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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 
KOLEGJI CIVIL 

 
Nr. 249 i Vendimit. 

V E N D I M 
NË EMËR TË REPUBLIKËS 

 
Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë i përbërë nga gjyqtarët: 

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

  
Sot më datë 14.10.2020, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr. 249 akti, datë 
30.09.2020, si më poshtë: 
 
KËRKUES: Agjencia Shtetërore e Kadastrës.  
 
OBJEKTI:  Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr.734, datë 11.12.2019 të 

Gjykatës së Apelit Durrës. 
 
BAZA LIGJORE:   Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile. 
 
Për çështjen civile që iu përket palëve: 
 
PADITËS:         Marjana Hoxha. 
 
TË  PADITUR: Agjencia Shtetërore e Kadastrës, Drejtoria e Përgjithshme 

Tiranë. 
                                         Agjencia Shtetërore e Kadastrës, Drejtoria Vendore Durrës. 
 

KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SE LARTË 
 

Pasi dëgjoi relatimin e gjyqtarit Ervin Pupe mbi kërkesën e pezullimit të ekzekutimit të 
vendimit gjyqësor të formës së prerë, 
 

V Ë R E N 
I. Rrethanat e çështjes 
 
1. Para Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji), pala kërkuese, Agjencia 
Shtetërore e Kadastrës, me datë 11.02.2020 ka paraqitur një kërkesë për pezullimin e 
ekzekutimit të vendimit nr. 734, datë 11.12.2019 të Gjykatës së Apelit Durrës. 
 
2. Referuar akteve të administruara në gjykatat e faktit rezulton se paditësja Marjana Hoxha  i 
është drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës, kundrejt palëve të paditura  Agjencia 
Shtetërore e Kadastrës, Drejtoria e Përgjithshme Tiranë dhe Agjencia Shtetërore e Kadastrës 
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Drejtoria Vendore Durrës, me padinë me objekt ; Detyrimi i palëve të paditura të më 
dëmshpërblejnë  nga zgjidhja e kontratës së punës .......  
3. Gjykata e Rrethit Gjyqësor  Durrës, me vendimin nr.1227 datë 31.07.2019 ka vendosur: 
“1. Pranimin e pjesshëm të kërkesëpadisë së paditëses Marjana Myslym Hoxha. 
2. Detyrimin e palës së paditur Zyra Vendore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme 
Durrës t’i paguajë paditëses Marjana Hoxha dëmshpërblimin të barabartë me 8 (tetë) paga 
mujore, për zgjidhje të menjëhershme dhe të pajustifikuar të kontratës së punës. 
3. Detyrimin e palës së paditur ZVRPP Durrës t’i paguajë paditëses Marjana Hoxha pagën e 
2 (dy) muajve, si dëmshpërblim për mosrespektim të  procedurës së zgjidhjes së kontratës së 
punës. 
4. Detyrimin e palës së paditur ZVRPP Durrës t’i paguajë paditëses Marjana Hoxha pagën e 
2 (dy) muajve, si dëmshpërblim për mosrespektim të afatit të njoftimit për zgjidhjen e 
kontratës së punës. 
5. Detyrimin e palës së paditur ZVRPP Durrës t’i paguajë paditëses Marjana Hoxha 
shpërblimin për vjetërsinë në punë për 4 vite të plota, me pagën e një 15 ditëshi për çdo vit të 
plotë pune, gjithsej 2 (dy) paga mujore.  
6. Rrëzimin e kërkesëpadisë për pjesën tjetër të kërkimeve si e pabazuar në prova dhe në ligj. 
7. Dhënien e vendimit për pjesën e pranuar me ekzekutim të përkohshëm sipas parashikimeve 
të nenit 317 të K.Pr.Civile. 
8. Ekzekutimi i vendimit të bëhet me 7 këste të barabarta me nga 2 paga mujore për secilin 
këst brenda një afati prej 14 muajsh nga fillimi i ekzekutimi i detyrueshëm të vendimit (një 
këst për çdo dy muaj). 
9. Shpenzimet gjyqësore dhe ato në fazën e ekzekutimit të vendimit, lihen në ngarkim të palës 
së paditur”. 
 
4. Gjykata e Apelit Durrës, me vendimin nr.734 datë 11.12.2019 ka vendosur: 
“Lënien në fuqi të vendimit nr.1227 datë 31.07.2019 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 
Durrës”.   
 
5. Kundër këtij vendimi, ka paraqitur rekurs pala e paditur Agjencia Shtetërore e Kadastrës,  e 
cila, ka paraqitur pranë Gjykatës së Lartë,  kërkesën me nr. 2233 prot. datë 30.09.2020 për 
pezullimin e ekzekutimit të vendimit të Gjykatës së Apelit Durrës, duke parashtruar këto 
shkaqe: 
-Kemi ushtruar të drejtën e rekursit. 
-Nisur nga fakti që çështja është në pritje për tu shqyrtuar në Gjykatën e Lartë, duke patur 
bindjen se vendimet e gjykatave janë marrë në kundërshtim flagrant me ligjin procedural e 
material, ekzekutimi i këtij vendimi cenon interesat ekonomike të institucionit tonë.     
-Kërkojmë pezullimin e ekzekutimit të këtij vendimi sipas nenit 479/a.  
 
II. VLERËSIMI I KOLEGJIT CIVIL TË GJYKATËS SË LARTË 
 
6. Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji) vlerëson se kërkesa e palës kërkuese 
Agjencia Shtetërore e Kadastrës, 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 
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rënda e të pariparueshme; dhe/ose b) pala që ka bërë rekursin depoziton garanci materiale 
që siguron ekzekutimin vendimit. 
 
8. Në zbatim të pikës 1 të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile, bashkëlidhur kërkesës për 
pezullim të palës kërkuese Agjencia Shtetërore e Kadastrës, gjendet edhe kopja e rekursit të 
ushtruar nga kjo palë kundër vendimit gjyqësor që kërkohet të pezullohet ekzekutimi. 
Gjithashtu, konstatohet se pala  tjetër  Marjana Hoxha pjesëmarrëse në gjykimin e çështjes ku 
është dhënë vendimi gjyqësor që kërkohet të pezullohet, është njoftuar rregullisht për 
kërkesën e paraqitur nga pala kërkuese Agjencia Shtetërore e Kadastrës, e cila nuk ka 
parashtruar argumente lidhur me bazueshmërinë në ligj të kërkesës për pezullim dhe për 
qëndrimin e saj. 
 
9. Kolegji vlerëson se neni 479/1 i K.Pr.Civile garanton vendosjen e masës së përkohshme 
procedurale të pezullimit të ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë (në kuptimin 
material) në funksion të zgjidhjes së rekursit, që është ushtruar ndaj vetë vendimit të formës 
së prerë, sigurisht duke patur parasysh arsyet justifikuese të zbatimit të kësaj mase, sikur 
mundet të jetë dëmi i rëndë dhe i pariparueshëm që mund të sjellë ekzekutimi i 
menjëhershëm i vendimit gjyqësor të formës së prerë. Kjo e drejtë e palës ndërgjyqëse 
gjyqhumbëse është paraparë nga ligji procedural civil si mjet që garanton ankimin efektiv në 
kuptim të nenit 43 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë dhe nenit 13 të Konventës 
Europiane të të Drejtave të Njeriut. Por duhet theksuar se kjo është një masë e përkohshme 
me karakter përjashtimor dhe të jashtëzakonshëm. Kjo do të thotë se pala ndërgjyqëse 
gjyqhumbëse që bën kërkesën për pezullimin e vendimit gjyqësor të formës së prerë ka 
barrën t’i paraqesë Gjykatës rrethanat konkrete, të bazuara në prova të cilat nga ekzekutimi i 
menjëhershëm i vendimit gjyqësor të formës së prerë, kësaj pale mund t’i vijë një dëm i rëndë 
në mënyrë të parikthyeshme.  
 
10. Nga shqyrtimi i shkaqeve konkrete për të cilat pala kërkuese Agjencia Shtetërore e 
Kadastrës, 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, për më tepër që  ekzekutimi i këtij vendimi i është lënë të shlyhet me këste 
nga ana e gjykatës.  
Kolegji i tërheq vëmendjen palës kërkuese Agjencisë Shtetërore të Kadastrës, për faktin se 
ajo nuk ka parashtruar në kërkimin asnjë fakt apo rrethanë ligjore në lidhje me kërkesën që ka 
bërë për pezullim ekzekutim vendimi bazuar në nenin 479 të K.Pr.Civile, por është mjaftuar 
ti drejtohet Gjykatës së Lartë vetëm me një paragraf të vetëm, me arsyetimin se ajo ka 
bindjen se vendimet e gjykatave janë të gabuara si nga pikëpamja procedurale dhe ajo 
materiale.  
 
10.1 Si rrjedhojë Kolegji thekson se çdo kërkesë e palëve në të ardhmen për pezullimin e 
ekzekutimit të vendimit sipas nenit 479 të K.Pr.Civile në raste të tilla do të konsiderohet si 
abuzive, çka do të aktivizojë sanksionin ligjor të parashikuar në nenin 34 të K.Pr.Civile të 
ndryshuar. 
 
11. Përsa më sipër, Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë vlerëson se nuk ka vend për të pranuar 
kërkesën e paraqitur nga kërkuesi Agjencia Shtetërore e Kadastrës, për pezullimin e 
ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë. 
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 P Ë R   K Ë T O   A R S Y E 
 

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

V E N D O S I 
 

Mospranimin e kërkesës së Agjencisë Shtetërore të Kadastrës, për pezullimin e ekzekutimit të 
vendimit nr. 734, datë 11.12.2019 të Gjykatës së Apelit Durrës. 

 
Tiranë, më 14.10.2020 

   
    ANËTAR            ANËTAR             KRYESUES 
Sokol SADUSHI        Ilir PANDA          Ervin PUPE 


