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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 
KOLEGJI CIVIL 

 
Nr. 172 Regj. Themeltar 
Nr. 172 i Vendimit 
 

V E N D I M 
NË EMËR TË REPUBLIKËS 

 
   Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë i përbërë nga: 
 
           Ervin PUPE  - Kryesues 
                                          Artur KALAJA        - Anëtar 
                                           Sandër SIMONI      - Anëtar 
 
  Sot më datë 16.02.2022, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr. 170 Akti, 
datë 01.12.2021, si më poshtë:  
 
KËRKUES: Shoqëria “Sulaj” sh.p.k 
 
OBJEKTI:  Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 323 datë 26.11.2021 të 

Gjykatës së Apelit Vlorë. 
 
BAZA LIGJORE:   Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile. 
 
Për çështjen civile që iu përket palëve: 
 
PADITËS I KUNDËRPADITUR: Fejzi Shabani 
                 Refije Bajaziti (Shabani) 
                 Kimete Shabani 
     Lindita Kapinova(Shabani) 
     Mirela Treko (Shabani) 
     Eglantina Pjero (Shabani) 
      Lutfije Shabani 
     Majlinda Rrapushi (Shabani) 
     Nevila Shabani 
     Juela Shabani 
     Erislajd Shabani 
     Viron Shabani 
 
I PADITUR KUNDËRPADITËS: Shoqëria “Sulaj” sh.p.k 
 
PERSON I TRETË:   Zyra Vendore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme Vlorë 
               Kastriot Alushaj       
                          Mikel Alushaj                                                                                                           
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                                    Albert Alushaj 
                                    Fjodor Alushaj 

Këze Shabani 
Eljona Shabani                                                                                                                     

                                 

KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË 

pasi dëgjoi relatimin e gjyqtarit, z. Ervin Pupe dhe diskutoi në dhomë këshillimi çështjen 
në tërësi, 

 
V Ë R E N: 

 
I. Rrethanat e çështjes 
 
1.Para Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji), pala kërkuese, Shoqëria 

Sulaj sh.p.k, me datë 07.12.2021 ka paraqitur një kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të 
vendimit nr. 323 datë 26.11.2021 të Gjykatës së Apelit Vlorë. 

2. Referuar akteve të administruara në gjykatat e faktit rezulton se paditësit të 
kundërpaditur Fejzi Shabani etj i janë drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë kundrejt palës 
së paditur kundërpaditëse, shoqëria ‘’Sulaj’’ sh.p.k me padi me objekt: “Detyrimin e palës së 
paditur shoqëria “Sulaj” sh.p.k që të përmbush detyrimet sipas kontratës së sipërmarrjes 
...detyrimin e palës së paditur të  paguajë dëmin e shkaktuar dhe kamatat ligjore... etj.”. 

3.Pala e paditur ka paraqitur kundërpadi me objekt: “Detyrimin e palëve paditëse të 
kundërpaditura të paguajnë në favor të shoqërisë Sulaj sh.p.k kushtin penal gjobor...përcaktimi 
nga ana e gjykatës i pjesës takuese të bashkëpronarëve etj’’ 

3. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Vlorë me vendimin nr. 323, datë 04.03.2019 ka vendosur: 
- Pranimin  e pjesshëm të kundërpadisë, duke vendosur: 
- Detyrimin e palës paditëse të kundërpaditur në mënyrë solidare, ti paguajnë të paditurit 

shoqëria “Sulaj” sh.p.k dëmin  e shkaktuar dhe fitimin e munguar për shkak të vonesës në 
përmbushjen e Kontratës së Sipërmarrjes Nr.858 Rep, Nr.676 Kol datë 17.07.2006, nga 
dita e përfundimit të punimeve, regjistrimit të objektit të ndërtuar dhe Njoftimit Noterial 
të paditësve të kundërpaditur datë 22.07.2010, në shumën 83 977 694 lekë, sipas vlerës së 
llogaritur me aktin e ekspertimit të kryer për efekte të këtij gjykimi, si dhe interesin 
bankar mbi këtë shumë deri në ditën e ekzekutimit të këtij vendimi. 

- Rrëzimin e kundërpadisë mbi kërkimet e tjera ‘’Për caktimin e pjesës takuese të 
bashkëpronarëve të familjes ‘’Shabani’ dhe pagimin  e penalitetit 50 000 euro dhe 5 % të 
sipërfaqes së ndërtimit 

- Shpenzimet gjyqësore të përbëra nga taksa e padisë, vlera e akteve të ekspertimit të 
kryera gjatë gjykimit si dhe shpenzimet e avokatisë, i ngarkohen palës paditëse të 
kundërpaditur 
4. Ky vendim është ndryshuar nga Gjykata e Apelit Vlorë, e cila me vendimin nr. 323, 

datë 26.11.2020, ka vendosur:  
  - Ndryshimin e vendimit nr. 323, datë 04.03.2019 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë, 

në këtë mënyrë: 
- Pranimin e padisë.  
- Detyrimi i palës së paditur shoqëria ndërtuese “Sulaj” sh.p.k që të përmbushë detyrimet 

kontraktore të marra përsipër me Kontratën e Sipërmarrjes Nr. 858 Rep, Nr. 676 Kol, 
dt.17.07.2006 ndaj paditësave e personave të tretë , duke njohur pronar dhe duke i 
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dorëzuar palës paditëse dhe personave të tretë pjesën takuese të sipërfaqes ndërtimore që 
i përket bashkëpronarëve  Shabani, si më poshtë vijon: 

-  Garazhi me nr. 15 me sipërfaqe 29.29 m2(skica nr.2, me ngjyrë vjollcë) dhe garazhi nr. 2 
me sipërfaqe 43.8 m2 (pasqyruar në skicën nr.2 me ngjyrë jeshile). 

-  Dyqani me nr. 4, i cili ka sipërfaqen 82 m2 (pasqyruar në skicën nr.3 me ngjyrë vjollce).  
- Dyqani me nr. 3 i cili ka sipërfaqen 80 m2 (pasqyruar në skicën nr.3 me ngjyrë vjollcë).  
- Apartament nr. 10 me sipërfaqe 66.2 m2 (pasqyruar në skicën nr.4 me ngjyrë vjollcë) 
- Apartament nr. 11 me sipërfaqe 81.2 m2 (pasqyruar në skicën nr.4 me ngjyrë vjollcë) 
- Apartament nr. 12 me sipërfaqe 91.5 m2 (pasqyruar në skicën nr.4 me ngjyrë vjollcë) 
- Apartament nr. 13 me sipërfaqe 65.3 m2 (pasqyruar në skicën nr.4 me ngjyrë vjollcë) 
- Apartament nr. 10 me sipërfaqe 72.3 m2(pasqyruar në skicën nr. 5 me ngjyrë vjollcë) 
- Apartament nr. 10 me sipërfaqe 72.3 m2 ( pasqyruar në skicën nr.6 me ngjyrë vjollcë) 
-  Apartament me nr.8 me sipërfaqe 64.6 m2 (pasqyruar në skicën nr.7 me ngjyrë jeshile ) 

sipas planimetrisë faktike të katit të parë banim, 
-  Apartament me nr.8 me sipërfaqe 64.6 m2 (pasqyruar në skicën nr. 7 me ngjyrë jeshile) 

sipas planimetrisë faktike të katit të gjashtë banim. 
-  Apartament me nr. 8 me sipërfaqe 64.6 m2 (pasqyruar në skicën nr. 7 me ngjyrë 

jeshile)sipas planimetrisë faktike te katit te shtate banim. 
-  apartament me nr.8 me sipërfaqe 64.6 m2 (pasqyruar në skicën nr. 7 me ngjyrë jeshile) 

sipas planimetrisë faktike të katit të tetë banim. 
-  Apartament me nr. 7 me sipërfaqe 62.7 m2 ( pasqyruar në skicën nr. 8 me ngjyrë jeshile) 

sipas planimetrisë faktike të katit të gjashtë banim.  
- Apartament me nr.7 me sipërfaqe 62.7 m2 (pasqyruar në skicën nr.8 me ngjyrë jeshile) 

sipas planimetrisë faktike të katit të tetë banim.  
Akti i ekspertimit i kryer në Gjykatën e Apelit bëhet pjesë integrale e këtij vendimi. 
Detyrimi i palës së paditur kundërpaditëse shoqëria “Sulaj”  sh.p.k që të paguajë në favor 
të paditësve të kundërpaditur vlerën e diferencës më pak në garazh, dyqane dhe 
apartamente, në shumën prej 83.922 euro, si dhe vlerën e punimeve të papërfunduara në 
dyqanin nr. 4 në katin përdhe në shumën prej 119.258 lekë.  
Ç’regjistrimi nga regjistrat e ZVRPP Vlorë i pjesës takuese të sipërfaqes ndërtimore të 
sipërpërmendur nga emri i shoqërisë “Sula” sh.p.k duke e regjistruar atë në favor të 
pronarëve të truallit b/pronësi Shabani.  

- Detyrimi i palës së paditur kundërpaditëse që të paguajë në favor të palës paditëse të 
kundërpaditur dëmin për shkak të mosdorëzimit në kohë dhe mosshfrytëzimit të pjesës 
takuese për periudhën nga data 23.06.2016 që është data e ngritjes së padisë deri në datën 
e hartimit të aktit të ekspertimit data 30.11.2018 (gjithsej 29 muaj) në shumën prej 
6.640.826 lekë, shtuar me kamatat ligjore për këtë periudhë sipas interesave të Bankës së 
Shqipërisë nga data e hartimit të aktit të ekspertimit data 30.11.2018.  

- Rrëzimin e kundërpadisë si të pabazuar në ligj dhe në prova.’’ 
5. Kundër këtij vendimi, ka paraqitur rekurs dhe kërkesë për pezullim, pala e paditur 

kundërpaditëse, Shoqëria “Sulaj” sh.p.k, e cila po ashtu, me datë 07.12.2021 ka paraqitur pranë 
Gjykatës së Lartë një kërkesë të veçantë për pezullimin e ekzekutimit të vendimit të Gjykatës së 
Apelit Vlorë, duke parashtruar shkaqet si vijon: 

- Gjykata e Apelit Vlorë ka arritur në konkluzione të ndryshme nga ato të gjykatës së 
shkallës së parë në lidhje me marrëdhënien juridike objekt gjykimi e për të cilën ka edhe 
një vendim të mëparshëm të formës së prerë që ka qenë i detyrueshëm për tu zbatuar nga 
Gjykata Apelit Vlorë, çka do të thotë se për këtë çështje dy trupa gjyqësore të ndryshme, 
kanë mbajtur qëndrime të ndryshme dhe se tashmë pritshmëria e marrjes në të ardhmen 
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deri në shqyrtimin në themel të kësaj çështje nga Gjykata e Lartë është që të ndryshohet 
apo të prishet vendimi i Gjykatës së Apelit Vlorë objekt shqyrtimi. Pala e paditur nuk ka 
zbatuar detyrimet kontraktuale dhe jo vetëm që nuk është paraqitur për të bërë ndarjen e 
njësive, por dhe kur Shoqëria “Sulaj” sh.p.k i ka paraqitur projektin e pjesëtimit duke i 
afruar sipërfaqen e dakordësuar në kontratë 30 %, fakt që provohet me njoftimin noterial 
Nr. 1779 Rep, dhe Nr. 588 Kol, datë 21.04.2009,  nuk e kanë marrë në dorëzim, madje 
nuk kanë kthyer as përgjigje. 

-  Në rastin objekt gjykimi gjykata ka gabuar dhe vendimmarrja e saj është në kundërshtim 
flagrant me ligjin duke mos garantuar zhvillimin e një hetimi të plotë e të gjithanshëm 
mosmarrëveshjes objekt gjykimi, si dhe nuk u ka dhënë përgjigje të gjitha kërkimeve dhe 
pretendimeve të palëve të ngritura në gjykim (të shpjeguara në shkaqet e rekursit). 

- Një ekzekutim i menjëhershëm i një vendimi të tillë do të krijonte pasoja të rënda e të 
parikuperueshme e madje do ta çonte në faliment subjektin ndërtues “Sulaj” sh.p.k, pasi: 

- Kjo shoqëri ka bllokuar aktivitetin qysh prej datës 24.01.2013 për shkak dhe të palëve 
pronare të truallit paditësit e kundrapaditur, duke bërë ndërprerje të veprimtarisë së saj 
prej mbi 8 vjet e duke mos realizuar asnjë kontratë prenotimi, shitje të shumë pasurive 
tashmë në pritje për tu shitur prej saj. Ka rezultuar se shumë kontrata prenotimi nuk janë 
finalizuar me palët e treta, çka ka sjellë të ardhura të munguara për shoqërinë ndërtuese 
me mosmarrjen e kësteve të fundit prej qytetarëve prenotues. 

- Është prishur imazhi i shoqërisë dhe kanë ngelur pa u shitur shumë apartamente garazhe 
apo njësi shërbimi duke u bërë publik fakti se ka proces gjyqësor mes subjektit ndërtues 
dhe pronarëve të truallit, se ka bllokim ne Hipotekë, ndërkohë që shoqëria ndërtuese ka 
përfunduar ndërtimin e pallatit qysh në vitin 2009 me shpenzime, duke marrë kredi nëpër 
banka. 

- Rezulton e provuar se ka të paktën 4 kontrata prenotimi që krijojnë mbivendosje me 
pjesën e pronës të disponuar me vendim gjykate në favor të palëve pronare të truallit,  çka 
do të thotë se subjekti ndërtues duhet të kthejë vlerat monetare qytetarëve të mësipërm 
prenotues apo edhe shumë qytetarëve të tjerë që nuk kanë marrë çertifikatat e pronësisë 
për shkak të mosrealizimit të kontratës së shkëmbimit me palën pronare të truallit, apo 
ndoshta edhe më keq se kaq që shoqëria ndërtuese “Sulaj” sh.p.k të përballet me ta në 
procese gjyqësore me objekt shpërblim dëmi, të cilat arrijnë në vlera shumë të mëdha e të 
papërballueshme në qindra mijëra euro. Kujtojmë këtu që vetëm tre kontratat e dorëzuara 
në seancën gjyqësore në Gjykatën e Apelit Vlorë ajo e kaparit nr. 4133 Rep. dhe nr. 1167 
Kol. datë 11.10.2007, e porosisë nr. 2035 Rep. dhe nr. 1208 Kol. datë 11.08.2008 dhe 
kontrata e datës 25.06.2009 kapin një vlerë totale prej 243,000 (dyqind e dyzetë e tre 
mijë) euro.           
6. Pala paditëse Fejzi Shabani ka paraqitur kundërshtime në lidhje me kërkesën për 

pezullim duke parashtruar: 
-Kërkesa për pezullim është e përsëritur. 
-Kërkesa paraqitet për të penguar pronarët e truallit që të gëzojnë pronën e tyre dhe nuk 
plotësohen kushtet për pezullim sipas nenit 479, pika 1, gërma ‘’a’’ dhe ‘b’’ të KPC.   
-Pretendimet e palës kërkuese lidhen me shqyrtimin në themel të rekursit dhe nuk 
provohet dëmi i rëndë dhe i pariparueshëm, sipas dispozitave ligjore dhe praktikës së 
Gjykatës së Lartë. 
-Kushtet shëndetësore të administratorit të shoqërisë mund të përbëjnë shkak për 
përshpejtimin e gjykimit të çështjes, por jo për pezullimin e vendimit.  
-Gjykata duhet të rrëzojë kërkesën për pezullimin e vendimit dhe të gjobisë avokatin e 
Shoqërisë “Sulaj” sh.p.k me 100 000 lekë gjobë për abuzim me kërkesën për pezullim. 
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II.  Vlerësimi i Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë 
 
          7. Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji) vlerëson se kërkesa e palës 
kërkuese, Shoqëria “Sulaj” sh.p.k, për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të vendimit 
nr. 323, datë 26.11.2021 të Gjykatës së Apelit Vlorë është pjesërisht e bazuar në ligj. 
          8. 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”. 

9. Në zbatim të pikës 1 të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile, bashkëlidhur kërkesës 
për pezullim të palës kërkuese Shoqëria “Sulaj” sh.p.k, 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 
Shoqëria “Sulaj” sh.p.k.          
 10. Kolegji vlerëson  se, neni 479/1 i K.P.C garanton vendosjen e masës së përkohshme 
procedurale të pezullimit të ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë (në kuptimin 
material) në funksion të zgjidhjes së rekursit, që është ushtruar ndaj vetë vendimit të formës së 
prerë, sigurisht duke patur parasysh arsyet justifikuese të zbatimit të kësaj mase, sikur mundet të 
jetë dëmi i rëndë dhe i pariparueshëm që mund të sjellë ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit 
gjyqësor të formës së prerë. Kjo e drejtë e palës ndërgjyqëse gjyqhumbëse është paraparë nga 
ligji procedural civil si mjet që garanton ankimin efektiv në kuptim të nenit 43 të Kushtetutës së 
Republikës së Shqipërisë dhe nenit 13 të Konventës Europiane të të Drejtave të Njeriut. Por 
duhet theksuar se kjo është një masë e përkohshme me karakter përjashtimor dhe të 
jashtëzakonshëm. Kjo do të thotë se pala ndërgjyqëse gjyqhumbëse që bën kërkesën për 
pezullimin e vendimit gjyqësor të formës së prerë ka barrën t’i paraqesë Gjykatës rrethanat 
konkrete, të bazuara në prova në cilat nga ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit gjyqësor të 
formës së prerë, kësaj pale mund t’i vijë një dëm i rëndë në mënyrë të pa rikthyeshme.  
 11. Nga shqyrtimi i shkaqeve konkrete për të cilat pala kërkuese, kërkon pezullimin e 
ekzekutimit të vendimit gjyqësor, Kolegji vlerëson se, kjo kërkesë, motivohet jo vetëm me 
shkaqe që kanë të bëjnë me ligjshmërinë e vendimeve të dhëna nga gjykata e shkallës së parë dhe 
ajo e apelit në zgjidhjen e çështjes, të cilat  Kolegji i vlerëson në kohën kur shqyrton në dhomë 
këshillimi shkaqet e rekursit ndaj vendimit të gjykatës së apelit, por dhe me shkakun që 
ekzekutimi i vendimit sjell pasoja të rënda për palën kërkuese. (neni 479 pika 1 shkronja “a” e 
Kodit të Procedurës Civile), pasi nga ana e gjykatës së Apelit është vendosur ndër të tjera 
detyrimi i palës së paditur për të paguar diferencën për vlerën e njësive të pa dorëzuara dhe 
shpërblimin e dëmit për shkak të vonesës të përmbushjes së kushteve kontraktore, ekzekutimi i të 
cilës do të sillte në rastin konkret situatën e parikuperueshme.     

12. Kolegji vlerëson se, kërkesa duhet të pranohet pjesërisht, vetëm  lidhur me detyrimin 
e kërkuesit Shoqëria “Sulaj” sh.p.k të paguajë në favor të paditësave vlerat monetare si diferenca 
të pronës, punimeve të papërfunduara dhe mosdorëzimit në kohë të pjesës takuese. Kolegji ka 
parasysh dhe qëndrimin e mbajtur nga Gjykata Kushtetuese në vendimin nr. 86 datë 26.12.2017. 
                                                                                                                                                                                                                                     
 13. Para se të merret në shqyrtim rekursi i palës së paditur dhe para se Kolegji të 
vlerësojë nëse rekursi duhet të shqyrtohet apo jo në seancë gjyqësore apo se cili nga qëndrimet e 
gjykatave është i ligjshëm dhe i drejtë, ekzekutimi i vendimit të formës së prerë palës kreditore 
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gjyqfituese, do të mund të sillte pasoja të rënda dhe të pariparueshme për palën debitore 
gjyqhumbëse, lidhur me detyrimin e kërkuesit Shoqëria “Sulaj” sh.p.k që  të paguajë në favor të 
paditësave vlerat monetare si diferenca të pronës, punimeve të papërfunduara dhe mosdorëzimit 
në kohë të pjesës takuese.          
 14. Përsa më sipër, Kolegji vlerëson se ka vend për të pranuar pjesërisht kërkesën e 
paraqitur nga kërkuesi Shoqëria “Sulaj” sh.p.k për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor 
të formës së prerë. 
 

PËR KËTO ARSYE, 
 

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

V E N D O S I: 
 

- Pranimin e pjesshëm të kërkesës. 
- Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 323 datë 26.11.2021 të Gjykatës së Apelit 

Vlorë, vetëm lidhur me detyrimin e kërkuesit Shoqëria “Sulaj” sh.p.k të paguajë në favor të 
paditësave vlerat monetare si diferenca të pronës, punimeve të papërfunduara dhe mosdorëzimit 
e mos shfrytëzim në kohë të pjesës takuese. 
 
                                                                                                                             Tiranë, më 16.02.2022 
 
 
  A N Ë T A R                   A N Ë T A R                K R Y E S U E S  
 
Artur KALAJA                                   Sandër SIMONI                                  Ervin  PUPE 
 


