyrimin përmbarimor. 

6.3. Për këtë vit buxheti nuk është përcaktuar nga ana jonë zë i veçantë për 

ekzekutimin e shpenzimeve gjyqësore dhe nuk kemi mundësi për ekzekutimin e vlerës prej 

973.360 lekë, në favor të kreditorit.  

6.4. Vendosja e sekuestros në llogarinë tonë do të cenonte rëndë funksionimin normal 

të punës dhe moskryerjen e shërbimeve të domosdoshme të përcaktuara me ligj. Kemi 

pamundësi objektive për ekzekutimin e menjëhershëm të vendimit. 

 

II. Vlerësimi i Kolegjit Civil  

 

7. Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji), pasi shqyrtoi kërkesën e 

paraqitur nga kërkuesi për pezullimin e ekzekutimit të Vendimit nr. 323/359 (nr. 11), datë 

4.2.2021, të Gjykatës së Apelit Korçë, vlerëson se kjo kërkesë nuk plotëson kërkesat e 

parashikuara në nenin 479 të Kodit të Procedurës Civile (KPC). 

8. Fillimisht, Kolegji vlerëson të marrë në analizë faktin se, pika 1 e nenit 479, të 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, sikurse mund të jetë dëmi i rëndë dhe i 

pariparueshëm që mund të sjellë ekzekutimin e menjëhershëm të vendimit gjyqësor të formës 

së prerë.  

9. 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 gjyqhumbëse që bën kërkesën për pezullimin e 

vendimit gjyqësor të formës së prerë, ka barrën t’i paraqesë Gjykatës rrethanat konkrete të  
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bazuara në prova, të cilat japin të dhëna se 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. Duke iu rikthyer rastit konkret, nga shqyrtimi i shkaqeve konkrete për të cilat pala 

kërkuese, kërkon pezullimin e ekzekutimit të Vendimit nr. 323/359 (nr. 11), datë 4.2.2021, të 

Gjykatës së Apelit Korçë, Kolegji vlerëson se, nuk plotësojnë kërkesat e parashikuara në 

nenin 479 të KPC. Pretendimet që parashtron pala kërkuese si arsye për pezullimin e 

ekzekutimit të vendimit të Gjykatës së Apelit, nuk mjaftojnë për të përligjur marrjen e masës 

së pezullimit të ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë. Kolegji konstaton se në 

mbështetje të këtij pretendimeve të tij, kërkuesi nuk ka paraqitur asnjë provë për të provuar se 

përse likuidimi i pagave të paditësit Henri Grabocka, objekt i kësaj kërkese pezullimi, do të 

sillte pasoja të rënda e të pariparueshëm për kërkuesin.  

11. Kolegji sjell në vëmendje se, vendimet gjyqësore të formës së prerë, janë të 

detyrueshme për t’u zbatuar dhe vetëm në rrethanat e parashikuara shprehimisht nga pika 1 e 

nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile mund të vendoset pezullimi i ekzekutimit të tyre. Për 

më tepër, pretendimi i kërkuesit mbetet hipotetik, vetëm në fazën e pretendimeve të tij, për aq 

kohë sa nuk ka paraqitur asnjë argumentim konkret dhe asnjë provë, për të provuar 

pamundësinë financiare në ekzekutimin e detyrimit në fjalë.  

12. Nga ana tjetër vendimi, efekti i të cilit kërkohet të pezullohet është një vendim, i 

cili ka disponuar për shpërblim dëmi nga prishja e marrëdhënies së punës. Qëllimi i këtij lloj 

dëmshpërblimi është që t’i sigurojë personit të dëmtuar, sipas vendimit të gjykatave, një 

mundësi jetese, deri në momentin e gjetjes së një punësimi të ri. Për këtë arsye, është e 

arsyeshme që ky shpërblim të përfitohet pa vonesa dhe pezullimi i ekzekutimit të këtyre lloj 

vendimeve, do të ishte një vonesë e pajustifikuar.  

13. Gjithashtu, Kolegji vlerëson se Kodi i Procedurës Civile parashikon një mjet tjetër 

procedural, që i vjen në ndihmë debitorit që ndodhet në pamundësi financiare për të 

ekzekutuar plotësisht detyrimin. Konkretisht, sipas nenit 517 të Kodit të Procedurës Civile, 

debitori ka të drejtë që të paraqesë kërkesë drejtuar gjykatës së vendit të ekzekutimit për të 

shtyrë afatin e ekzekutimit të debitorit ose ta ndajë atë në këste, referuar gjendjes pasurore të 

debitorit. Pra, për shkak të situatës financiare të rënduar, fakt ky që do të duhet të provohet, 

debitori ka të drejtë të kërkojë nga gjykata shtyrjen e afatit të ekzekutimit, apo ndarjen në 

këste të detyrimit, referuar gjendjes pasurore të tij. 

14. Për sa më lart, Kolegji arrin në përfundimin se, kërkesa e paraqitur nga 

Institucioni Prefektit Korçë, për pezullimin e ekzekutimit të Vendimit nr. 323/359 (nr. 11), 

datë 4.2.2021, të Gjykatës së Apelit Korçë, nuk plotëson kriteret e parashikuara në nenin 479 

të Kodit të Procedurës Civile dhe si e tillë, nuk mund të pranohet.    

 

PËR KËTO ARSYE, 

 

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

 

V E N D O S I: 

 

Mospranimin e kërkesës së paraqitur nga kërkuesi Institucioni i Prefektit Korçë, për 

pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 323/359 (nr.11), të Gjykatës së Apelit Korçë. 

 

Tiranë, më datë 07.07.2021 

 

    ANËTAR                                     ANËTAR                                 KRYESUES 

 

          Albana BOKSI                          Sandër SIMONI    Ervin PUPE 
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI CIVIL 

______________________________________________________________________________ 

Nr. 84 i  Regj.Themeltar 

Nr. 84 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 

 

 më datë 07.07.2021, mori në shqyrtim në Dhomën e Këshillimit, çështjen civile, që u 

përket palëve:  

 

 

KËRKUES:    Eduart Dena 

 

OBJEKTI:  Pezullimi i ekzekutimit të Vendimit nr. 21-2020-1308/262, 

datë 14.09.2020, të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 

Gjirokastër lënë në fuqi me Vendimin nr. 20-2021-19/05, 

datë 08.01.2021, të Gjykatës së Apelit Gjirokastër. 

 

BAZA LIGJORE:  Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile. 

 

Në çështjen me palë:  

 

PADITËS:    Liljana Prifti 

 

PADITUR:    Eduart Dena 

 

OBJEKTI: Detyrimi i palës së paditur të më paguajë shumën 

1.000.000 lekë, si dhe kamatat e saj që nga fillimi i 

vonesës, datë 1.2.2020 e deri në likujdim. 

 

BAZA LIGJORE: Nenet 445, 450, 481/2 e vijues të Kodit Civil. 
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KOLEGJI CIVIL 

 

 pasi dëgjoi relacionin e gjyqtarit Ervin Pupe dhe diskutoi çështjen në tërësi në dhomën e 

këshillimit, 

 

VËREN: 

 

I. Rrethanat e çështjes 

 

1. Padia është paraqitur Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Gjirokastër, me palë ndërgjyqëse, 

objekt dhe shkak ligjor sikundër tregohet në pjesën hyrëse të këtij vendimi. 

2. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Gjirokastër, me Vendimin nr. 21-2020-1308/262, datë 

14.9.2020, ka vendosur: 

“- Pranimin e padisë.  

- Detyrimin e të paditurit Eduart Dena t’i paguajë paditëses Liljana Prifti shumën 1.000.000 

lekë. Nga e nesërmja e datës 1.2.2020 deri në ekzekutimin e plotë të detyrimit, mbi shumën e 

mësipërme të aplikohen interesat e deklaruara nga Banka e Shqipërisë për bankat e nivelit të 

dytë në Republikën e Shqipërisë. Shpenzimet gjyqësore të treguara në tabelën në fund të këtij 

vendimi, në ngarkim të palës së paditur Eduart Dena.”. 

 3. Gjykata e Apelit Gjirokastër, me Vendimin nr. 20-2021-19/05, datë 8.1.2021, ka 

vendosur: “Lënien në fuqi të vendimit nr. 21-2020-1308/262 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 

Gjirokastër.”. 

4. Kundër Vendimit nr. 20-2021-19/05, datë 8.1.2021, të Gjykatës së Apelit Gjirokastër, 

ka paraqitur rekurs në Gjykatën e Lartë pala e paditur Eduart Dena. 

5. Më datë 26.4.2021, pala e paditur Eduart Dena, ka paraqitur në Gjykatën e Lartë 

Kërkesën nr. 1359 prot., për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 21-2020-1308/262 të 

Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Gjirokastër, lënë në fuqi me Vendimin 20-2021-19/05, datë 

8.1.2021, të Gjykatës së Apelit Gjirokastër. Kjo kërkesë është plotësuar më datë 12.5.2021. Në 

kërkesë janë parashtruar këto shkaqe: 

5.1. Më datë 15.4.2021 jemi njoftuar me shkresë nga Zyra Përmbarimore Gjirokastër, ku 

urdhërohemi që të kryejmë ekzekutim vullnetar. 

5.2. Aktualisht kërkuesi është i papunë dhe kryefamiljar, ku në përbërje të saj janë dy 

fëmijë dhe gruaja e tij. Gruaja dhe djali janë invalidë dhe përfitojnë pagesë sociale, sipas 

vërtetimit elektronik datë 20.4.2021, lëshuar për bashkëshorten Vjollca Dena. 

5.3. I vetmi burim i të ardhurave të familjes është aktiviteti që kërkuesi ushtron në lokalin 

e tij në fshatin Dragot. 

5.4. Referuar formularit të deklarimit të këtij subjekti për vitin 2020, rezulton se fitimi 

është në vlerën 65955 lekë, një shifër tepër e ulët kjo për të përballuar shpenzimet për një familje 

me 4 anëtarë, të cilët nuk përfitojnë asnjë pagë. 

5.5. Kërkuesi nuk ka asnjë pasuri tjetër përveç lokalit dhe apartamentin e cila është 

hipotekuar për llogari të bankës në të cilën është marrë kredi. Madje ai nuk ka as makinë, sipas 

vërtetimit të lëshuar nga DRSHTRR Gjirokastër me nr. 560 Prot., datë 3.2.2021. 

5.6. Duke pasur parasysh kohën e vështirë që po jetojmë për shkak të pandemisë së 

krijuar nga Covid 19, aktiviteti i tij po shkon drejt falimentimit. 

5.7. Pra, siç rezulton më lart ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit objekt kërkese, do të 

sjellë pasoja të rënda dhe të pariparueshme për kërkuesin Eduart Dena. 
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II. Vlerësimi i Kolegjit Civil  

 

6. Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji), pasi shqyrtoi kërkesën e paraqitur 

nga kërkuesi për pezullimin e ekzekutimit të Vendimit nr. 21-2020-1308/262, datë 14.9.2020, të 

Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Gjirokastër lënë në fuqi me Vendimin nr. 20-2021-19/05, datë 

8.1.2021, të Gjykatës së Apelit Gjirokastër, vlerëson se kjo kërkesë plotëson kërkesat e 

parashikuara në nenin 479 të Kodit të Procedurës Civile (KPC). 

7. Fillimisht, Kolegji vlerëson të marrë në analizë faktin se, pika 1 e nenit 479, të 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, sikurse mund të jetë dëmi i rëndë dhe i pariparueshëm që mund të 

sjellë ekzekutimin e menjëhershëm të vendimit gjyqësor të formës së prerë.  

8. 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 Evropiane 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 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 japin të 

dhëna se 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. Duke iu rikthyer rastit konkret, konstatohet se pala tjetër pjesëmarrëse në gjykimin e 

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

kërkesën e paraqitur nga pala kërkuese dhe nuk ka parashtruar argumente lidhur me 

bazueshmërinë në ligj të kërkesës për pezullim dhe për qëndrimin e tij. 

10. Kolegji konstaton se kërkuesi i ka bashkëngjitur kërkesës dokumenta shoqërues, në 

mbështetje të pretendimeve të tij. Nga shqyrtimi i dokumentacionit shoqërues, rezulton se situata 

ekonomike e kërkuesit gjyqhumbës është shumë e vështirë. Sipas pasqyrave financiare të vitit 

2020, që kërkuesi Eduart Dena i ka bashkëngjitur kërkesës për pezullimin e ekzekutimit të 

vendimit gjyqësor të formës së prerë, rezulton se fitimi vjetor i realizuar nga aktiviteti tregtar që 

ai kryen si person fizik në Dragot, Tepelenë, me Numër Unik të Identifikimit të Subjektit 

(NUIS/NIPT): L08718501P, për vitin 2020 është 65,955 lekë. Gjithashtu rezulton se situata 

familjare e kërkuesit është e rënduar, pasi rezulton se, të paktën bashkëshortja e tij trajtohet me 

pension invaliditeti në masën, të ardhura bruto 16256 lekë në muaj. Sipas vërtetimit nr. 560 prot., 

datë 3.2.2021 të lëshuar nga Drejtoria Rajonale e Shërbimeve të Transportit Rrugor Gjirokastër, 

rezulton se kërkuesi nuk ka automjet të regjistruar pranë kësaj drejtorie. Krahasuar këto të 

ardhura me shumën që kërkohet të ekzekutohet prej 1.000.000 lekë, pa përfshirë shpenzimet dhe 

taksat përkatëse, Kolegji vlerëson se të ardhurat e kërkuesit janë shumë të ulëta dhe për më tepër, 

bazuar në situatën e tij familjare, ekzekutimi i menjëhershëm i kësaj shume, do të sillte pasoja të 

rënda dhe të pariparueshme për kërkuesin. 

11. Kolegji sjell në vëmendje se, duke qenë se rrethanat në të cilat mbështetet 

vendimmarrja e Gjykatës së Lartë, në rastet kur vlerëson dhe disponon pezullimin e ekzekutimit 

të vendimeve gjyqësore të formës së prerë, kanë karakter dinamik dhe vlerësohen rast pas rasti 

nga Gjykata e Lartë, pala gjyqfituese, në bazë të pikës 6 të nenit 479 të KPC, mund të kërkojë 

revokimin e pezullimit të ekzekutimit të vendimit të formës së prerë, kundrejt provave të reja të 

bazuara në ligj, të siguruara prej saj, apo përfaqësuesit ligjor, mbi ndryshimin e gjendjes pasurore 
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të palës gjyqhumbëse, duke provuar se në vijim të rrethanave të reja, palës gjyqhumbëse nuk i 

shkaktohen pasoja të rënda e të pariparueshme nga ekzekutimi i vendimit të formës së prerë, i 

cili është pezulluar. 

12. Për sa më lart, Kolegji arrin në përfundimin se, kërkesa e paraqitur nga kërkuesi 

Eduart Dena, për pezullimin e ekzekutimit të Vendimit nr. 21-2020-1308/262, datë 14.9.2020, të 

Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Gjirokastër lënë në fuqi me Vendimin nr. 20-2021-19/05, datë 

8.1.2021, të Gjykatës së Apelit Gjirokastër, plotëson kriteret e parashikuara në nenin 479 të 

Kodit të Procedurës Civile dhe si e tillë, duhet të pranohet.    

 

PËR KËTO ARSYE, 

 

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

 

V E N D O S I: 

 

Pezullimin e ekzekutimit të Vendimit nr. 21-2020-1308/262, datë 14.09.2020, të Gjykatës 

së Rrethit Gjyqësor Gjirokastër, lënë në fuqi me Vendimin nr. 20-2021-19/05, datë 08.01.2021, 

të Gjykatës së Apelit Gjirokastër. 

 

Tiranë, më datë 07.07.2021 

 

 

    ANËTAR                                           ANËTAR                                       KRYESUES 

 

          Albana BOKSI                                 Sandër SIMONI    Ervin PUPE 
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI CIVIL 

___________________________________________________________________________ 

Nr. 87 i  Regj.Themeltar 

Nr. 87 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    - Anëtare 

  Sandër Simoni  - Anëtar 

 

 

 më datë 07.07.2021, mori në shqyrtim në Dhomën e Këshillimit, çështjen civile, që u 

përket palëve:  

 

KËRKUES:    Ujësjellës Kanalizime SHA Pogradec 

 

OBJEKTI:  Pezullimi i ekzekutimit të Vendimin nr. (799) 253, datë 

15.10.2020, të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Pogradec, 

lënë në fuqi me Vendimin datë 21.01.2021 të Gjykatës 

së Apelit Korçë. 

 

BAZA LIGJORE:  Neni 472 e vijues i Kodit të Procedurës Civile. 

 

Në çështjen me palë:  

 

PADITËS:    Yllson Hoxha 

 

PADITUR:    Ujësjellës Kanalizime SHA Pogradec 

 

OBJEKTI: Pagim page. 

 

BAZA LIGJORE: Neni 32/a dhe 154 i Kodit të Procedurës Civile; 

Nenet 153 – 155 të Kodit të Punës. 

 

 

KOLEGJI CIVIL  

 

 pasi dëgjoi relacionin e gjyqtarit Ervin Pupe dhe diskutoi çështjen në tërësi në 

dhomën e këshillimit, 
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VËREN: 

 

I. Rrethanat e çështjes 

 

1. 1. Paditësi ka qenë punonjës pranë palës së paditur, 18.10.2017, derisa i janë 

ndërprerë marrëdhëniet e punës. 

2. Paditësi, duke pretenduar se largimi i tij nga puna është i paligjshëm, i është 

drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Korçë me padinë me palë ndërgjyqëse, objekt dhe 

shkak ligjor, sikundër tregohet në pjesën hyrëse të këtij vendimi. 

3. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Pogradec, me Vendimin nr. 924, datë 30.10.2020, 

ka vendosur: 

“- Pranimin e kërkesëpadisë. 

- Detyrimin e palës së paditur Shoqëria ‘Ujësjellës Kanalizime Pogradec SHA t’i paguajë 

paditësit , dëmshpërblimin për mosrespektim të procedurës së përcaktuar nga neni 144 i KP 

me 2 muaj page bruto. 

- Detyrimin e palës së paditur Shoqëria ‘Ujësjellës Kanalizime Pogradec” SHA t’i paguajë 

paditësit, për zgjidhje të kontratës për shkaqe të menjëhershme dhe të pajustifikuar në 

referim të nenit 155/1/3 me 12 muaj pagë bruto. 

- Detyrimin e palës së paditur Shoqëria ‘Ujësjellës Pogradec” SHA t’i paguajë 

paditësit, dëmshpërblimin për mosrespektim të afateve të njoftimit, parashikuar nga neni 

143P me 2 muaj pagë bruto. 

- Dëmshpërblimet të llogariten me pagën bruto që ka përfituar paditësi në momentin e 

ndërprerjes së marrëdhënies së punës  - Shpenzimet gjyqësore të kryera nga pala paditëse, 

mbeten në tërësi në ngarkim të palës së paditur. 

- Kundër këtij vendimi mund të bëhet ankim në Gjykatën e Apelit Korçë, brenda 15 ditëve 

nga e nesërmja e njoftimit të arsyetuar të këtij vendimi. 

- Ky vendim për përbën titull ekzekutiv dhe njëkohësisht urdhër ekzekutimi, pasi të marrë 

formë të prerë”. 

 4. Gjykata e Apelit Korçë, me Vendimin nr. 323/359 (nr. 11), datë 4.2.2021, ka 

vendosur:  

“-Lënien në fuqi të vendimit nr. 954, datë 30.10.2020, të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 

Pogradec. 

- Shpenzimet gjyqësore të bëra nga paditësi në gjykimin në apel, në shumën 45 000 lekë, i 

ngarkohen të paditurit, ndërsa shpenzimet e bëra nga i padituri siç janë bëre.”. 

5. Kundër Vendimit nr. 323/359 (nr. 11), datë 4.2.2021, të Gjykatës së Apelit Korçë, 

ka paraqitur rekurs pala e paditur Ujësjellës Kanalizime SHA Pogradec.  

6. Në rekursin e paraqitur në Gjykatën e Lartë Kërkesën përmbahet dhe kërkesa 

për pezullimin e ekzekutimit të Vendimit nr. (799) 253, datë 15.10.2021, të Gjykatës së 

Rrethit Gjyësor Pogradec, lënë në fuqi me Vendimin datë 21.1.2021 të Gjykatës së Apelit 

Korçë. Në kërkesë janë paraqitur këto shkaqe: 

6.1. Kemi procese gjyqësore më punonjësit, të cilëve u kemi ndërprerë marrëdhënien 

e punës për shkak të ristrukturimit. Gjykata në të shumtën e rasteve kanë disponuar pranimin 

e padive me detyrime financiare tepër të larta për Ujësjellës kanalizime SHA Pogradec. 

6.2. Shkurtimi i vendeve të punës është diktuar nga borxhet e larta që ka institucioni 

ynë. 

6.3 Për shkak të misionit që kemi për furnizimin me ujë të popullatës, ekzekutimi i 

detyrimeve që rrjedhin nga një vendim i formës së prerë do të sillte pasoja tepër të rënda dhe 

të parikuperueshme për institucionin tonë, duke e vendosur në kushtet e një falimenti të 

mundshëm. 
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II. Vlerësimi i Kolegjit Civil  

 

7. Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji), pasi shqyrtoi kërkesën e 

paraqitur nga kërkuesi për pezullimin e ekzekutimit të Vendimit nr. (799) 253, datë 

15.10.2020, të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Pogradec, lënë në fuqi me Vendimin datë 

21.1.2021 të Gjykatës së Apelit Korçë, vlerëson se kjo kërkesë nuk plotëson kërkesat e 

parashikuara në nenin 479 të Kodit të Procedurës Civile (KPC). 

8. Fillimisht, Kolegji vlerëson të marrë në analizë faktin se, pika 1 e nenit 479, të 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, sikurse mund të jetë dëmi i rëndë dhe i 

pariparueshëm që mund të sjellë ekzekutimin e menjëhershëm të vendimit gjyqësor të formës 

së prerë.  

9. 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 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 japin të dhëna se 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. Duke iu rikthyer rastit konkret, nga shqyrtimi i shkaqeve konkrete për të cilat pala 

kërkuese, kërkon pezullimin e ekzekutimit të Vendimit nr. (799) 253, datë 15.10.2020, të 

Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Pogradec, lënë në fuqi me Vendimin datë 21.1.2021 të Gjykatës 

së Apelit Korçë, Kolegji vlerëson se, nuk plotësojnë kërkesat e parashikuara në nenin 479 të 

KPC. Pretendimet që parashtron pala kërkuese si arsye për pezullimin e ekzekutimit të 

vendimit të Gjykatës së Apelit, nuk mjaftojnë për të përligjur pezullimin e ekzekutimit të 

vendimit gjyqësor të formës së prerë. Kolegji konstaton se në mbështetje të pretendimeve të 

tij, kërkuesi nuk ka paraqitur asnjë provë për të provuar se përse likuidimi i pagave të 

paditësit Yllson Hoxha, objekt i kësaj kërkese pezullimi, do të sillte pasoja të rënda e të 

pariparueshëm për kërkuesin.  

11. Kolegji sjell në vëmendje se, vendimet gjyqësore të formës së prerë, janë të 

detyrueshme për t’u zbatuar dhe vetëm në rrethanat e parashikuara shprehimisht nga pika 1 e 

nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile mund të vendoset pezullimi i ekzekutimit të tyre. Për 

më tepër, pretendimi i kërkuesit mbetet hipotetik, vetëm në fazën e pretendimeve të tij, për aq 

kohë sa nuk ka paraqitur asnjë argumentim konkret dhe asnjë provë, për të provuar 

pamundësinë financiare në ekzekutimin e detyrimit në fjalë.  

12. Nga ana tjetër vendimi, efekti i të cilit kërkohet të pezullohet është një vendim, i 

cili ka disponuar për shpërblim dëmi nga prishja e marrëdhënies së punës. Qëllimi i këtij lloj 

dëmshpërblimi është që t’i sigurojë personit të dëmtuar, sipas vendimit të gjykatave, një 

mundësi jetese, deri në momentin e gjetjes së një punësimi të ri. Për këtë arsye, është e 

arsyeshme që ky shpërblim të përfitohet pa vonesa dhe pezullimi i ekzekutimit të këtyre lloj 

vendimeve, do të ishte një vonesë e pajustifikuar.  

13. Gjithashtu, Kolegji vlerëson se Kodi i Procedurës Civile parashikon një mjet tjetër 

procedural, që i vjen në ndihmë debitorit që ndodhet në pamundësi financiare për të 

ekzekutuar plotësisht detyrimin. Konkretisht, sipas nenit 517 të Kodit të Procedurës Civile, 

debitori ka të drejtë që të paraqesë kërkesë drejtuar gjykatës së vendit të ekzekutimit për të 

shtyrë afatin e ekzekutimit të debitorit ose ta ndajë atë në këste, referuar gjendjes pasurore të 
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debitorit. Pra, për shkak të situatës financiare të rënduar, fakt ky që do të duhet të provohet, 

debitori ka të drejtë të kërkojë nga gjykata shtyrjen e afatit të ekzekutimit, apo ndarjen në 

këste të detyrimit, referuar gjendjes pasurore të tij. 

14. Për sa më lart, Kolegji arrin në përfundimin se, kërkesa e paraqitur nga 

Institucioni Prefektit Korçë, për pezullimin e ekzekutimit të Vendimit nr. (799) 253, datë 

15.10.2020, të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Pogradec, lënë në fuqi me Vendimin datë 

21.1.2021 të Gjykatës së Apelit Korçë, nuk plotëson kriteret e parashikuara në nenin 479 të 

Kodit të Procedurës Civile dhe si e tillë, nuk mund të pranohet.    

 

PËR KËTO ARSYE, 

 

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

 

V E N D O S I: 

 

Mospranimin e kërkesës së paraqitur nga kërkuesi Ujësjellës Kanalizime SHA 

Pogradec, për pezullimin e ekzekutimit të Vendimit nr. (799) 253, datë 15.10.2021, të 

Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Pogradec, lënë në fuqi me Vendimin datë 21.01.2021 të 

Gjykatës së Apelit Korçë. 

 

Tiranë, më datë 07.07.2021 

 

 

  ANËTARE                                     ANËTAR                             KRYESUES 

 

          Albana BOKSI                           Sandër SIMONI           Ervin PUPE 
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI CIVIL 

__________________________________________________________________________ 

Nr. 91 i  Regj.Themeltar 

Nr. 91 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    - Anëtare 

   Sandër Simoni  - Anëtar 

 

 më datë 07.07.2021, mori në shqyrtim në Dhomën e Këshillimit, çështjen civile, që u 

përket palëve:  

 

KËRKUES: Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit 

Rrugor 

 

OBJEKTI:  Pezullimi i ekzekutimit të Vendimit nr. 11-2018-2510 

(854), datë 21.05.2018, të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 

Durrës, lënë në fuqi me Vendimin nr. 10-2021-413 

(132), datë 09.03.2021 të Gjykatës së Apelit Durrës, në 

bazë të të cilit është nxjerrë lajmërimi nr. 73 prot., datë 

10.5.2021, lëshuar nga Zyra e Përmbarimit “DIT” 

(paraqitur pranë DPSHTRR Tiranë, më datë 14.5.2021), 

deri në zgjidhjen e çështjes në bazë të rekursit në 

Gjykatën e Lartë. 

 

BAZA LIGJORE:  Neni 479/a, 469 të Kodit të Procedurës Civile. 

 

Në çështjen me palë:  

 

PADITËS:    Erlin Metaj 

 

PADITUR: Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit 

Rrugor 

 

OBJEKTI: Dëmshpërblim page. 

 

BAZA LIGJORE: Neni 32/a dhe 154 i Kodit të Procedurës Civile; 

Nenet 153 – 155 të Kodit të Punës. 
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KOLEGJI CIVIL  

 

 pasi dëgjoi relacionin e gjyqtarit Ervin Pupe dhe diskutoi çështjen në tërësi në 

dhomën e këshillimit, 

 

VËREN: 

 

I. Rrethanat e çështjes 

  

1. Padia është paraqitur pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës me palë 

ndërgjyqëse, objekt dhe shkak ligjor, sikundër tregohet në pjesën hyrëse të këtij vendimi. 

2. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Durrës, me Vendimin nr. 11-2018-2510 (854), datë 

21.5.2018, ka vendosur: 

“- Pranimin e pjesshëm të padisë. 

- Detyrimin e palës së paditur Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor 

Durrës t’i paguajë paditësit Erlin Metaj, dëmshpërblimin me 4 paga për zgjidhje të 

kontratës për shkaqe të menjëhershme dhe të pajustifikuar. 

- Detyrimin e palës së paditur Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor 

Durrës t’i paguajë paditësit Erlin Metaj, pagën e 2 muajve për mosrespektim të procedurës 

së zgjidhjes së kontratës së punës. 

- Rrëzimin e padisë për kërkimet e tjera.”. 

 3. Gjykata e Apelit Durrës, me Vendimin nr. 10-2021-413 (132), datë 9.3.2021, ka 

vendosur:  

“Lënien në fuqi të vendimit nr. 11-2018-2510 (854), datë 21.5.2018, të Gjykatës së Rrethit 

Gjyqësor Durrës.”. 

4. Kundër këtyre vendimeve, ka paraqitur rekurs pala e paditur Drejtoria e 

Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor.  

5. Më datë 19.5.2021 pala e paditur ka paraqitur kërkesë për pezullimin e 

ekzekutimit të Vendimit nr. 11-2018-2510 (854), datë 21.5.2018, të Gjykatës së Rrethit 

Gjyqësor Durrës, lënë në fuqi me Vendimin nr. 10-2021-413 (132), datë 9.3.2021 të Gjykatës 

së Apelit Durrës, në bazë të të cilit është nxjerrë lajmërimi nr. 73 prot., datë 10.5.2021, 

lëshuar nga Zyra e Përmbarimit “DIT” (paraqitur pranë DPSHTRR Tiranë, më datë 

14.5.2021), deri në zgjidhjen e çështjes në bazë të rekursit në Gjykatën e Lartë. Në kërkesë 

janë parashtruar këto shkaqe: 

5.1. Më datë 12.5.2021 kemi depozituar rekursin në Gjykatën e Lartë pasi mendojmë 

se janë cenuar rëndë të drejtat tona. 

5.2. Duke qenë se nga ekzekutimi i menjëhershëm këtij vendimi, që ka të bëjë me një 

detyrim të konsiderueshëm në lekë, do të vinin pasoja të pariparueshme dhe tepër të rënda 

financiare për institucionin tonë, kërkoj pezullimin e ekzekutimit të vendimit të sipërcituar në 

objektin e kërkesës deri në zgjidhjen e çështjes në bazë të rekursit në Kolegjin civil të 

Gjykatës së Lartë. 

 

I. Vlerësimi i Kolegjit Civil  

 

6. Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji), pasi shqyrtoi kërkesën e 

paraqitur nga kërkuesi për pezullimin e ekzekutimit të Vendimit nr. 11-2018-2510 (854), datë 

21.5.2018, të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës, lënë në fuqi me Vendimin nr. 10-2021-

413 (132), datë 9.3.2021 të Gjykatës së Apelit Durrës, në bazë të të cilit është nxjerrë 

lajmërimi nr. 73 prot., datë 10.5.2021, lëshuar nga Zyra e Përmbarimit “DIT”, deri në 
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zgjidhjen e çështjes në bazë të rekursit në Gjykatën e Lartë, vlerëson se kjo kërkesë nuk 

plotëson kërkesat e parashikuara në nenin 479 të Kodit të Procedurës Civile (KPC). 

7. Pika 1 e nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile (KPC) parashikon se: “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. Fillimisht, Kolegji vlerëson të marrë në analizë faktin se, pika 1 e nenit 479, të 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, sikurse mund të jetë dëmi i rëndë dhe i 

pariparueshëm që mund të sjellë ekzekutimin e menjëhershëm të vendimit gjyqësor të formës 

së prerë.  

9. 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 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 japin të dhëna se 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. Duke iu rikthyer rastit konkret, nga shqyrtimi i shkaqeve konkrete për të cilat pala 

kërkuese kërkon pezullimin e ekzekutimit Kolegji vlerëson se, pretendimet që parashtron pala 

kërkuese si arsye për pezullimin e ekzekutimit të vendimit të Gjykatës së Apelit, nuk janë 

shkaqe të përligjura që të justifikojnë pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës 

së prerë. Mosdakordësia me vendimet e gjykatave të faktit dhe argumenti i paraqitur nga 

kërkuesi se nga ekzekutimi i menjëhershëm këtij vendimi, që ka të bëjë me një detyrim të 

konsiderueshëm në lekë, do të vinin pasoja të pariparueshme dhe tepër të rënda financiare 

për institucionin tonë, nuk mjaftojnë për të përligjur marrjen e masës së pezullimit. Kolegji 

konstaton se në mbështetje të këtij argumentimi, kërkuesi nuk ka paraqitur asnjë argumentim 

konkret dhe asnjë provë për të provuar se përse likuidimi i 6 pagave të paditësit Erlin Metaj, 

objekt i kësaj kërkese pezullimi, do të sillte pasoja të rënda e të pariparueshëm për kërkuesin.  

11. Kolegji sjell në vëmendje se, vendimet gjyqësore të formës së prerë, janë të 

detyrueshme për t’u zbatuar dhe vetëm në rrethanat e parashikuara shprehimisht nga pika 1 e 

nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile mund të vendoset pezullimi i ekzekutimit të tyre. Për 

më tepër, pretendimi i kërkuesit mbetet hipotetik, vetëm në fazën e pretendimeve të tij, për aq 

kohë sa nuk ka paraqitur asnjë argumentim konkret dhe asnjë provë, për të provuar 

pamundësinë financiare në ekzekutimin e detyrimit në fjalë.  

12. Nga ana tjetër vendimi, efekti i të cilit kërkohet të pezullohet është një vendim, i 

cili ka disponuar për shpërblim dëmi nga prishja e marrëdhënies së punës. Qëllimi i këtij lloj 

dëmshpërblimi është që t’i sigurojë personit të dëmtuar, sipas vendimit të gjykatave, një 

mundësi jetese, deri në momentin e gjetjes së një punësimi të ri. Për këtë arsye, është e 

arsyeshme që ky shpërblim të përfitohet pa vonesa dhe pezullimi i ekzekutimit të këtyre lloj 

vendimeve, do të ishte një vonesë e pajustifikuar.  

 13. Për sa më lart, Kolegji konkludon se kërkesa e paraqitur nga Drejtoria e 

Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor, për pezullimin e ekzekutimit të Vendimit 

nr. 11-2018-2510 (854), datë 21.5.2018, të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës, lënë në fuqi 

me Vendimin nr. 10-2021-413 (132), datë 9.3.2021 të Gjykatës së Apelit Durrës, në bazë të të 
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cilit është nxjerrë lajmërimi nr. 73 prot., datë 10.5.2021, lëshuar nga Zyra e Përmbarimit 

“DIT”, deri në zgjidhjen e çështjes në bazë të rekursit në Gjykatën e Lartë, nuk plotëson 

kriteret e parashikuara në nenin 479 të Kodit të Procedurës Civile dhe si e tillë, nuk mund të 

pranohet.    

 

PËR KËTO ARSYE, 

 

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

 

V E N D O S I: 

 

Mospranimin e kërkesës së paraqitur nga kërkuesi Drejtoria e Përgjithshme e 

Shërbimeve të Transportit Rrugor, për pezullimin e ekzekutimit të Vendimit nr. 11-2018-

2510 (854), datë 21.05.2018, të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës, lënë në fuqi me 

Vendimin nr. 10-2021-413 (132), datë 9.3.2021 të Gjykatës së Apelit Durrës. 

 

Tiranë, më datë 07.07.2021 

 

 

  ANËTARE                                    ANËTAR                              KRYESUES 

 

          Albana BOKSI                           Sandër SIMONI           Ervin PUPE 
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI CIVIL 

___________________________________________________________________________ 

Nr. 113 i  Regj.Themeltar 

Nr. 113 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    - Anëtare 

  Sandër Simoni  - Anëtar 

 

 më datë 07.07.2021, mori në shqyrtim në Dhomën e Këshillimit, çështjen civile, që u 

përket palëve:  

 

KËRKUES: Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit 

Rrugor 

 

OBJEKTI:  Pezullimi i ekzekutimit të Vendimit nr. (11-2018-5054) 

1558, datë 12.10.2018, të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 

Durrës, i cili ka marrë formë të prerë dhe në bazë të të 

cilit është nxjerrë lajmërimi nr. 1125 prot., datë 

27.5.2021, lëshuar nga Zyra e Përmbarimit “Basha&I” 

SHPK (protokolluar pranë DPSHTRR Tiranë me nr. 

10434 prot., datë 31.5.2021), deri në zgjidhjen e 

çështjes në bazë të rekursit në Gjykatën e Lartë. 

 

BAZA LIGJORE:  Neni 479/a, 469 të Kodit të Procedurës Civile. 

 

Në çështjen me palë:  

 

PADITËS:    Lorenc Kaja 

 

PADITUR: Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit 

Rrugor 

 

OBJEKTI: Dëmshpërblim page. 

 

BAZA LIGJORE: Neni 32/a dhe 154 i Kodit të Procedurës Civile; 

Nenet 153 – 155 të Kodit të Punës. 
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KOLEGJI CIVIL 

 pasi dëgjoi relacionin e gjyqtarit Ervin Pupe dhe diskutoi çështjen në tërësi në 

dhomën e këshillimit, 

 

VËREN: 

 

I. Rrethanat e çështjes 

 

1. Padia është paraqitur pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës me palë 

ndërgjyqëse, objekt dhe shkak ligjor, sikundër tregohet në pjesën hyrëse të këtij vendimi. 

2. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Durrës, me Vendimin nr. (11-2018-5054) 1558, 

datë 12.10.2018, ka vendosur: 

“- Pranimin e pjesshëm të padisë. 

- Detyrimin e palës së paditur Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor 

Durrës t’i paguajë paditësit Erlin Metaj, pagën e 2 muajve , në vlerën prej 53800 lekë/muaji 

për mosrespektim të procedurës së zgjidhjes së kontratës së punës. 

- Rrëzimin e padisë për kërkimet e tjera. 

- Shpenzimet gjyqësore në vlerën 51200 lekë i ngarkohen palës së paditur.”. 

 3. Gjykata e Apelit Durrës, me Vendimin nr. 10-2021-475 (159), datë 16.3.2021, ka 

vendosur:  

“- Lënien në fuqi të vendimit nr. 11-2018-5054) 1558, datë 12.10.2018, të Gjykatës së Rrethit 

Gjyqësor Durrës.”. 

4. Kundër këtyre vendimeve, ka paraqitur rekurs pala e paditur Drejtoria e 

Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor.  

5. Më datë 10.6.2021 pala e paditur ka paraqitur Kërkesën për pezullimin e 

ekzekutimit të Vendimit nr. (11-2018-5054) 1558, datë 12.10.2018, të Gjykatës së Rrethit 

Gjyqësor Durrës, i cili ka marrë formë të prerë dhe në bazë të të cilit është nxjerrë lajmërimi 

nr. 1125 prot., datë 27.5.2021, lëshuar nga Zyra e Përmbarimit “Basha&I” SHPK 

(protokolluar pranë DPSHTRR Tiranë me nr. 10434 prot., datë 31.5.2021), deri në zgjidhjen 

e çështjes në bazë të rekursit në Gjykatën e Lartë. Në kërkesë janë parashtruar këto shkaqe: 

5.1. Më datë 7.5.2021 kemi depozituar rekursin pranë Avokaturës së Shtetit për t’u 

firmosur rekursin Gjykatën e Lartë pasi mendojmë se janë cenuar rëndë të drejtat tona. 

5.2. Duke qenë se nga ekzekutimi i menjëhershëm këtij vendimi, që ka të bëjë me një 

detyrim të konsiderueshëm në lekë, do të vinin pasoja të pariparueshme dhe tepër të rënda 

financiare për institucionin tonë, kërkoj pezullimin e ekzekutimit të vendimit të sipërcituar në 

objektin e kërkesës deri në zgjidhjen e çështjes në bazë të rekursit në Kolegjin civil të 

Gjykatës së Lartë. 

5.3. Përfundimisht kërkojmë pranimin e kërkesës sipas objektit. 

 

II. Vlerësimi i Kolegjit Civil  

 

6. Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji), pasi shqyrtoi kërkesën e 

paraqitur nga kërkuesi për pezullimin e ekzekutimit të Vendimit nr. (11-2018-5054) 1558, 

datë 12.10.2018, të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës, i cili ka marrë formë të prerë dhe në 

bazë të të cilit është nxjerrë lajmërimi nr. 1125 prot., datë 27.5.2021, lëshuar nga Zyra e 

Përmbarimit “Basha&I” SHPK, deri në zgjidhjen e çështjes në bazë të rekursit në Gjykatën e 

Lartë, vlerëson se kjo kërkesë nuk plotëson kërkesat e parashikuara në nenin 479 të Kodit të 

Procedurës Civile (KPC). 
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7. Pika 1 e nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile (KPC) parashikon se: “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. Fillimisht, Kolegji vlerëson të marrë në analizë faktin se, pika 1 e nenit 479, të 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, sikurse mund të jetë dëmi i rëndë dhe i 

pariparueshëm që mund të sjellë ekzekutimin e menjëhershëm të vendimit gjyqësor të formës 

së prerë.  

9. 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 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 japin të dhëna se 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. Duke iu rikthyer rastit konkret, nga shqyrtimi i shkaqeve konkrete për të cilat pala 

kërkuese, kërkon pezullimin e ekzekutimit të Vendimit nr. (11-2018-5054) 1558, datë 

12.10.2018, të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës, i cili ka marrë formë të prerë dhe në bazë 

të të cilit është nxjerrë lajmërimi nr. 1125 prot., datë 27.5.2021, lëshuar nga Zyra e 

Përmbarimit “Basha&I” SHPK, deri në zgjidhjen e çështjes në bazë të rekursit në Gjykatën e 

Lartë, Kolegji vlerëson se, nuk plotëson kërkesat e parashikuara në nenin 479 të KPC. 

Pretendimet që parashtron pala kërkuese si arsye për pezullimin e ekzekutimit të vendimit të 

Gjykatës së Apelit, nuk janë shkaqe të përligjura që të justifikojnë pezullimin e ekzekutimit të 

vendimit gjyqësor të formës së prerë. Mosdakordësia me vendimet e gjykatave të faktit dhe 

argumenti i paraqitur nga kërkuesi se nga ekzekutimi i menjëhershëm këtij vendimi, që ka të 

bëjë me një detyrim të konsiderueshëm në lekë, do të vinin pasoja të pariparueshme dhe tepër 

të rënda financiare për institucionin tonë, nuk mjaftojnë për të përligjur marrjen e masës së 

pezullimit. Kolegji konstaton se në mbështetje të këtij argumentimi, kërkuesi nuk ka paraqitur 

asnjë argumentim konkret dhe asnjë provë për të provuar se përse likuidimi i 2 pagave të 

paditësit Lorenc Kaja, sipas vendimit gjyqësor në vlerën prej 53800 lekë/muaji dhe i 

shpenzimeve gjyqësore, në vlerën 51200 lekë, objekt i kësaj kërkese pezullimi, do të sillte 

pasoja të rënda e të pariparueshëm për kërkuesin.  

11. Kolegji sjell në vëmendje se, vendimet gjyqësore të formës së prerë, janë të 

detyrueshme për t’u zbatuar dhe vetëm në rrethanat e parashikuara shprehimisht nga pika 1 e 

nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile mund të vendoset pezullimi i ekzekutimit të tyre. Për 

më tepër, pretendimi i kërkuesit mbetet hipotetik, vetëm në fazën e pretendimeve të tij, për aq 

kohë sa nuk ka paraqitur asnjë argumentim konkret dhe asnjë provë, për të provuar 

pamundësinë financiare në ekzekutimin e detyrimit në fjalë.  

12. Nga ana tjetër vendimi, efekti i të cilit kërkohet të pezullohet është një vendim, i 

cili ka disponuar për shpërblim dëmi nga prishja e marrëdhënies së punës. Qëllimi i këtij lloj 

dëmshpërblimi është që t’i sigurojë personit të dëmtuar, sipas vendimit të gjykatave, një 

mundësi jetese, deri në momentin e gjetjes së një punësimi të ri. Për këtë arsye, është e 

arsyeshme që ky shpërblim të përfitohet pa vonesa dhe pezullimi i ekzekutimit të këtyre lloj 

vendimeve, do të ishte një vonesë e pajustifikuar.  
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 13. Për sa më lart, Kolegji konkludon se kërkesa e paraqitur nga Drejtoria e 

Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor, për pezullimin e ekzekutimit të Vendimit 

nr. (11-2018-5054) 1558, datë 12.10.2018, të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës, i cili ka 

marrë formë të prerë dhe në bazë të të cilit është nxjerrë lajmërimi nr. 1125 prot., datë 

27.5.2021, lëshuar nga Zyra e Përmbarimit “Basha & I” SHPK, deri në zgjidhjen e çështjes 

në bazë të rekursit në Gjykatën e Lartë, nuk plotëson kriteret e parashikuara në nenin 479 të 

Kodit të Procedurës Civile dhe si e tillë, nuk mund të pranohet.    

 

PËR KËTO ARSYE, 

 

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

 

V E N D O S I: 

 

Mospranimin e kërkesës së paraqitur nga Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të 

Transportit Rrugor për pezullimin e ekzekutimit të Vendimit nr. (11-2018-5054) 1558, datë 

12.10.2018, të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës, lënë në fuqi me Vendimin nr. 10-2021-

475 (159), datë 16.3.2021 të Gjykatës së Apelit Durrës. 

 

Tiranë, më datë 07.07.2021 

 

 

 ANËTARE                                     ANËTAR                               KRYESUES 

 

          Albana BOKSI                          Sandër SIMONI            Ervin PUPE 
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI CIVIL 

 

Nr. 70 i Regj.Themeltar 

Nr. 70 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 

Albana BOKSI  - Anëtar 

Sandër SIMONI  - Anëtar 

 

në datën 07.07.2021 mori në shqyrtim në dhomën e këshillimit çështjen civile që iu 

përket palëve: 

 

KËRKUES: Albert Rrahmani 

 

OBJEKTI:  Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 1484, datë 24.12.2018 

të Gjykatës së Apelit Tiranë. 

 

BAZA LIGJORE:   Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile. 

 

Për çështjen civile që iu përket palëve: 

 

PADITËS:   Albert Rrahmani 

 

I PADITUR:   Shoqërisë Përmbarimore Private “TDR Group” sh.p.k. 

    Tirana Bank sh.a 

 

KOLEGJI CIVIL  

 

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 Albert Rrahmani, i është 

drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësore Tiranë kundrejt palës së paditur Shoqërisë 

Përmbarimore Private “TDR Group” sh.p.k. dhe Tirana Bank sh.a, me objekt padie: “Marrjen 

e masës së sigurimit të objektit të kërkesëpadisë “Pezullimin e veprimeve të përmbaruesit të 

Shoqërisë Përmbarimore Private “TDR Group” sh.p.k. Tiranë, “Për kalimin në pronësi të 

sendit të pranuar si blerje e kreditorit”, apartament, me sip. 106 m2 i ndodhur në Blv. 
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“Bajram Curri” Tiranë, pasuria nr. 5/247, ZK 8260, sipas regjistrimit hipotekor Nr. 119, 

datë 7.05.2001, të ZVRPP Tiranë, në pronësi të hipotekuesit Shoqëria “Dajti FN” sh.p.k. deri 

në marrjen e formës së prerë të këtij vendimi. Kundërshtimin e veprimeve përmbarimore të 

përmbaruesit Shoqëria Përmbarimore Private “TDR Group” sh.p.k. Tiranë, ndaj vendimit 

nr. 315 Prot., datë 02.02.2015, (nr. 491 Dosje) “Për kalimin në pronësi të sendit të pranuar 

si blerje e kreditorit” Tirana Bank sh.a”. 

2. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë me vendimin nr. 811, datë 02.02.2018, ka 

vendosur: 

“Pranimin e kërkesëpadisë me nr. Regj 263 Them që i përket paditësit Albert Rrahmani. 

Marrjen e masës së sigurimit të objektit të kërkesëpadisë “Pezullimin e veprimeve të 

përmbaruesit të Shoqërisë Përmbarimore Private “TDR Group” shp.k. Tiranë, “Per kalimin 

në pronësi të sendit të pranuar si blerje e kreditorit”, apartament, me sip. 106 m2 i ndodhur 

në Blv. “Bajram Curri” Tiranë, pasuria nr. 5/247, ZK 8260, sipas regjistrimit hipotekor nr. 

119, datë 7.05.2001, të ZVRPP Tiranë, në pronësi të hipotekuesit Shoqëria “Dajti FN” shp.k. 

deri në marrjen e formës së prerë të këtij vendimi. 

Kundërshtimin e veprimeve përmbarimore të përmbaruesit Shoqëria Përmbarimore Private 

“TDR Group” shp.k. Tiranë, ndaj vendimit nr. 315 Prot., datë 02.02.2015, (nr. 491 Dosje) 

“Për kalimin në pronësi të sendit të pranuar si blerje e kreditorit” Tirana Bank sh.a. 

Shpenzimet gjyqësore në ngarkim të palës së paditur”. 

3. Gjykata e Apelit Tiranë me vendimin nr. 1484, datë 24.12.2018, ka vendosur: 

“Ndryshimin e vendimit nr. 811, datë 02.02.2018 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, si 

më poshtë: 

Rrëzimin e padisë. 

Shpenzimet gjyqësore i ngarkohen palës paditëse. 

Kundër këtij vendimi mund të bëhet rekurs në Gjykatën e Lartë, brenda 30 ditëve, duke filluar 

ky afat nga e nesërmja e njoftimit të vendimit”. 

4. Kundër këtij vendimi ka paraqitur rekurs kërkuesi Albert Rrahmani, i cili ka 

kërkuar edhe pezullimin e ekzekutimit vendimit, duke parashtruar këto shkaqe: 

 Vendimi i Gjykatës së Apelit Tiranë, nuk është i drejtë dhe është dhënë në shkelje 

flagrante të ligjit procedural dhe material, shkelje të cilat kanë ndikuar në zgjidhjen e 

çështjes. 

 Ky vendim ka cenuar parimet kryesore procedurale të një procesi të rregullt dhe 

ligjor, duke cenuar paanshmërinë e trupit gjykues, pasi gjyqtari A.V. e ka gjykuar 

njëherë këtë çështje gjyqësore në Gjykatën e Rrethit Tiranë, duke marrë vendimin nr. 

403 Akti, datë 26.09.2011. Megjithëse këtij gjyqtari i është kërkuar me kërkesë 

përjashtimi nga gjykimi në Gjykatën e Apelit Tiranë, kërkesë e cila u rrëzua në dhomë 

këshillimi. 

 I jemi drejtuar Gjykatës së Lartë me datë 21.02.2019 me një kërkesë për pezullimin e 

Vendimit nr. 1484, datë 24.12.2018, kërkesë e cila u mor në shqyrtim nga Gjykata e 

Lartë, (kërkesë në të cilën ishin të sqaruar shumë qartë provat dhe faktet në lidhje me 

shkeljet e kryera nga gjykata e apelit për çështjen në fjalë), kërkesë të cilën kjo 

gjykatë e rrëzoi. 

 Pala e paditur Shoqëria e Përmbarimit “TDR Group’ sh.p.k. me shkresën nr. 8892 

Prot, datë 29.06.2020 ka dorëzuar dosjen përmbarimore pranë Shoqërisë 

Përmbarimore Private “Astrea” sh.p.k ku kjo e fundit me datë 17.03.2021 na dorëzon 

shkresën nr. 641 Prot, nr. 167-20 Regj me të cilën njofton palën paditëse Albert 

Rrahmani për “Lirimin vullnetarisht të sendit të paluajtshëm”. 

 Duke u ndodhur nën presionin e zyrës përmbarimore dhe duke qenë brenda afateve po 

i drejtohemi Gjykatës së Lartë me kërkesë për revokim pezullimi. 

 Çështja e themelit ka nisur në vitin 2012 vit në të cilin Gjykata e Rrethit Gjyqësor 

Tiranë përmes vendimit nr. 7521, datë 16.07.2012 vendosi: “Rrëzimin e padisë së 

paditësit Dajti FN sh.p.k dhe pranimin e kundërpadisë së Albert Rrahmanit”. 
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 Gjykata e Apelit Tiranë me vendimin nr. 2504 datë 14.11.2013 e ktheu çështjen për 

shkelje procedurale në Gjykatën e Rrethit Tiranë. Gjykimi në Gjykatën e Rrethit 

Tiranë ka nisur me datë 02.04.2014 dhe ka përfunduar me datë 11.02.2019 përmes 

vendimit nr. 852, që ka rrëzuar edhe padinë edhe kundërpadinë. Ky gjykim është 

zvarritur qëllimisht në interes të palës Paditës i kundërpaditur Dajti FN sh.p.k për plot 

pesë (5) vite gjykimi. 

 I jemi drejtuar Gjykatës së Apelit Tiranë me një Ankim brenda afateve ligjore. Kjo 

çështje është në pritje të shqyrtimit nga Gjykata e Apelit Tiranë, duke pritur të me 

jepet drejtësi nga Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë ju drejtohem me këtë kërkesë për 

revokim pezullimi, pasi në këto procese gjyqësore, i vetmi person i cili del tejet i 

dëmtuar është Albert Rrahmani. 

 Kjo për faktin se Shoqëria e Ndërtimit Dajti FN sh.p.k ka marrë shumën 195.000 Euro 

për blerjen e ambientit të paguar nga Albert Rrahmani në rrugë bankare, ndërkohe që 

Banka e Tiranës sh.a ka marrë shumën 63.000 Euro të paguar nga Albert Rrahmani 

dhe në të njëjtën kohë kërkon të marrë ambientet, duke me presionuar përmes 

Shoqërisë Përmbarimore “Astrea” sh.p.k edhe pse Dajti FN shpk dhe Banka e Tiranës 

kanë mashtruar për faktin se ambienti në fjale ka pasur barre të dyfishte, pa vene në 

dijeni blerësin Albert Rrahmani, i cili edhe sot e kësaj dite paguan kostot e këtij 

mashtrimi. 

 Po ju drejtohem me këtë kërkesë pas dorëzimit të shkresës nr. 641 Prot, datë 

17.03.2021 të shoqërisë përmbarimore “Astrea” sh.p.k e cila kërkon që Albert 

Rrahmani të liroje vullnetarisht ambientet të ndodhura pranë Blv.”Bajram Curri” 

shkrese e cila shërben si shkak ligjor për të vene në lëvizje kërkesën për revokim 

pezullimi. Aq me tepër që paditësi Albert Rrahmani është në pritje të shqyrtimit të 

çështjes se themelit në Gjykatën e Apelit, e cila do të përcaktojë qarte detyrimet dhe 

pozicionin e palëve në gjykim. për me tepër, që sendi objekt gjykimi, nuk ka qenë 

asnjëherë dhe nuk është në pronësi të paditësit Albert Rrahmani, të cilit i mbetet të 

paguaje vetëm pasojat humbëse të një vendimi në shkelje të së drejtës, humbjen e 

parave dhe humbjen e pronës, nen kërcënimin përmbarimor. 

 Nëse vendimi i Gjykatës së Apelit Tiranë do të vihet në ekzekutim, do të sillte pasoja 

të rënda e të pariparueshme për paditësin Albert Rrahmani, duke cenuar anën 

ekonomike dhe mbarëvajtjen e çdo aspekti tjetër familjar, shoqëror dhe shëndetësor, 

pasi me humbjen e pronës paditësi humbet çdo pagese të kryer nga ana e tij,humb 

sendin, aktivitetin e hapur tregtar duke e çuar në falimentim me pasoja shumë të rënda 

financiare dhe vjen si rrjedhoje e një procesi të parregullt gjyqësor, të cilin e kemi 

kundërshtuar me rekurs pranë Gjykatës së Lartë. 

 Ju bëjmë me dije se paditësi është ende në pritje të një marrëveshje me Tirana Bank 

sh.a për rifillim kredie, fakt i cili tregon se nuk ka qenë asnjëherë qëllim i paditësit 

zvarritja apo mos shlyerja e kredisë, por fakti se ka qenë në keqbesim me Shoqërinë e 

ndërtimit “Dajti FN’ shpk, që solli si pasojë ndërprerjen e kredisë. 

 Për shkak se konsiderojmë se vendimi nr. 1484, datë 24.12.2018 i Gjykatës së Apelit 

Tiranë është haptazi në kundërshtim me ligjin ky vendim duhet të prishet nga Kolegji 

Civil i Gjykatës së Lartë, kërkojmë paraprakisht që në bazë të nenit 479/a të KPC, 

Gjykata e Lartë të vendosë të pezullojë ekzekutimin e vendimit nr. 1484, datë 

24.12.2018 të Gjykatës së Apelit Tiranë.  

II. Vlerësimi i Kolegjit  

 

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. 
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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 Albert Rrahmani, 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 rregullisht për kërkesën e paraqitur 

nga pala kërkuese Albert Rrahmani, 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 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 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 rastit konkret konstatohet që nuk kemi një vendim të 

ekzekutueshëm, pasi me vendimin nr. 1484, datë 24.12.2018 të Gjykatës së Apelit Tiranë, 

është vendosur ndryshimi i vendimit të shkallës së parë dhe rrëzimi i kërkesëpadisë, në këto 

kushte vendimi i Gjykatës së Apelit Tiranë, i cili kërkohet të pezullohet është një vendim i 

cili nuk mbart detyrime. 

10. Konstatohet që kërkuesi i është drejtuar edhe më parë Gjykatës së Lartë me 

kërkesë për pezullim e këtij vendimi për të cilën është vendosur mospranimi i kërkesës me 

vendimin nr. 143, datë 28.03.2019 të Kolegjit Civil. 

 

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 Albert Rrahmani, për pezullimin e 

ekzekutimit të vendimit nr. 1484, datë 24.12.2018 të Gjykatës së Apelit Tiranë. 

 

Tiranë, më 07.07.2021 

   

    ANËTAR             ANËTAR           KRYESUES 

 

Albana BOKSI       Sandër SIMONI         Ervin PUPE 
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI CIVIL 

 

Nr. 96/442/6 i Regj.Themeltar 

Nr. 96/442/6 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 

Albana BOKSI  - Anëtar 

Sandër SIMONI  - Anëtar 

 

në datën 07.07.2021, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën nr. 442 akti, 

datë 01.10.2019, si më poshtë: 

 

KËRKUES: Shoqëria Y&S sh.p.k (sot Gjolena)  

 

OBJEKTI:  Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 7752, datë 22.09.2017 

të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë dhe vendimit nr. 457, 

datë 14.05.2019 të Gjykatës së Apelit Tiranë. 

 

BAZA LIGJORE:   Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile. 

 

 

Për çështjen civile që iu përket palëve: 

 

PADITËS I KUNDËRPADITUR:  Harrun Mihaj 

 

I PADITUR KUNDËRPADITËS:  Shoqëria Y&S sh.p.k 

 

TË PADITUR NË PADI:    Ana Çelaj etj 

 

 

KOLEGJI CIVIL  

 

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 
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1. Nga aktet e fashikullit të gjykimit ka rezultuar se paditësi i kundërpaditur Harrun 

Mihaj, i është drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësore Tiranë kundrejt palës së paditur 

kundërpaditëse, Shoqërisë Y&S sh.p.k, të paditur në padi Ana Çelaj etj, me objekt padie 

detyrimin e palës së paditur të zbatojë kontratën e sipërmarrjes, .... etj dhe objekt kundërpadie 

kthim shume, shpërblim dëmi, konstatim pavlefshmërie të veprimit juridik kontratë 

sipërmarrje. 

2. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë me vendimin nr. 7752, datë 22.09.2017 ka 

vendosur:  

“Pranimin e pjesshëm të kërkesë-padisë. 

Konstatimin e pavlefshmërisë absolute të kontratës së shitjes së pasurisë së paluajtshme me 

nr. 725 Rep., nr. 358 Kol., datë 05.02.2016 të lidhur mes Shoqërisë Y&S sh.p.k dhe të 

paditurës Ana Çelaj dhe kthimin e palëve kontraktuese në gjendjen e mëparshme. 

Konstatimin e pavlefshmërisë absolute të kontratës së shitjes së pasurisë së paluajtshme me 

Nr. 5337 Rep., nr. 2104 Kol., datë 30.06.2016 të lidhur mes Shoqërisë Y&S sh.p.k dhe të 

paditurve Lindita Teliti dhe Erand Teliti dhe kthimin e palëve kontraktuese në gjendjen e 

mëparshme. 

-Detyrimin palës së paditur kundërpaditëse Shoqërisë Y&S sh.p.k, që të përmbushë kontratën 

e sipërmarrjes nr. 3211 Rep., nr. 1137 kol., datë 08.05.2012, duke i dorëzuar palës paditëse 

të kundërpaditur Harrun Mihaj, apartamentin me sipërfaqe 104.9 m2 me numër pasurie 

298/216+2-3, ZK 3866, vol. 106, faqe 22, me adresë Yzberisht, hyrja 2, Ap. Nr.3, Tiranë, si 

dhe apartamentin me sipërfaqe 102.50 m2 me numër pasurie 298/216+1-23, ZK 3866, vol. 

106, faqe 93, me adresë Yzberisht, hyrja Nr.1, Ap. 23, Tiranë. 

-Detyrimin palës së paditur kundërpaditëse Shoqërisë Y&S sh.p.k për të kryer të gjitha 

procedurat e nevojshme për kalimin e pronësisë së apartamenteve paditësit të kundërpaditur 

Harrun Mihaj për regjistrimin ne Zyrën e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme Tiranë në 

emër të paditësit kundërpaditur Harrun Mihaj. 

-Pushimin e gjykimit për sa i përket pjesës së objektit të padisë për detyrimin e të paditurit të 

shpërblejë paditësin për dëmin e shkaktuar nga vonesa në dorëzim të apartamenteve deri në 

marrjen formë të prerë të vendimit. 

Pranimin pjesërisht të kundër-padisë. 

Detyrimin e paditësit të kundërpaditur Harrun Mihaj t’i paguajë palës së paditur 

kundërpaditëse Shoqërisë Y&S sh.p.k shumën prej 13.350 Euro, si dhe interesat mbi këtë 

shumë, duke filluar nga data 08.08.2012 e deri në ditën e ekzekutimit të këtij vendimi, sipas 

normave të interesit të Bankës së Shqipërisë. 

Rrëzimin e pjesës tjetër të kërkimit të kundër-padisë. 

Shpenzimet gjyqësore në shumën 3000 (tremijë) lekë për taksën e padisë, në shumën 300 

(treqind) lekë për njoftime të parapaguara nga pala paditëse e kundërpaditur, i ngarkohen 

palës së paditur kundërpaditëse, në shumën 3000 (tremijë) lekë për kundërpadinë të 

parapaguara nga pala e paditur kundërpaditëse i ngarkohen palës paditëse të kundërpaditur, 

në shumën 5.700 (pesë mijë e shtatëqind) lekë për fletëthirrje të pa paguara nga pala 

paditëse e kundërpaditur, i ngarkohen palës së paditur kundërpaditëse, për llogari të 

Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë”. 

3. Gjykata e Apelit Tiranë, me vendimin nr. 457, datë 14.05.2019 ka vendosur:  

“Lënien në fuqi të vendimit nr. 7752, datë 22.09.2017 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 

Tiranë”.    

4. Kundër këtij vendimi ka paraqitur rekurs kërkuesja Shoqëria Y&S sh.p.k (sot 

Gjolena), e cila ka kërkuar edhe pezullimin e ekzekutimit të vendimit, duke 

parashtruar këto shkaqe: 

 Pas këtyre veprimeve të kryera nga ana jonë, përmbaruesi gjyqësor Gazmor B. Guri 

ka nisur vënien në ekzekutim të vendimit nr. 7752, datë 22.09.2017 të Gjykatës së 
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Rrethit Gjyqësor Tiranë, të lënë në fuqi me vendimin nr. 457, datë 14.05.2019 të 

Gjykatës së Apelit Tiranë duke na lajmëruar me shkresën nr. 330 Regj. nr. 1127 prot. 

datë 15.07.2019 ku na është bërë me dije për “Lajmërimin për ekzekutim vullnetar të 

detyrimit”, i cili ka kërkuar përmbushjen e detyrimit: Duke dorëzuar palës kreditore 

Harrun Mihaj apartamentin me të dhënat përkatëse. Detyrimin e palës debitore 

Shoqëria “Y&S” të kryej të gjitha procedurat e nevojshme për kalimin e pronësisë së 

apartamenteve kreditorit Harrun Mihaj për regjistrimin në ASHK në mënyrë 

vullnetare brenda 10 ditëve nga marrja dijeni e këtij lajmërimi. Detyrimin e palës 

debitore Shoqëria “Y&S” të paguaj shpenzimet gjyqësore në shumën 9000 lekë. 4 

Pagimin e tarifës përmbarimore të këtij ekzekutimi sipas udhëzimit të përbashkët të 

Ministrisë së Drejtësisë dhe Ministrisë së Financave nr. 385/7, datë 28.06.2017 në 

masën 423,600 lekë ... ” 

 Së pari, jemi para faktit që gjykata ka pranuar pjesërisht si padinë ashtu dhe 

kundërpadinë. Për kundërpadinë gjykata ka vendosur: “Detyrimin e paditësit të 

kundërpaditur Harrun Mihaj t'i paguaj palës së paditur/ kundërpadisë, shoqërisë (Y 

&S) shpk, shumën prej 13,350 euro si dhe interesat mbi këtë shumë, duke filluar nga 

data 08.08.2012 e deri në ditën e ekzekutimit të këtij vendimi, sipas normave të 

interesit të bankës së Shqipërisë”. 

 Në këtë rast kreditori Harrun Mihaj është debitor te shoqëria Y&S për shumën prej 

13,350 euro. Detyrimet mes palëve janë lidhur si rezultat i marrëdhënieve juridike 

kontraktore me detyrime të ndërsjella rregulluar sipas nenit 662 të KC. Pra detyrimet 

e lindura janë, detyrime të lindura sipas kontratës së veçantë që është tashmë kontrata 

e shitjes, që rregullohen sipas nenit 705 e vijues te KC. Sipas kontratës së shitjes është 

pala blerëse ajo që do te paguaj sendin e para dhe me pas është shitësi ai qe i dorëzon 

sendin. Në rastin tonë po ndodh e kundërta, përmbaruesi kërkon kalimin e sendit ne 

pronësi të kreditorit Harrun Mihaj kur ky i fundit nuk ka paguar akoma detyrimin e tij. 

 Në këto kushte ekzekutimi i detyrimit të kërkuar nga ana e përmbaruesit privat 

Gazmor Guri ku konsiston në dorëzimin e apartamenteve nga ana e Shoqërisë “Y&S” 

kreditorit Harrun Mihaj, do të rrezikonte potencialisht ekzekutimi e pjesës së pranuar 

të kundërpadisë. Kjo edhe për faktin se Harrun Mihaj edhe pse e ka pranuar detyrimin 

me anë të kontratës së sipërmarrjes deri tani nuk ka shprehur ndonjë vullnet për 

shlyerjen e detyrimit prej 13,350 euro. 

 Së dyti, Tarifa përmbarimore e kërkuar nga ana e përmbaruesit është në kundërshtim 

me udhëzimin “Udhëzim i përbashkët i Ministrit të Drejtësisë dhe Ministrisë së 

Financave nr. 30, datë 30.8.2018 “Për disa ndryshime në udhëzimin e përbashkët nr. 

385/7, datë 28.6.2017 “Për caktimin e tarifave për shërbimet e ofruara nga shërbimi 

përmbarimor gjyqësor privat”. 

 Përmbaruesi tarifën përmbarimore e ka kërkuar sipas Udhëzimit nr. 385/7, datë 

28.6.2017 dhe jo sipas Udhëzimit nr. 30, datë 30.8.2018. Bëjmë me dije gjykatën se 

me vendimin nr. 221, datë 17.12.2018 Gjykata Administrative e Apelit ka rrëzuar 

kërkesën e Dhomës Kombëtare të Përmbaruesve Gjyqësore Private me objekt marrjen 

e masës së sigurimit të padisë duke vendosur pezullimin e zbatimit të aktit 

administrativ “Udhëzim i përbashkët i ministrit të Drejtësisë dhe Ministrisë së 

Financave nr. 30, datë 30.8.2018 “Për disa ndryshime në udhëzimin e përbashkët nr. 

385/7, datë 28.6.2017 “Për caktimin e tarifave për shërbimet e ofruara nga shërbimi 

përmbarimor gjyqësor privat” si dhe shfuqizimin e Udhëzimit të përbashkët të 

Ministrit të Drejtësisë dhe Ministrisë së Financave nr. 30, datë 30.8.2018. Vendimi i 

Gjykatë Administrative të Apelit është i formës së prerë dhe i ekzekutueshëm për këtë 

arsye vlerësojmë se tarifat duhen të llogariten sipas Udhëzimit të përbashkët të 

Ministrit të Drejtësisë dhe Ministrisë së Financave nr. 30, datë 30.8.2018. 
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 Së treti, ekzekutimi i vendimeve të mësipërme na sjell pasoja të rënda të 

pariparueshme. Kalimi në pronësi të paditësit kundërpaditur i dy apartamenteve, që 

janë objekt i këtij gjykimi, ndërkohë që provohet dhe dëshmohet në gjykatë nga vetë 

pala paditëse kundërpaditur se nuk është kryer asnjë lloj pagese për dy apartamentet, 

të cilat kapin vlerën mbi 100.000 euro, sjell pasoja të pariparueshme. 

 Lidhur me këtë çështje i jemi drejtuar edhe Gjykatës se Rrethit Gjyqësor Tirane ku 

kemi kërkuar: “Anullimin e veprimeve përmbarimore në lidhje me “Lajmërimin për 

ekzekutim vullnetar të detyrimit" nr.330 Regj. nr. 1127prot. datë 15.07.2019, të 

përmbaruesit privat Gazmor B.Guri, për vendimin nr. 7752, datë 22.09.2017 të 

Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, të lënë në fuqi me vendimin nr. 457, datë 

14.05.2019 të Gjykatës së Apelit Tiranë. Pezullimin e veprimeve përmbarimore, për 

ekzekutimin e detyrueshëm të vendimit nr. 7752, datë 22.09.2017 të Gjykatës së 

Rrethit Gjyqësor Tiranë, të lënë në fuqi me vendimin nr. 457, datë 14.05.2019 të 

Gjykatës së Apelit Tiranë”. 

 Ekzekutimi i vendimeve të mësipërme na sjell pasoja të rënda të pariparueshme. 

Kalimi në pronësi të paditësit kundërpaditur i dy apartamenteve, që janë objekt i këtij 

gjykimi, ndërkohe që është provuar dhe dëshmuar në gjykatë nga vetë pala paditëse 

kundërpaditur se nuk është kryer asnjë lloj pagese për dy apartamentet,të cilat kapin 

vlerën mbi 100.000 Euro, sjell pasoja të pariparueshme. 

 Nisur nga të gjitha faktet e parashtruara, ekzekutimi i vendimit nr. 457, datë 

14.05.2019 të Gjykatës së Apelit Tiranë do të sjellë pasoja të rënda e të pariparueshme 

në të ardhmen për shoqërinë “Y & S” shpk, sot Gjolena shpk për shkak se në rast 

ndryshimit të vendimit shoqëria e ka te vështirë në mos të pamundur të marrë në 

pronësi dy apartamentet. 

 

II. Vlerësimi i Kolegjit  

 

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 Shoqëria Y&S sh.p.k (sot Gjolena), 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 Shoqëria Y&S sh.p.k (sot Gjolena), 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 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 
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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 kërkuesja Shoqëria Y&S sh.p.k (sot Gjolena) 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 Shoqëria Y&S sh.p.k (sot Gjolena), 

për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 457, datë 14.05.2019 të Gjykatës së Apelit 

Tiranë. 

 

Tiranë, më 07.07.2021 

   

    ANËTAR             ANËTAR            KRYESUES 

 

Albana BOKSI       Sandër SIMONI         Ervin PUPE 
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI CIVIL 

 

Nr. 233/21 i Regj.Themeltar 

Nr. 233/21 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 

Albana BOKSI  - Anëtar 

Sandër SIMONI  - Anëtar 

 

në datën 07.07.2021, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën nr. 233 akti, 

datë 28.08.2020, si më poshtë: 

 

KËRKUES: Shoqëria Përmbarimore Power & Justice (P&J) shpk  

 

OBJEKTI:  Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 138, datë 01.07.2020 

të Gjykatës së Apelit Tiranë. 

 

BAZA LIGJORE:   Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile. 

 

 

Për çështjen civile që iu përket palëve: 

 

ANKUES :  Arben Petto 

    Diana Petto 

 

PERSON I TRETË:   Ardian Goci 

Shoqëria Përmbarimore Power & Justice (P&J) shpk 

 

KOLEGJI CIVIL  

 

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 ankuesi Arben Petto etj, i është 

drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësore Tiranë kundrejt personit të tretë Ardian Goci dhe 
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Shoqëria Përmbarimore Power & Justice (P&J) shpk, me objekt kërkesë kundërshtim 

lajmërimi.....etj. 

2. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë me vendimin nr. 931, datë 27.01.2020 ka 

vendosur:  

Mospranimin e ankimit të ankuesve Arben Petto dhe Diana Petto. 

3. Gjykata e Apelit Tiranë, me vendimin nr. 138, datë 01.07.2020 ka vendosur:  

Ndryshimin e vendimit nr. 931, datë 27.01.2020 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.  

Pranimi i ankimit 

Anulimi i tarifës përmbarimore në vlerën 2,116.800 lekë, sipas faturës tatimore nr. 30, datë 

10.12.2019 të Shoqërisë “Power & Justice” (P&J) sh.p.k, njoftuar ankuesve me shkrese nr. 

883 regj. Datë 10.12.2019 të Zyrës Përmbarimore “Power & Justice” sh.p.k me përmbarues 

Ilir Dervishaj. 

4. Kundër këtij vendimi ka paraqitur rekurs kërkuesja Zyra Përmbarimore 

Power & Justice (P&J) shpk, e cila ka kërkuar edhe pezullimin e ekzekutimit të 

vendimit, duke parashtruar këto shkaqe: 

 Gjykata e Apelit ka bërë interpretim të gabuar të nenit 42 të kushtetutës; Neneve 210, 

442, 451 dhe 451 /a të Kodit të Procedurës Civile; ligjit Nr. 49/2012 nenet (10/2, 32/2, 

40/5, 44 etj) si dhe dispozitat e Kodit të Procedurave Administrative (neni 211). 

 Gjykata e Apelit nëpërmjet interpretimeve të gabuara të saj detyron shërbimin 

përmbarimor të zbatojë akte nënligjore të cilat sipas praktikës gjyqësore (vendimin nr. 

128 regj, datë 06.05.2020 të Kolegjit Civil) nuk kanë fuqi juridike. 

 Gjykata e Apelit detyron shërbimin përmbarimor, të respektojë një vendim të Apelit 

Administrativ, i cili nuk ka marrë formë të prerë (neni 451 KPC) dhe për rrjedhojë 

dhe Udhëzimi Nr. 30, datë 30.08.2018 “Për disa ndryshime në Udhëzimin nr. 385/7, 

datë 28.06.2017 “Për caktimin e tarifave për shërbimet e ofruara nga shërbimi 

përmbarimor gjyqësor privat” nuk është në fuqi.  

 Ekzekutimi i Vendimit nr. 138, datë 01.07.2020 të Gjykatës së Apelit Tiranë do të jetë 

fatale për Zyra përmbarimore “Power & Justice “(P&J)’ sh.p.k, e cila ka për të paguar 

një sërë pagesash mujore për pagat e punonjësve, taksat, tatimet, qira etj. Pra, ky 

zbatim i akteve që siç cituam për mendimin tonë nuk ka bazë juridike për të vepruar 

do të sjellë probleme të rënda sociale e financiare të cilat do të jenë të pariparueshme 

për kërkuesin si dhe për të tretët të cilët kanë marrëdhënie financiare. 

 Gjykata e Lartë duhet të marrë në konsideratë faktin se nëse nuk do te pranohet kjo 

kërkesë për pezullimin e vendimit të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe në themel Gjykata 

e Lartë do ta ndryshonte vendimin e Gjykatës së Apelit Tiranë ku do të linte në fuqi. 

Vendimin nr. 391, datë 27.01.2020 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, do të bëhej 

i pamundur realizimi i të drejtës së Shoqërisë Përmbarimore dhe vetë rekursit dhe 

gjykimit të tij pranë kësaj gjykate për rikthimin e shumës së anulluar.  

 Marrja në konsideratë e këtyre fakteve të mësipërme si dhe të situatës së krijuar dhe 

nga fatkeqësia Natyrore pandemia e shkaktuar nga virusi COVID 19.  

 Ekziston dyshimi i arsyeshëm, mbi mundësinë e ardhjes së një dëmi të rëndë të 

pariparueshëm dhe të atëçastshëm për kërkuesin, për shkak të ekzekutimit të vendimit 

gjyqësor ,të formës së prerë si dhe cenohet rëndë interesi publik. Kjo për faktin se nuk 

mund te detyrohet askush përfshi dhe zyrën tonë përmbarimore për zbatim të akteve 

të cilat nuk kanë fuqinë e dhënë nga ligji. Zbatimi i gabuar i ligjit sjell pasoja të rënda 

për të gjitha palët. 

 Pra, Gjykata në bazë dhe për zbatim të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile, për pranimin e 

kërkesës për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë të duhet të 

konkludojë nëse ka rekurs të ushtruar, nëse ka argumente konkret ligjorë dhe/apo prova të 
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palës kërkuese që bëjnë të bazuar pretendimin për ekzistencën e një dëmi të menjëhershëm 

dhe të riparueshëm që mund të pasjellë ekzekutimit vendimit gjyqësor të formës së prerë. 

 Argumentet e parashtruara të palës sonë kërkuese në këtë kërkesë dhe në vetë rekursin 

e paraqitur pranë kësaj Gjykate, janë konkrete e të referuara edhe në fakte dhe prova 

që vërtetojnë ekzistencën të gjithë pretendimeve tona Kolegji i Gjykatës së Lartë, në 

funksion të zgjidhjes së çështjes konkrete, duhet të vlerësoj se kërkesa e jonë për 

pezullimin e vendimit gjyqësor të formës së prerë e paraqitur nga Zyra Përmbarimore 

“Power & Justice “(P&J) sh.p.k është e bazuar në ligj dhe si e tillë duhet të pranohet.  

 Në rast se nuk merret vendimi i pezullimit të vendimit (nga ana e juaj) për ne si 

shërbim përmbarimor në rast të fitimit të gjykimit do të bëhej tërësisht i pazbatueshëm 

vendimi që do të merrej pasi nuk do të kishte mundësi reale të konkretizimi për 

rikthimin e shumës që gjykata e Apelit ka urdhëruar të anulojmë. 

 Përsa i përket shkaqeve për pezullimin e ekzekutimit të këtij vendimi, të parashtruar 

në pjesën hyrëse të kësaj kërkese, që formalisht përfshihet në rastin e shkronjës “a” të 

pikës 1 të nenit 479 KPC, Zyra jonë përmbarimore ka parashtruar dhe argumentuar 

qartësisht lidhur me rrethanat konkrete të një dëmi me pasojave të rënda dhe të 

pariparueshme, çka mendojmë se duhet që Gjykata e Lartë të konkludojë se nga 

ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit gjyqësor nr. 138, datë 01.07.2020 të Gjykatës 

së Apelit Tiranë ne do të vihemi në pozita të vështira ligjore si dhe ato ekonomike. 

 Gjithashtu dhe një shkak i pretenduar për rëndësinë që paraqet përdorimi i burimeve 

financiare të palës sonë kërkuese në veçanti në situatën e krijuar nga pandemia e 

shkaktuar nga pandemia “globale që po përjeton Shqipëria “COVID 19”, duke marrë 

në konsideratë vlerën e shpërblimit të njohur nga gjykata, e cila do të cënonte rëndë 

interesin publik dhe që ndikon drejtpërsëdrejti në funksionimin normal dhe në 

mungesën e dhënies së shërbimit Përmbarimor, përbën një shkak të mjaftueshëm për 

pezullimin e ekzekutimit të vendimit të formës së prerë; Kolegji Civil duhet të 

vlerësoj dhe të evidentojë se, duke mbajtur parasysh edhe natyrën e mosmarrëveshjes 

mes palëve, pozitën e palës kreditore dhe asaj debitore, si edhe natyrën dhe vlerën e 

detyrimeve që kërkohet te ekzekutohen në çështjen konkrete në shqyrtim, në 

interpretim dhe zbatim të drejtë të ligjit procedural, mbetet një kërkim dhe pretendim i 

mbështetur në ligj, si një shkak që e përcakton vetë neni 479 pika 1 shkronja “a” e 

Kodit të Procedurës Civile, duke parashtruar njëkohësisht edhe argumenta dhe 

shpjegime konkrete lidhur me rrethanat që tregojnë mundësinë ë ardhjes së tyre.  

 

II. Vlerësimi i Kolegjit  

 

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 Zyra Përmbarimore Power & Justice (P&J) shpk, 

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 
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për kërkesën e paraqitur nga pala kërkuese Zyra Përmbarimore Power & Justice (P&J) shpk, 

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 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 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 kërkuesja Zyra Përmbarimore Power & Justice (P&J) shpk 

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 Përmbarimore Power & Justice (P&J) 

shpk, për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 138, datë 01.07.2020 të Gjykatës së Apelit 

Tiranë. 

 

Tiranë, më 07.07.2021 

   

    ANËTAR             ANËTAR           KRYESUES 

 

Albana BOKSI       Sandër SIMONI         Ervin PUPE 
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI CIVIL 

 

Nr. 246/24 i Regj.Themeltar 

Nr. 246/24 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 

Albana BOKSI  - Anëtar 

Sandër SIMONI  - Anëtar 

 

në datën 07.07.2021, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr. 246 akti, 

datë 21.09.2020, si më poshtë: 

 

KËRKUES: Shkëlqim Llanaj 

 

OBJEKTI:  Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 4605, datë 30.05.2016 

të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë dhe vendimit nr. 940, 

datë 26.11.2019 të Gjykatës së Apelit Tiranë. 

 

BAZA LIGJORE:   Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile. 

 

 

Për çështjen civile që iu përket palëve: 

 

PADITËS:   Fatos Shala 

 

I PADITUR:   Shkëlqim Llanaj etj 

 

 

KOLEGJI CIVIL  

 

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 Fatos Shala, i është 

drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësore Tiranë kundrejt palës së paditur Shkëlqim Llanaj etj, 
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me objekt padie: “Lirim dhe dorëzim trualli të sipërfaqes së zënë prej 78 m2 ne me ndërtim të 

paligjshëm. Detyrimin e të paditurit të me dëmshpërblejë për përdorimin e truallit, .... etj”. 

2. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë, me vendimin nr. 4605, datë 30.05.2016, ka 

vendosur: 

“Pranimin e kërkesë-padisë. 

Detyrimin e të paditurit Shkëlqim Llanaj ti liroj e dorëzojë paditësit Fatos Shala sipërfaqen e 

truallit prej 116 m2, ndodhur në Rr: “Kavajës” Nr. 135 Tiranë, sipas përcaktimeve të 

ekspertes në aktin e ekspertimit. 

Detyrimin e të paditurit Shkëlqim Llanaj ti paguajë paditësit Fatos Shala vlerën e përdorimit 

të sendit në masën 23.000 (njëzetë e tre mijë) Lekë në muaj prej dt. 04.02.2015 e në vazhdim 

deri në lirimin e truallit. 

Shpenzimet gjyqësore në ngarkim të të paditurit Shkëlqim Llanaj”. 

3. Gjykata e Apelit Tiranë, me vendimin nr. 940, datë 26.11.2019 ka vendosur:  

“Lënien në fuqi të vendimit nr. 4605, datë 30.05.2016 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 

Tiranë”.  

4. Kundër këtij vendimi ka paraqitur rekurs kërkuesi Shkëlqim Llanaj, i cili ka 

kërkuar edhe pezullimin e ekzekutimit të vendimit, duke parashtruar këto shkaqe: 

 

 Vendimet e Gjykatave janë pasojë e zbatimit të gabuar të ligjit material, procedural 

dhe në kundërshtim me praktikën gjyqësore. 

 Shtetasi Shkëlqim Llanaj është në cilësinë e palës së paditur (kundërpaditëse) në 

gjykimin e çështjes, për të cilën dhënë vendimin nr. 4605, datë 30.05.2016, Gjykata e 

Rrethit Gjyqësor Tiranë i lënë në fuqi me vendimin me nr. 940, datë 26.11.2019, të 

Gjykatës së Apelit Tiranë, duke e detyruar që ti liroj dhe dorëzoj truallin prej 116 m2 

ndodhur në Rrugën e Kavajës, me Nr. 135 palës paditëse të (Kundërpaditur) Fatos 

Shala, për sendin e paluajtshëm, përsa kohë paraqes rekurs kundër këtyre vendimeve 

në Gjykatën e Lartë, kërkon prej jush të vendosni pezullimin e ekzekutimit të 

vendimit. 

 Pasojat që vijnë nga ekzekutimi i këtij vendimi janë të tilla nga ato që parashikon 

nenit 479/1 pika a i Kodit të Procedurës Civile. 

 Pretendimet e palës paditëse të kundërpaditur për ti liruar dhe dorëzuar sendin pasuri 

e paluajtshme e llojit truall prej 116 m2 ndodhur në Rrugën e Kavajës, me Nr. 135, 

duke prishur shtëpi banimi 2 katëshe, do të sillte pasoja të rënda dhe të pa 

riparueshme për palën e paditur (kundërpaditëse) Shkëlqim Llanaj, dhe familjarët e 

tij. 

 Ju duhet të vendosni pezullimin e ekzekutimit pasi në atë banesë jeton i padituri 

(kundërpaditës) Shkëlqim Llanaj, bashkëshortja Valentina Llanaj, vajza Denisa 

Llanaj, djali Kelvi Llanaj, e provuar kjo nga Certifikata Familjare dhe vëllai i 

Shkëlqim Llanaj, Ilir Llanaj të cilit i është hequr zotësia me vendim gjykate, dhe e ka 

shtetasi Shkëlqim Llanaj në ngarkim kujdestarinë e tij. 

 Faktin që gjithë kontributet e familjes Llanaj i ka investuar për ndërtimin e asaj 

banese që edhe jetojnë, e provuar kjo nga Vërtetimet e banimit lëshuar nga Njësia 

Administrative Nr. 10, Tiranë, pasi po u shemb ajo banesë dy katëshe me qëllim lirim 

dhe dorëzim trualli familja Llanaj nuk ka ku të banojë. 

 Faktin që pala paditëse e kundërpaditur, nuk ka humbje nga ky pezullim pasi në 

vendimin e gjykatës në një nga pikat gjykata ka vendosur që deri sa shtetasi Shkëlqim 

Llanaj ti liroj dhe dorëzoj sendin e llojit truall do të marrë nga në formë qiraje shumën 

23.000 Lekë. 

 Vlen të sqarojmë faktin se pezullimi i ekzekutimit të vendimit objekt kërkesë është 

tepër i domosdoshëm me një rrezik të atëçastshëm dhe nëse do të kishim një 
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vendimmarrje në Gjykatën e Lartë në favor të palës së paditur (Kundërpaditëse) 

Shkëlqim Llanaj, atëherë ai vendim i Gjykatës së Lartë nuk do të zbatohej kurrë për 

shkak të mos ekzistencës së sendit që do të rridhte nga ekzekutimi i vendimit të 

Gjykatës së Apelit Tiranë. 

 Faktin që vendimet, kanë shkelje të rënda të ligjit material, procedural dhe vjen në 

kundërshtim me praktikën gjyqësore të konsoliduar tashmë nga kolegjet e Gjykatës së 

Lartë. 

 Me shkresën me Nr. 900 Regj, datë 17,09.2020 me Lëndë; Lajmërim për Ekzekutim 

Vullnetar, provojmë që ka nisur ekzekutimi i titullit ekzekutiv ku ka afat 10 ditor dhe 

Shoqëria përmbarimore do të kaloj në ekzekutim të detyrueshëm do duhet të nxjerrë 

anëtaret e familjes Llanaj nga banesa, (familje me 4 anëtarë dhe një person nën 

kujdestari me vendim gjykate pasi i është hequr zotësia për të vepruar me vendim 

gjykate), për rrjedhojë kërkojmë pezullimin e ekzekutimit të vendimit, pasi 

ekzekutimi i tij do të sillte pasoja të rënda dhe të pariparueshme për ne, pasi vlera e 

truallit është në vlerën e tregut në shumën 50.000 euro, ndërsa vlera e shtëpisë objekt 

konflikti ka vlerën e tregut 200.000 Euro. 

 

II. Vlerësimi i Kolegjit  

 

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 Shkëlqim Llanaj, 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 Shkëlqim Llanaj, 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 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 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.  
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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 Shkelqim Llanaj 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 Shkëlqim Llanaj, për pezullimin e 

ekzekutimit të vendimit nr. 940, datë 26.11.2019 të Gjykatës së Apelit Tiranë. 

 

Tiranë, më 07.07.2021 

   

    ANËTAR            ANËTAR             KRYESUES 

 

Albana BOKSI       Sandër SIMONI         Ervin PUPE 
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