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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI CIVIL 

 

Nr. 145 i Regj. Themeltar 

Nr. 145 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 

Artur     KALAJA     - Anëtar 

Albana   BOKSI        - Anëtare 

 

sot më datë 01.11.2021, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën nr. 145 akti, 

datë 14.09.2021, si më poshtë: 

 

KËRKUES:                         Komanda e Forcës Detare Plepa Durrës. 

 

OBJEKTI:  Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 371, datë 22.06.2021 

të Gjykatës së Apelit  Durrës. 

 

BAZA LIGJORE:   Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile. 

 

Për çështjen civile që iu përket palëve: 

 

PADITËS:            Shoqëria Tregtare “Dominus Collecction & Consulting” sh.p.k.             

                               

E   PADITUR:           Komanda e Forcës Detare.            

 

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

Forcës Detare me datë 14.09.2021 ka paraqitur kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të 

vendimit nr. 371, datë 22.06.2021 të Gjykatës së Apelit Durrës. 

      2. Referuar akteve të administruara në gjykatat e faktit rezulton se paditësi Shoqëria 

Tregtare ‘Dominus Collecction & Consulting” sh.p.k, i është drejtuar Gjykatës së Rrethit 
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Gjyqësor Durrës, kundrejt palës së paditur Komanda e Forcës Detare, me padinë me objekt; 

Përmbushje detyrimi kontraktor ........ 

 

       3. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Durrës, me vendimin nr.1210 datë 29.07.2019  ka 

vendosur:  

“-Pranimin e pjesshëm të kërkesëpadisë së palës paditëse Shoqëria Tregtare “Dominus 

Collection & Consulting” sh.p.k. 

- Detyrimin e palës së paditur Komanda e Forcave Detare Durrës (Reparti Ushtarak 2001) të 

përmbushë detyrimin kontraktor duke paguar në favor të palës paditëse shumën 7.080.407,00 

lekë (shtatë milionë e tetëdhjetë mijë e katërqind e shtatë) lekë (ALL) si detyrim i mbetur i 

papaguar nga shërbimi telefonik i ofruar nga “AMC Mobile Communication” sh.a., 

(aktualisht “T-Mobile” sh.a.) si dhe kamatë vonesa të akumuluara nga mospërmbushja në 

kohë e detyrimit kontraktor në shumën 6.194.643,00 lekë (gjashtë milion e njëqind e 

nëntëdhjetë e katër mijë ne gjashtëqind e dyzetë e tre) lekë (ALL) dhe kamatëvonesat ditore 

nga data 01.06.2019 në vlerën 2.142 (dy mijë e njëqind e dyzetë e dy) lekë (ALL) në ditë deri 

në ekzekutimin e plotë të detyrimit. 

- Rrëzimin e kërkesëpadisë për pjesën tjetër të kërkimeve si e pabazuar në prova dhe në ligj. 

- Shpenzimet gjyqësore lihen në ngarkim të palëve në pjesë të barabarta nga ½ pjesë secilës. 

- Ky vendim për pjesën e pranuar të kërkesëpadisë përbën titull ekzekutiv sipas 

parashikimeve të neneve 310/III, /1/1, dhe 510 e 511 të KPC pasi merr formë të prerë dhe 

është i ekzekutueshëm nga shërbimi përmbarimor shtetëror apo privat me paraqitjen e tij nga 

pala kreditore. 

-Shpenzimet gjyqësore të bëra nga paditësi në masën 43 mijë lekë 50% e tyre i vihen në 

ngarkim të paditurit pjesa tjetër 50% i lihen në ngarkim paditësit ashtu siç janë bërë”. 

      4. Gjykata e Apelit Durrës, me vendimin nr. 371 datë 22.06.2021 ka vendosur: 

“Lënien në fuqi  të  vendimit nr. 11-2018-4444 (1210) datë 29.07.2019 të Gjykatës së Rrethit 

Gjyqësor Durrës”. 

     5. Kundër këtij vendimi, ka paraqitur rekurs pala e paditur Komanda e Forcës Detare 

Plepa Durrës, i cili, me datë 14.09.2021 ka paraqitur pranë Gjykatës së Lartë kërkesë për 

pezullimin e ekzekutimit të vendimit të Gjykatës së Apelit Durrës, duke parashtruar këto 

shkaqe: 

-Kemi ushtruar të drejtën e rekursit. 

-Komanda e Forcës Detare (Reparti Ushtarak nr. 2001) Plepa Durrës është njoftuar me anë të 

shkresës nr. 13 prot. datë 30.08.2021 të lëshuar nga Shoqëria “Dominus Collection shkresë e 

cila ka hyrë në institucion dhe është protokolluar me nr. 3148 datë 03.09.2021 me anë të cilës 

Shoqëria Dominus Collection kërkon ekzekutimin vullnetar të vendimit nr. 1210 datë 

29.07.2019 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës, lënë në fuqi me vendimin nr. 371 datë 

22.06.2021 të Gjykatës së Apelit Durrës. 

-Kërkojmë që të pezullohet ekzekutimi i Vendimi nr. 371 datë 22.06.2021 i Gjykatës së 

Apelit Durrës deri sa të ketë përfunduar Gjykimi i Rekursit në Gjykatën e Lartë, pasi ky 

vendim rezulton të jetë marrë në zbatim të gabuar të ligjit material e procedural. 

Në zbatim të kritereve të nenit 479 të KPC në të cilin parashikohet se, për pranimin e një 

kërkese për pezullim ekzekutimi të vendimit gjyqësor të formës së prerë gjykata duhet të 

konkludojë nëse ka rekurs të ushtruar, nëse ka argumente konkrete ligjore, prova të palës 

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

pariparueshëm që mund të pas sjellë ekzekutimi i vendimit gjyqësor të formës së prerë. 

Kërkuesi nëpërmjet fakteve dhe argumentave ligjore të parashtruar vlerëson se kjo kërkesë 

legjitimohet bazuar në nenin 479 të KPC. 

-Komanda e Forcës Detare në misionin e saj kushtetues ka si detyrë themelore ruajtjen dhe 

mbrojtjen e sovranitetit të hapësirës detare të Republikës së Shqipërisë. Ky mision realizohet 
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nga forcat detare nëpërmjet anijeve që Forcat Detare ka në dispozicion mjete të cilat për 

kryerjen e këtij misioni kushtetues kërkojnë investime dhe mirëmbajtje periodike të cilat 

kryhen me fondet buxhetore të miratuara për këtë qëllim. 

-Në këto kushte cenimi i këtyre fondeve do të sillte cenimin e gatishmërisë operacionale që 

këto mjete kryejnë në patrullimin e tyre gjatë gjithë vitit kalendarik. 

-Gjithashtu theksojmë, se vendimi i marrë nga Gjykata e Apelit Durrës vjen në kundërshtim 

të hapur dhe me vlerësimin që ka bërë Gjykata e Apelit Tiranë (vendimi nr. 1604 datë 

30.06.2016) pasi nëpërmjet palës së paditur dhe shoqërisë AMC sh.a. e cila detyrimin tashmë 

e ka shitur paditësit në padinë objekt gjykimi ka ekzistuar një mosmarrëveshje gjyqësore mbi 

të njëjtin objekt padie dhe në lidhje me formimin e ndërgjyqësisë Gjykata e Apelit Tirane me 

vendimin e dhënë nr. 1604, datë 30.06.2016 argumenton se, - ”konstatohet se palës së 

paditur, Komanda e Forcës Detare, i mungonte legjitimiteti pasiv në kushtet kur e drejta 

subjektive e detyrimit e palës paditëse që kërkohet nëpërmjet këtij gjykimi nuk vjen si 

rrjedhojë e krijimit të raportit subjektiv ndërmjet palës paditëse dhe palës së paditur por si 

rrjedhoje e krijimit të marrëdhënieve juridike jo formale nëpëmjet palës paditëse dhe 

përdoruesve real të shërbimit që kjo palë ka ofruar dhe konkretisht punonjësve të palës së 

paditur. Pra, e drejta subjektive e detyrimit e palës paditëse nuk mund të realizohet në një 

proces të tillë duke ia kundërdrejtuar të drejtën e tij palës së paditur për sa kohë rezulton që 

ky shërbim nuk i është ofruar të paditurit si person juridik por në mënyrë private punonjësve 

të tij, të cilët janë edhe përdoruesit e numrave telefonik të ofruar nga pala paditëse. 

-Mosrregullimi i kësaj ndërgjyqësie është konsideruar nga ana e Gjykatës së Apelit Tiranë si 

një nga shkeljet e rënda procedurale që ka sjellë si rrjedhojë prishjen e Vendimeve. (vendimi 

nr. 1604, datë 30.06.2016). 

-Në këto kushte duke vlerësuar shumën objekt ekzekutimi si dhe faktin se vendimi kundër të 

cilit është bërë rekurs, është i pabazuar porsa kemi parashtruar më sipër. 

-Duke qenë se nga ekzekutimi i menjëhershëm i 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, kërkojmë pezullimin e ekzekutimit të vendimit të sipërcituar, deri në 

zgjidhjen e çështjes në bazë të rekursit.        

 

II. Vlerësimi i Kolegjit Civil  

 

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

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

ligj. 

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

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

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

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

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

që siguron ekzekutimin vendimit. 

     8. Në zbatim të pikës 1 të nenit 479 të KPC, konstatohet se pala  tjetër  Shoqëria Tregtare 

“Dominus Collecction & Consulting” sh.p.k. pjesëmarrës në gjykimin e çështjes ku është 

dhënë vendimi gjyqësor, është njoftuar për kërkesën e paraqitur nga pala kërkuese dhe nuk ka 

parashtruar argumente në lidhje me bazueshmërinë e kërkesës.   

     9. 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 pasur parasysh arsyet justifikuese të zbatimit të kësaj mase, sikur 

mundet të jetë dëmi i rëndë dhe i pariparueshëm që mund të sjellë ekzekutimi i 
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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 pa rikthyeshme.  

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

ekzekutimit të vendimit gjyqësor, Kolegji Civil vlerëson se, kërkuesi nuk ka paraqitur asnjë 

shkak apo argument konkret të bazuar në prova se pse ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit 

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

     11. Përsa më sipër, Kolegji Civil vlerëson se nuk ka vend për të pranuar kërkesën e 

paraqitur nga kërkuesi  Komanda e Forcës Detare Plepa Durrës, për pezullimin e ekzekutimit 

të vendimit gjyqësor të formës së prerë. 

 

PËR KËTO ARSYE, 

 

                              Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë, në bazë të nenit 479 të KPC 

 

V E N D O S I: 

 

     Mospranimin e kërkesës së paraqitur nga kërkuesi Komanda e Forcës Detare Plepa 

Durrës, për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 371, datë 22.06.2021 të Gjykatës së 

Apelit Durrës. 

 

                                                                                                             Tiranë, më 01.11.2021 

   

    ANËTARE            ANËTAR                     KRYESUES 

 

Albana BOKSI                        Artur KALAJA                       Ervin PUPE                     
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI CIVIL 

 

Nr. 146 i Regj. Themeltar 

Nr. 146 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 

Artur     KALAJA     - Anëtar 

Albana   BOKSI        - Anëtare 

 

sot më datë 01.11.2021, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën nr. 146 akti, 

datë 17.09.2021, si më poshtë: 

 

KËRKUES:                         Anastas Llambro, Athina Llambro. 

 

OBJEKTI:  Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 128, datë 09.04.2021 

të Gjykatës së Apelit Vlorë. 

 

BAZA LIGJORE:   Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile. 

 

Për çështjen civile që iu përket palëve: 

 

PADITËS:             Leonidha Llambro.  

                               

E   PADITUR:           Anastas Llambro, Athina Llambro. 

 

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. Para Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji), palët kërkuese Anastas dhe 

Athina Llambro me datë 17.09.2021 kanë paraqitur kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të 

vendimit nr. 128, datë 09.04.2021 të Gjykatës së Apelit Vlorë. 

      2. Në bazë të ligjit nr. 7501/1991 “Për tokën”, familja bujqësore me kryefamiljar 

paditësin Leonidha Llambro është pajisur me tokë bujqësore dhe konkretisht midis të tjerash 

dhe pasurinë me nr. 10/39, me një sipërfaqe 1970 m2 dhe 250 m2 truall, ndodhur në fshatin 
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Hoxharë e Vjetër, Fier, e cila është e pasqyruar në Aktin e Marrjes së Tokës në Pronësi me 

nr. 1911, datë 19.03.1996, e lëshuar nga ish Komuna Dërmenas, Fier. 

     3. Sa i përket kësaj prone rezulton e provuar se i padituri Anastas Llambro  është kufitar 

me paditësin në parcelën objekt gjykimi, në anën lindore të saj. Gjithashtu rezultoi se kjo 

pronë mbahet në mënyre të paligjshme nga i padituri pa asnjë lloj titulli dhe pa asnjë miratim 

nga ana e paditësit pronë të cilën jo vetëm që nuk pranon ta lirojë por dhe e përdor atë duke e 

punuar, duke e mbjelle dhe vjelë të ardhurat e frutave natyrore të veçuara dhe ato civile, që 

nga viti 1998. 

       3. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Fier, me vendimin nr. 691 datë 22.05.2017  ka 

vendosur:  

“Pranimin e pjesshëm të kërkesëpadisë. 

2. Detyrimin e të paditurit Anastas Llambro t’i lirojë dhe dorëzojë nga çdo barrë paditësit  

Leonidha Llambro  sipërfaqen e tokës arë prej 1970 m2 dhe 250 m2 truall të ndodhur në 

fshatin Hoxharë e Vjetër, Njësia Administrative Dërmenas, Bashkia Fier, që i përket pasurisë 

me nr. 10/39, e cila pas azhurnimit ka marrë nr. pasurie 10/40, e cila ka këto kufizime: V-

kanal; J- M. Llambro, L- Anastas Llambro  dhe P-T. Llambro (e shënuar me ngjyrë të verdhë 

sipas planvendosjes nr. 3 të hartuar nga ekspertja Engjëllushe Sako që do t’i bashkëngjitet 

këtij vendimi). 

3. Detyrimin e të paditurit Anastas Llambro të dëmshpërblejë paditësin për përdorimin e 

sendit që nga viti 2003-2016, në shumën 859,998 lekë. 

4. Shpenzimet gjyqësore në ngarkim të  paditurit”. 

      4. Gjykata e Apelit Vlorë, me vendimin nr. 128 datë 09.04.2021 ka vendosur: 

“Lënien në fuqi  të  vendimit nr. 691 datë 22.05.2017 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier”. 

     5. Kundër këtij vendimi, ka paraqitur rekurs pala e paditur Anastas Llambro, i cili, me datë 

17.09.2021 ka paraqitur pranë Gjykatës së Lartë kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të 

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

-Kemi ushtruar të drejtën e rekursit. 

- I padituri Anastas Llambro ka bërë vetë deklarimin për legalizimin e parcelës ndërtimore të 

cilën Gjykata e Rrethit Gjyqësor Fier dhe ajo Apelit vendimet e tyre i kanë marrë bazuar 

vetëm në Aktin e Marrjes së Tokës në Pronësi të paditësit, si dhe në formularin nr. 6, për këto 

dy prova shkresore ne dyshuam që në fillim se nuk ishin në formën e kërkuar nga ligji pasi 

nuk përputheshin AMTP me formularin 06, si dhe AMTP ishte pa vulë, si dhe dyshonim se 

kishte dhe falsifikim, bëmë kallëzim penal në organin e prokurorisë dhe për këtë arsye, në 

mbështetje të nenit 297germa “a”, të KPC, i kërkojmë gjykatës pezullimin e gjykimit derisa 

të mbarojnë hetimet, pasi neni 297 germa “a” i KPC thotë: Gjykata vendos pezullimin e 

gjykimit kur: 

a)çështja nuk mund të zgjidhet para se të zgjidhet një çështje tjetër penale, civile 

administrative; 

Edhe pse e kemi kërkuar pezullimin e gjykimit, gjykatat nuk e kanë pezulluar gjykimin por e 

kanë vazhduar në kundërshtim me nenin 297 germa “a” të KPC. 

Është për të përmendur faktin se çështja penale nuk është zgjidhur akoma dhe tani që po 

dorëzojmë këtë kërkesë. 

Për të gjitha shkeljet procedurale dhe për të gjitha faktet që kemi paraqitur kërkojmë 

pezullimin e veprimeve përmbarimore, pasi ekzekutimi i vendimit sjell pasoja të 

parikuperueshme. 

Për sa sipër kërkojmë pranimin e kërkesës.   

 

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

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

ligj. 

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

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

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

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

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

që siguron ekzekutimin vendimit. 

     8. Në zbatim të pikës 1 të nenit 479 të KPC, konstatohet se pala  tjetër  Leonidha Llambro 

pjesëmarrës në gjykimin e çështjes ku është dhënë vendimi gjyqësor, është njoftuar për 

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

bazueshmërinë e kërkesës.   

     9. 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 pasur parasysh arsyet justifikuese të zbatimit të kësaj mase, sikur 

mundet të jetë dëmi i rëndë dhe i pariparueshëm që mund të sjellë ekzekutimi i 

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

gjyqhumbëse është paraparë nga ligji procedural civil si mjet që garanton ankimin efektiv në 

kuptim të nenit 43 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë dhe nenit 13 të Konventës 

Europiane të të Drejtave të Njeriut. Por duhet theksuar se kjo është një masë e përkohshme 

me karakter përjashtimor dhe të jashtëzakonshëm. Kjo do të thotë se pala ndërgjyqëse 

gjyqhumbëse që bën kërkesën për pezullimin e vendimit gjyqësor të formës së prerë ka 

barrën t’i paraqesë Gjykatës rrethanat konkrete, të bazuara në prova në cilat nga ekzekutimi i 

menjëhershëm i vendimit gjyqësor të formës së prerë, kësaj pale mund t’i vijë një dëm i rëndë 

në mënyrë të parikthyeshme.  

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

ekzekutimit të vendimit gjyqësor, Kolegji Civil vlerëson se, kërkuesi nuk ka paraqitur asnjë 

shkak apo argument konkret të bazuar në prova se pse ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit 

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

     11. Përsa më sipër, Kolegji Civil vlerëson se nuk ka vend për të pranuar kërkesën e 

paraqitur nga kërkuesi  Anastas Llambro, për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor 

të formës së prerë. 

PËR   KËTO   ARSYE, 

 

                              Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë, në bazë të nenit 479 të KPC 

 

V E N D O S I: 

 

     Mospranimin e kërkesës së paraqitur nga kërkuesi Anastas Llambro, për pezullimin e 

ekzekutimit të vendimit nr. 128, datë 09.04.2021 të Gjykatës së Apelit Vlorë. 

 

 

                                                                                                            Tiranë, më 01.11.2021 

 

   

    ANËTARE                  ANËTAR                 KRYESUES 

                                                                                               

Albana BOKSI                     Artur KALAJA                      Ervin PUPE      
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI CIVIL 

 

Nr. 138 i Regj.Themeltar 

Nr. 138 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 

Artur     KALAJA     - Anëtar 

Albana   BOKSI        - Anëtare 

 

sot më datë 01.11.2021, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën nr. 138 datë 

11.08.2021 dhe nr. 143 akti, datë 02.09.2021, si më poshtë: 

 

KËRKUES:                           Avokatura e Përgjithshme e Shtetit.  

 

OBJEKTI:  Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr.49, datë 04.05.2021 të 

Gjykatës së Apelit  Tiranë. 

 

BAZA LIGJORE:   Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile. 

 

Për çështjen civile që iu përket palëve: 

 

KËRKUES:    Shoqëria “GBC Oil Company” LTD Cayman Islands.   

 

OBJEKT :   Njohjen e vendimit gjyqësor  të Gjykatës Ndërkombëtare të 

Arbitrimit të Dhomës Ndërkombëtare të Tregtisë, të mbajtur në 

Zvicër, Zyrih nr. 22676/GR, çështje e datës 06.07.2020.   

 

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

Shtetit  me datë 11.08.2021 ka paraqitur një kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të vendimit 

nr. 49, datë 04.05.2021 të Gjykatës së Apelit Tiranë si dhe me datë 02.09.2021 ka paraqitur 

kërkesë të integruar në rekurs, për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 49, datë 

04.05.2021 të Gjykatës së Apelit Tiranë. 

     2. Fillimisht, Kolegji me vendim të ndërmjetëm, në bazë të neneve 55 dhe 448, të KPC, 

vendosi të bashkojë kërkesat e ushtruara njëkohësisht ndaj të njëjtit vendim për pezullimin e 

ekzekutimit të tij. Kolegji vlerëson se për bashkimin e kërkesave do të zbatohet me analogji 
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kriteri parashikuar në nenin 57 të KPC, sipas të cilit kërkesa më e vonshme në kohë i 

bashkohet asaj që është paraqitur më herët. Sa më sipër, në rastin konkret, Kolegji vendosi 

bashkimin e shqyrtimit të kërkesës me nr. 138 akti, datë 11.08.2021, të paraqitur nga kërkuesi 

Avokatura  e Shtetit, Zyra e Avokatit të Përgjithshëm   me kërkesën me nr. 143 akti datë 

02.09.2021, të paraqitur po nga kërkuesi Avokatura  e Shtetit, Zyra e Avokatit të 

Përgjithshëm. 

      3. Referuar akteve të administruara në gjykatat e faktit rezulton se Shoqëria “GBC Oil 

Company” LTD Cayman Islands, i është drejtuar Gjykatës së Apelit Tiranë me kërkesën  me 

objekt;  Njohjen e vendimit gjyqësor  të Gjykatës Ndërkombëtare të Arbitrimit të Dhomës 

Ndërkombëtare të Tregtisë, të mbajtur në Zvicër, Zyrih nr. 22676/GR, çështje e datës 

06.07.2020.   

      4. Gjykata e Apelit Tiranë, me vendimin nr. 49 datë 05.04.2021 ka vendosur: 

“Njohjen dhe dhënien fuqi ligjore për zbatim në Republikën e Shqipërisë të  vendimit nr. 

22676/GR, të Gjykatës Ndërkombëtare të Arbitrimit të Dhomës Ndërkombëtare të Tregtisë, 

Zyrih,  Zvicër, datë 06.07.2020, në çështjen e arbitrazhit midis “GBC Oil Company” LTD 

(ishujt Cayman) dhe Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, AKBN dhe Albpetrol sh.a. 

Republika e Shqipërisë”.   

     5. Kundër këtij vendimi, ka paraqitur rekurs Avokatura e Shtetit  me datë 11.08.2021 ka 

paraqitur pranë Gjykatës së Lartë kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të vendimit të 

Gjykatës së Apelit Tiranë si dhe me datë 02.09.2021 ka paraqitur kërkesë të integruar në 

rekurs ku kërkon pezullimin e ekzekutimit të vendimit të Gjykatës së Apelit Tiranë, duke 

parashtruar këto shkaqe: 

-Kemi ushtruar të drejtën e rekursit. 

-Në rastin objekt gjykimi jemi përpara rastit që të kërkojmë pezullimin e ekzekutimit të 

vendimeve pasi në respektim të nenit 479 të KPC, Gjykata e Lartë pezullon ekzekutimin e 

vendimit kur ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit do të sillte pasoja të rënda e të 

pariparueshme, pra ekziston rreziku i shkaktimit të një dëmi të rëndë dhe të 

pazëvendësueshëm për Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, si dhe AKBN. 

-Nisur nga situata e krijuar nga vendimet e gjykatës, jemi të detyruar ti drejtohemi Gjykatës 

së Lartë që të bëjë një analize ligjore, situatës së krijuar dhe të vendosë marrjen e masës së 

pezullimit, deri në shqyrtimin e rekursit në Gjykatën e Lartë. 

-Pra, elementët janë: (i) ekzistenca e një rreziku që nënkupton domosdoshmëri dhe urgjencë 

në marrjen e masës së pezullimit në mënyrë që ky rrezik të mos materializohet dhe (ii) dëmi 

në rast materializmi të rrezikut të jetë i rëndë dhe i pazëvendësueshëm që nënkupton dëm në 

masë të konsiderueshme si dhe faktin që nuk ekziston ndonjë mënyrë që ai të zëvendësohet. 

Ekzekutimi i vendimit të Gjykatës së Apelit Tiranë, do të sillte Ministrisë së Infrastrukturës 

dhe Energjisë, dhe AKBN, një dëm të madh dhe të pariparueshëm ekonomik. 

-Ekzistenca e një rreziku, që nënkupton domosdoshmëri dhe urgjencë, në rastin tonë ekziston 

rreziku, pasi ekzekutimi i këtij vendimi ndaj një subjekti që nuk është palë në proces dhe nga 

informacioni rezulton se ka shpallur falimentin do të ishte i pa mundur rikuperimin e vlerës. 

-Po kështu ekziston dhe rreziku i rëndë dhe i pariparueshëm i dëmit ekonomik, duke iu 

referuar edhe faktit se shoqëria “GBC Oil Company” ltd është në proces likuidimi dhe në 

kuadër të këtij procesi janë caktuar likuidatorë të përbashkët. Njëkohësisht duke iu referuar 

shkresave date 26 maj 2021 dhe 24 shtator 2021 të shoqërisë “Omni Bridgevay Capital” 

drejtuar Republikës së Shqipërisë dhe institucioneve debitorë (bashkëlidhur këtij rekursi në 

cilësinë e provave si dhe përkthimi i tyre), rezulton se të gjitha të drejtat e kësaj shoqërie si 

palë kreditore (për efekt të vendimit të arbitrazhit datë 06.07.2020) i kanë kaluar shoqërisë 

“Omni Bridgevay Capital”. Konkretisht citojmë shkresat e sipërcituara: “I referohemi 

Njoftimit tonë mbi Interesin e Sisurisë së Rendit të Parë të datës 24 Shtator, 2021 (Shtojca 1), 

me anë të së cilit iu njoftoimë se të gjitha të drejtat titujt dhe interesat e GBC Oil Company 

Ltd. (GBC) kundër Republikës së Shqipërisë, Agjencisë Kombëtare të Burimeve Natyrore 

dhe Albpetrol (pala debitore e Vendimit) që rrjedhin nga vendimi përfundimtar i arbitrazhit i 
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datës 6 korrik 2020 (vendimi) i janë kaluar OBCC-së nga GBC-ja, në përputhje me 

Marrëveshjet e Sigurisë të datës 26 shtator 2017 dhe 3 prill 2018. OBCC ka ekskluzivisht të 

drejtën për të përfituar pagesat për dëmshpërblim për efekt të pretendimeve/kërkesave të 

ngritura në arbitrazh, duke qenë në përparësi mbi çdo kreditor tjetër…..  Më tej ju 

informojmë se më 5 Mars 2021 Gjykata e Lartë e Ishujve Kajman/Divizioni i Shërbimeve 

Financiare, në kuadër të procedurës së likuidimit të kësaj shoqërie, ka urdhëruar mbylljen e 

GBC dhe ka emëruar Z. Christopher Kennedy dhe Z. Barry Lyncli, të Alvarez & Marsal si 

likuidatorë të përbashkët zyrtarë të GBC. Një urdhër i tillë është në proces njhjeje ligjore në 

Shqipëri. Kjo do të thotë që këta likuidatorë janë tani përfaqësuesit e vetëm ligjorë të GBC, 

dhe të gjitha komunikimet nga pala debitore e vendimit, në lidhje me vendimin, duhet të 

dërgohen/tu konunikohen ekskluzivisht atyre, në adresën: Alvarez & Marsal Cayman Islands 

Limited, Buildiitg Floor 2nd Floor Building, 70 Harbour Drive, PO Kutia 2507, George 

Toën, Grand Cayman, KYl-1104, Ishujt Kajman ose adresën elektronike: 

BLynch@alvarezandmarsal.com. Më tej, kjo do të thotë se çdo veprim i çdo përfaqësuesi 

dhe/ose avokati të GBC, i autorizuar qëllimisht nga ish-drejtorët e GBC ose persona të tjerë 

përveç likuidatorëve të sipërcituar, i kryer pas 5 Marsit 2021 është i pavlefshëm dhe i 

paligjshëm. Në këtë kuadër, ne gjithashtu dëshirojnë të tërheqim vëmendjen tuaj për faktin se 

çdo pagesë dhe/ose ndonjë shlyerje e detyrimit që rrjedh nga vendimi, për GBC ose ndonjë 

palë tjetër, duke përfshirë një marrëveshje me kompensim, pa autorizimin e likuidatorëve të 

sipërcituar, nuk do të përbëjë shkak të ligjshëm për përjashtimin nga detyrimi i palës debitore 

për dëmshpërblim sipas vendimit,pretendimeve/kërkesave, në Shqipëri dhe as në ndonjë 

juridiksion tjetër ku vendimi do të ekzekutohet. OBCC rezervon të gjitha të drejtat dhe mjetet 

ligjore sipas Marrëveshjeve të Sigurisë dhe të gjitha të drejtat dhe mjetet ligjore në secilin rast 

kundër dhe/ose lidhur me vendimin, GBC dhe palën debitore të vendimit. 

-Mund të themi me bindje se nga analiza e elementëve më sipër ekziston rrezik i tashëm, real 

dhe i drejtpërdrejtë që paditësi cenohet në të drejtat e tij dhe për pasojë mund të vijë një dëm 

konkret. Aq më tepër flitet për natyrën e rëndë dhe të pariparueshme të dëmit, nga momenti 

që ekzekutohet vendimi dhe dëmi është iminent. Pra, jemi para një situate urgjence që paraqet 

shkak për të lejuar marrjen e masës së pezullimit të zbatimit të vendimit gjyqësorë. 

-Neni 479/1 i KPC ka garantuar vendosjen e masës së përkohshme procedurale të pezullimit 

të ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë 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 mund 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 procedurial civil si mjet që 

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

dhe nenit 13 të Konventës Europianë të të Drejtave të Njeriut. 

-Në këtë fazë flitet për ekzistencën e një rreziku dhe cenim të tashëm, real dhe të 

drejtpërdrejtë të shtetit. Pra ekziston urgjenca në lejimin nga Gjykata të marrjes së masës së 

pezullimit. Është plotësuar kriteri i domosdoshmërisë dhe urgjencës në marrjen e masës. Këto 

dy kritere sipas praktikës gjyqësore në fjalë nënkuptojnë vlerësimin e rrezikut të shkaktimit e 

një dëmi, të cilat në rastin tonë konkret ekzistojnë.   

 

II. Vlerësimi i Kolegjit Civil  

 

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

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

ligj. 

     7. Në pikën 1 të nenit 479 të KPC, parashikohen kushtet dhe motivet për të cilat, Gjykata e 

Lartë, mund të pezullojë ekzekutimin e vendimit gjyqësor: “1. Gjykata e Lartë, pasi është 

paraqitur rekursi, me kërkesë të palës, mund të vendosë pezullimin e ekzekutimit të vendimit 

kur: a) ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit do të sillte pasoja të rënda e të pariparueshme; 
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dhe/ose b) pala që ka bërë rekursin depoziton garanci materiale që siguron ekzekutimin 

vendimit. 

   8. Në zbatim të pikës 1 të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile, konstatohet se palës tjetër 

Shoqëria “GBC Oil Company” LTD Cayman Islands, pjesëmarrës në gjykimin e çështjes ku 

është dhënë vendimi gjyqësor, i është bërë njoftimi me shpallje.  

   9. 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 pasur parasysh arsyet justifikuese të zbatimit të kësaj mase, sikur 

mundet të jetë dëmi i rëndë dhe i pariparueshëm që mund të sjellë ekzekutimi i 

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

gjyqhumbëse është paraparë nga ligji procedural civil si mjet që garanton ankimin efektiv në 

kuptim të nenit 43 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë dhe nenit 13 të Konventës 

Europiane të të Drejtave të Njeriut. Por duhet theksuar se kjo është një masë e përkohshme 

me karakter përjashtimor dhe të jashtëzakonshëm. Kjo do të thotë se pala ndërgjyqëse 

gjyqhumbëse që bën kërkesën për pezullimin e vendimit gjyqësor të formës së prerë ka 

barrën t’i paraqesë Gjykatës rrethanat konkrete, të bazuara në prova në cilat nga ekzekutimi i 

menjëhershëm i vendimit gjyqësor të formës së prerë, kësaj pale mund t’i vijë një dëm i rëndë 

në mënyrë të parikthyeshme.  

    10. Nga shqyrtimi i shkaqeve konkrete për të cilat pala kërkuese Avokatura e Përgjithshme 

e  Shtetit, kërkon pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor, Kolegji Civil vlerëson se, 

pala kërkuese nuk ka paraqitur asnjë shkak apo argument konkret të bazuar në prova se pse 

ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit do të sillte për palën kërkuese  pasoja të rënda dhe të 

pariparueshme. 

     11. Përsa më sipër, Kolegji Civil vlerëson se nuk ka vend për të pranuar kërkesën e 

paraqitur nga pala kërkuese Avokatura e Shtetit  për pezullimin e vendimit nr. 49, datë 

04.05.2021 të Gjykatës së Apelit  Tiranë, me të cilin është vendosur: “Njohjen dhe dhënien 

fuqi ligjore për zbatim në Republikën e Shqipërisë të  vendimit nr. 22676/GR, të Gjykatës 

Ndërkombëtare të Arbitrimit të Dhomës Ndërkombëtare të Tregtisë, Zyrih,  Zvicër, datë 

06.07.2020, në çështjen e arbitrazhit midis “GBC Oil Company” LTD (ishujt Cayman) dhe 

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, AKBN dhe Albpetrol sh.a. Republika e 

Shqipërisë”.   

PËR   KËTO   ARSYE, 

 

                          Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë, në bazë të nenit 479 të KPC 

 

V E N D O S I: 

 

      Mospranimin e kërkesës së paraqitur nga kërkuesi Avokatura e Shtetit për pezullimin e 

ekzekutimit të vendimit nr. 49, datë 04.05.2021 të Gjykatës së Apelit  Tiranë. 

 

                                                                                                       Tiranë, më 01.11.2021 

 

  

    ANËTARE                        ANËTAR        KRYESUES 

 

Albana BOKSI                         Artur KALAJA                    Ervin PUPE   
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