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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 
GJYKATA E LARTË 
KOLEGJI CIVIL 

 
Nr. 37 Akti 

VENDIM 
NË EMËR TË REPUBLIKËS 

 
Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë i përbërë nga gjyqtarët: 

 
Ervin PUPE  - Kryesues 
Sandër SIMONI - Anëtar 
Artur KALAJA - Anëtar 

 
sot më datë 16.02.2022, mori në shqyrtim në dhomën e këshillimit kërkesën nr. 

37Akti, datë 19.01.2022, si më poshtë: 
 
KËRKUES:  Luan Zaimi. 
 
OBJEKTI: Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 366, datë 

01.12.2021 të Gjykatës së Apelit Vlorë, deri në 
shqyrtimin e çështjes pranë Gjykatës së Lartë. 

 
BAZA LIGJORE:   Neni 479/a i Kodit të Procedurës Civile. 
 
e cila lidhet me çështjen civile të themelit :  
 
PADITËS:    Enver Delaj. 
 
TË PADITUR: Luan Zaimi. 
 Shoqëria “EKL 2001” sh.p.k 
 Ladi Kordha. 
 Përmbaruese gjyqësore Evelina Bekteshi. 
 
OBJEKTI: Përjashtimin e pasurisë nr. 54/9+2-16, të ndodhur në 

Zonën Kadastrale 8605, regjistruar në regjistrin e 
pasurive të paluajtshme të kadastrës Vlorë, volumi 31, 
faqe 59, me sipërfaqe 127 m2, i llojit “apartament” nr. 
16, kati i gjashtë, në godinën ndërtuar nga pala e paditur 
shoqëria “EKL 2001” sh.p.k, sipas lejes së ndërtimit të 
miratuar nga KRRT-ja e qytetit Vlorë me vendimin nr. 
4/33, datë 19.04.2005, si pasuri e cila nuk ndodhet në 
pronësi të debitorit. 
Detyrimin e palës së paditur, që të njohin pronarë të 
pasurisë nr. 54/9+2-16, të ndodhur në Zonën Kadastrale 
8605, regjistruar në regjistrin e pasurive të paluajtshme 
të kadastrës Vlorë, volumi 31, faqe 59, me sipërfaqe 
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127 m2, i llojit “apartament” nr. 16, kati i gjashtë, 
paditësin Enver Delaj. 
Detyrimin e përmbaruesit gjyqësor privat, që të pushojë 
të gjitha veprimet përmbarimore në lidhje me pasurinë 
objekt gjykimi dhe të pushojë cenimin e pronësisë së 
paditësit. 
Regjistrimin e pasurisë nr. 54/9+2-16, të ndodhur në 
Zonën Kadastrale 8605, regjistruar në regjistrin e 
pasurive të paluajtshme të kadastrës Vlorë, volumi 31, 
faqe 59, me sipërfaqe 127 m2, i llojit “apartament” nr. 
16, kati i gjashtë, në emër të paditësit. 
Ligjërimin e masës provizore për pezullim të veprimeve 
përmbarimore të datës 16.09.2019. 

 
BAZA LIGJORE:  Nenet 32/a, 202 e vijues, neni 612 e vijues të Kodit të 

Procedurës Civile. 
 

KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SE LARTË 
 

Pasi dëgjoi relatimin e gjyqtarit Artur Kalaja mbi kërkesën e subjektit kërkues, Luan Zaimi 
për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 366, datë 01.12.2021 të Gjykatës së Apelit 
Vlorë, sipas përcaktimeve të nenit 479 të KPC, 
 

VËREN: 
 
I. Rrethanat e çështjes 
 
1. Referuar akteve të administruara në dosjen gjyqësore, rezulton se paditësi Enver Delaj i 
është drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë në datën 12.09.2019 me padinë me objekt 
të sipërcituar në pjesën hyrëse të këtij akti.  
2.Me vendimin nr. 33, datë 14.01.2021, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Vlorë ka vendosur: 

”Pranimin pjesërisht të kërkesë-padisë. 
Detyrimin e palës së paditur shoqërisë “EKL 2001” sh.p.k, Ladi Kordha dhe Luan Zaimi 
që të njohin paditësin Enver Delaj pronar të pasurisë nr. 54/9+2-16, të ndodhur në 
Zonën Kadastrale 8605, regjistruar në regjistrin e pasurive të paluajtshme të kadastrës 
Vlorë, volumi 31, faqe 59, me sipërfaqe 127 m2, i llojit “apartament” nr. 16, kati i 
gjashtë. 
Rrëzimin e kërkesë-padisë për pjesën tjetër të kërkimeve. 
Një kopje të këtij vendimi ti njoftohet ASHK Vlorë në zbatim të nenit 193 të Kodit Civil. 
Shpenzimet gjyqësore në masën 50% në ngarkim të palës paditëse dhe 50% në ngarkim të 
palëve të paditura shoqërisë “EKL 2001” sh.p.k, Ladi Kordha dhe Luan Zaimi”. 

3.Me vendimin nr. 366, datë 01.12.2021, Gjykata e Apelit Vlorë ka vendosur: 
“Lënien në fuqi të vendimit gjyqësor nr. 33, datë 14.01.2001 të Gjykatës së Rrethit 
Gjyqësor Vlorë, me ndryshimin në pikën 3 të tij:  
Urdhërohet Agjencia Shtetërore e Kadastrës, Drejtoria Vendore Vlorë të kryejë veprimet 
në zbatim të këtij vendimi. 
Ky vendim përbën titull ekzekutiv dhe urdhër ekzekutimi. 
Shpenzimet gjyqësore palës së paditur”. 

4.Kundër vendimit nr. 366, datë 01.12.2021 të Gjykatës së Apelit Vlorë, ka ushtruar të drejtën 
e rekursit pala e paditur Luan Zaimi, në të cilin janë parashtruar këto shkaqe: 
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- Vendimi i dhënë nga Gjykata e Apelit Vlorë dhe Gjykata e Rrethit Gjyqësor Vlorë, 
janë vendime të dhëna në shkelje të rënda të ligjit procedural dhe atij material, si dhe 
në kundërshtim me provat që i janë nënshtruar gjykimit. 

- Pasuria objekt i këtij gjykimi, është në pronësi të palës së paditur Luan Zaimi, fakt i 
cili provohet edhe nga certifikata e pronësisë që mban datën 12.06.2009.Në këto 
kushte, gjykatat kanë lejuar shqyrtimin e çështjes në kushtet e ndërtimit të gabuar të 
ndërgjyqësisë, pasi palë e paditur në këtë gjykim nuk mund të ishte shoqëria “EKL 
2001” sh.p.k dhe administratori i saj Ladi Kordha. 

- Gjithashtu, i gabuar është në këtë gjykim, edhe thirrja e përmbarueses gjyqësore 
Evelina Bektashi, pasi pasuria objekt i këtij gjykimi nuk është në proces ekzekutimi. 

- Në këtë gjykim, nuk rezulton të jetë thirrur me cilësinë e palës ndërgjyqëse edhe 
Agjencia Shtetërore e Kadastrës Vlorë. 

- Padia objekt shqyrtimi është ngritur bazuar në përcaktimet e nenit 612 të KPC, e cila 
ka si kërkesë kryesore që sendi që pretendohet nga personi i tretë të jetë në fazën e 
ekzekutimit.Në të dy shkallët e gjykimit, por edhe nga pretendimet e palëve ka 
rezultuar se sendi objekt i këtij gjykimi nuk ndodhet në fazën e ekzekutimit, pasi ky 
send është në pronësi të palës së paditur Luan Zaimi.Procedura e ekzekutimit ka 
përfunduar plotësisht, duke u bërë kalimi i apartamentit në pronësi të palës së paditur 
Luana zaimi. Për këtë arsye, dy palët e paditura në këtë gjykim, nuk kanë më asnjë të 
drejtë pronësie mbi këtë send. 

- Kontrata e prenotimit për ndërtim apartamenti e datës 09.05.2006, është e 
pavlefshëme, pasi kësaj kontrate i mungon vula e shoqërisë “EKL 2001” sh.p.k, në 
emër të së cilës i padituri Ladi Kordhja ka pretenduar se e ka nënshkruar këtë 
kontratë.Gjykata e Apelit Vlorë në mënyrë të paligjshme e ka konsideruar se kjo 
kontratë është lidhur para noterit. Ekzistenca e vulës së personit juridik, është kusht 
për vlefshmërinë e shprehjes së vullnetit nga shoqëria “EKL 2001” sh.p.k.Kontrata e 
prenotimit për ndërtim apartamenti nuk ka të identifikuar zyrën noteriale ku është 
hartuar dhe nënshkruar kjo kontratë, si dhe as nuk ka të identifikuar noterin, vulën apo 
nënshkrimin e tij në këtë kontratë. 
Akti privat “Vërtetim nënshkrimi” nuk është pjesë përbërëse e veprimit juridik 
kontratë për prenotim apartamenti të datës 09.05.2006, madje ligjërisht ky veprim nuk 
mund dhe nuk duhej të lëshohej nga noteri, pasi veprimi juridik është realizuar 
privatisht mes palëve dhe nuk përfshihet në veprimet juridike që mund të vërtetohet 
nga noteri. 

- Veprimi juridik për kalimin e të drejtave reale apo pronësisë së sendeve të 
paluajtshme bëhet me akt noterial dhe regjistrohet në regjistrat publikë, në të kundërt 
është veprim i pavlefshme.Vërtetimi i nënshkrimit nuk ka lidhje me aktin privat që 
palët kanë lidhur mes tyre jashtë zyrës së noterisë, fakt i cili citohet edhe në aktin e 
vërtetimit të nënshkrimeve nga noteri. 

- Për sa më sipër, veprimi juridik i kontratës së prenotimit të ndërtimit të apartamentit 
përbën një veprim absolutisht të pavlefshëm, referuar përcaktimeve të nenit 92 të 
Kodit Civil. 

- Gjykatat kanë marrë në shqyrtim një sërë aktesh të cilat nuk janë administruar në 
formën e kërkuar nga ligji si dhe që ju mungojnë disa elementë bazë për tu 
konsideruar si prova shkresore me fuqi provuese.Kështu, mandat arkëtimet që janë 
marrë në konsideratë nga dy gjykatat më të ulëta nuk përbëjnë prova shkresore 
referuar nenit 259 të KPC. 

- Gjykata e apelit në kundërshtim me ligjin ka hequr paralele mes marrëdhënies juridike 
të lidhur mes paditësit Enver Delaj dhe shtetasit Ladi Kordha, e cila përbën një 
marrëdhënie private mes palëve, dhe marrëdhënies juridike që ka krijuar pala e 
paditur Luan Zaimi me shoqërinë “EKL 2001” sh.p.k, e cila përbën një marrëdhënie 
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juridike të rregullt dhe të kryer sipas formaliteteve që përcakton ligji. Pra kontrata 
noteriale e lidhur mes shoqërisë “EKL 2001” sh.p.k dhe të paditurit Luan Zaimi është 
kryer në përputhje me ligjin dhe për këtë arsye për të është nxjerrë edhe urdhri i 
ekzekutimit. Ndërsa marrëdhënia juridike e krijuar mes palës paditëse dhe të paditurit 
Ladi Kordha është veprim juridik privat mes këtyre palëve, i cili nuk ka vlerë për 
palën e paditur Luan Zaimi, përsa kohë ky veprim nuk është kryer sipas formaliteteve 
të përcaktuara nga ligji. 

- Pallati objekt gjykimi është regjistruar në ASHK Vlorë në datën 08.07.2009 dhe nuk 
rezulton që midis palës paditëse dhe shtetasit Ladi Kordha, i cili ka pretenduar se ka 
vepruar për llogari të shoqërisë ndërtuese “EKL 2001” sh.p.k të jetë bërë kalimi i 
pronësisë nëpërmjet kontratës së shitjes së apartamentit, në mënyrë që pala paditëse të 
bëhej pronar legjitimi i këtij apartamenti.Nuk ka pasur asnjë pengesë ligjore që Ladi 
Kordha, në cilësinë e administratorit të shoqërisë “EKL 2001” sh.p.k ti kalonte 
pronësinë paditësit sipas përcaktimeve të ligjit. 

-  Ka rezultuar e provuar se marrëdhënia juridike e huas që pala e paditur Luan Zaimi 
ka pasur me shoqërinë “EKL 2001” sh.p.k ka lindur në vitin 2012 dhe ka qenë kohë 
mëse e mjaftueshme që pala paditëse dhe shoqëria “EKL 2001” sh.p.k, nga viti 2009 
kur është bërë regjistrimi i pallatit, të bënin kalimin e pronësisë së apartamentit mes 
tyre, duke qartësuar edhe të drejtën e pronësisë mbi apartamentin objekt shqyrtimi. 

- Nga viti 2014, në bazë të urdhrit të ekzekutimit për kontratën e papërmbushur të huas 
nga ana e shoqërisë “EKL 2001” sh.p.k, nëpërmjet shërbimit përmbarimor janë 
vendosur bllokimi i aseteve që kjo shoqëri ka pasur në pronësi të saj. Menjëherë pas 
daljes së urdhrit për bllokimin e këtyre aseteve, pala e paditur shoqëria “EKL 2001” 
sh.p.k ka iniciuar disa procese gjyqësore duke kërkuar lirimin e këtyre aseteve të 
bllokuara, pasi këto asete kanë qenë në pronësi të subjekteve të treta, duke paraqitur 
në këto gjykime vetëm akte private dhe jo kontrata prenotimi të lidhura para noterit. 

-  Me vendimin nr. 1823, datë 14.11.2014 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë është 
rrëzuar padia e ngritur nga shoqëria “EKL 2001” sh.p.k për heqjen e bllokimit të 
aseteve të kësaj shoqërie, ku në faqen 2 të këtij vendimi janë listuar të gjithë subjektet 
e treta në favor të të cilëve shoqëria pretendonte se kishin kaluar asetet e saj, ku në 
këtë listë mungon emri i paditësit në këtë gjykim Enver Delaj. 

- Vendimi nr. 1823, datë 14.11.2014 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë është lënë 
në fuqi me vendimin nr. 1445, datë 17.12.2015 të Gjykatës së Apelit Vlorë, ku në këtë 
trupë ka marrë pjesë i njëjti gjyqtar Skënder Damini, i cili ka gjykuara edhe çështjen 
objekt kundërshtimi në rekurs. Pra qartësisht i njëjti gjyqtar ka mbajtur qëndrime të 
ndryshme në të dy vendimet e dhëna prej tij, ku në njërin vendim ka pretenduar se 
nuk janë të vlefshme kontratat e prenotimit, ndërsa tek çështja objekt shqyrtimi i ka 
dhënë këtij veprimi juridik vlefshmëri ligjore. 

- Të gjitha paditë që janë ngritur ndaj të paditurit Luan Zaimi janë padi që nuk janë 
ngritur nga personat e tretë, por janë ngritur nga shoqëria “EKL 2001” sh.p.k me 
administrator Ladi Kordha, të cilat edhe janë pushuar pasi nuk është paraqitur në 
gjykim paditësi. 

- Gjithashtu, pretendimi i palës paditëse se nuk ka pasur dijeni rreth vënies në 
ekzekutim të sendit që ai pretendon se posedon nuk qëndron, pasi nga ana e 
përmbaruesit gjyqësor është vendosur afishimi pikërisht në derën e apartamentit 
objekt i këtij gjykimi. Marrëveshja e sjellë nga pala paditëse me Ujësjellës-
Kanalizime sh.a Vlorë nuk ka vlerë provueshmërie, pasi është përcjellë me shkresë e 
cila nuk ka vulën e këtij institucioni. Gjithashtu, fatura e ujit të vitit 2020-2021, për 
këtë apartament, për të cilin është lidhur edhe kontrata me nr. 4325, lëshohen në emër 
të të paditur Luan Zaimi. 
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- Ekspertimi i kryer nga ekspertja është bërë në shkelje të rënda të ligjit si dhe mbi 
bazën e dokumenteve të cilat nuk janë administruar në dosjen gjyqësore si dhe nuk i 
janë nënshtruar debatit gjyqësor. 

- Gjykata e Apelit Vlorë ka lejuar shkelje të rënda procedurale dhe ka interpretuar në 
mënyrë të gabuar ligjin material, duke krijuar precedent të rrezikshëm për zbatimin e 
tij në raste të ngjashme. 

- Pala e paditur ka kërkuar përjashtimin e gjyqtarit Skënder Damini, kërkesë e cila është 
refuzuar nga Gjykata e Apelit Vlorë. 

- Gjyqtari Skënder Damini ka lejuar përshpejtimin e kësaj çështje, në kundërshtim me 
rregullat e përshpejtimit të miratuara nga KLGj, si dhe e ka gjykuar çështjen 2-3 ditë 
pasi i është miratuar heqja dorë nga detyra si gjyqtar nga ana e KLGJ. 

- Pavarësisht se pranë Gjykatës së Apelit Vlorë janë regjistruar më parë në kohë çështje 
gjyqësore me të njëjtat palë, gjyqtari Skënder Damini ka përshpejtuar këtë çështje, 
duke mbajtur madje edhe një qëndrim tërësisht të kundërt me atë që ka mbajtur në 
çështje të ngjashme më parë. 

- Qëndrimet e mbajtura nga të dyja gjykatat në këtë rast, vijnë në kundërshtim me 
qëndrimet që ka mbajtur Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë në lidhje me padinë e 
rivendikimit sipas nenit 296 të Kodit Civil. 

- Gjithashtu, qëndrimi i mbajtur nga të dyja gjykatat në këtë rast, është i ndryshëm edhe 
me vetë qëndrimin që ka mbajtur më parë këto dy gjykata në lidhje me çështje të 
ngjashme. 

- Përfundimisht, pala e paditur Luan Zaimi i ka kërkuar Gjykatës së Lartë:“Pezullimin 
e ekzekutimit të vendimit të Gjykatës së Apelit Vlorë nr. 366, datë 01.12.2021, deri në 
përfundimin e shqyrtimit të kësaj çështje nga Gjykata e Lartë.Ndryshimin e vendimit 
nr. 366, datë 01.12.2021 të Gjykatës së Apelit Vlorë dhe të vendimit nr. 33, datë 
14.01.2021.Rrëzimin e padisë si të pambështetur në prova dhe në ligj”. 

5.Pala e paditur në këtë gjykim Luan Zaimi, përfaqësuar nga Av. Armando Cakrani, i 
ështëdrejtuar Gjykatës së Lartë me kërkesën për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 366, 
datë 01.12.2021 të Gjykatës së Apelit Vlorë, dukeparashtruar të njëjtat shkaqe që ka paraqitur 
edhe në rekurs. 
 
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, Luan Zaimi,për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor nr. 366, datë 
01.12.2021 të Gjykatës së Apelit Vlorë, i cili ka lënë në fuqi me një ndryshim vendimin nr. 
33, datë 14.01.2021 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë, është e pabazuar në prova dhe 
nëligj. 

7. Në pikën 1 të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile, parashikohen kushtet 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 Kodit të Procedurës Civile, pala kërkuese Luan 
Zaimi, e cila,ka edhe pozicionin procedural të palës së paditur në gjykimin e themelit, pasi ka 
ushtruar të drejtën e rekursit pranë Gjykatës së Lartëkundër vendimit nr. 366, datë 01.12.2021 
të Gjykatës së Apelit Vlorë, ka kërkuar edhe pezullimin e ekzekutimit të këtij vendimi.  

9. Gjithashtu, rezulton e provuar se pala paditëse në gjykimin e themelit të çështjes, 
Enver Delaj është njoftuar rregullisht për kërkesën e paraqitur nga pala kërkuese Luan Zaimi, 
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i cili, nuk rezulton të ketë parashtruar asnjë argument lidhur me bazueshmërinë në ligj të 
kërkesës për pezullim, si dhe qëndrimin e tij në lidhje me këtë kërkim. 
Njoftim rreth kësaj kërkese ka marrë edhe pala e paditur në gjykimin e themelit, përmbaruesi 
gjyqësor Evelina Bekteshi, e cila nuk rezulton të ketë paraqitur asnjë pretendim apo prapësim 
në lidhje me kërkesën për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 366, datë 01.12.2021 të 
Gjykatës së Apelit Vlorë. 

10. 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 
njëkohësisht se kjo është një masë e përkohshme me karakter përjashtimor dhe të 
jashtëzakonshëm. 
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 
provojnë 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. Nga shqyrtimi i shkaqeve konkrete për të cilat pala kërkuese, kërkon pezullimin e 
ekzekutimit të vendimit gjyqësor, Kolegji vlerëson se, pala kërkuese në këtë gjykim 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.  
Në kërkesën për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 366, datë 01.12.2021 të Gjykatës së 
Apelit Vlorë, kërkuesi Luan Zaimi,thjesht ka ripërsëritur të njëjtat argumenta dhe shkaqe 
ligjore që ka paraqitur edhe në rekursin për kudnërshtimin e këtij vendimi, pa dhënë asnjë 
argument se cili është dëmi konkret dhe i pariparueshëm që do ti shkaktohej kësaj pale, nëse 
ky vendim ekzekutohej. Në kushtet kur pala kërkuese nuk ka dhënë asnjë argument se në 
çfarë mënyre dhe në çfarë rrethanash: (i)i shkaktohet një dëm i konsiderueshëm dhe i 
pariparueshëm në të ardhmen, si dhe (ii)sa e balancuar do të ishte marrja e kësaj mase të 
përkohshme në raport edhe me të drejtat që mund ti cënohen palës së interesuar në këtë 
gjykim (asaj kreditore dhe gjyqfituese), Kolegji vlerëson se kjo kërkesë nuk duhet të 
pranohet, pasi nuk gjen asnjë bazueshmëri në prova dhe në ligj.  

12. Gjithashtu, Kolegji mban në vëmendje faktin se, referuar natyrës së çështjes 
objekt shqyrtimi,  kemi të bëjmë me një padi kuështë diponuar për “njohjen...” dhe pala 
gjyqhumbëse nuk rezulton të jetë ngarkuar me detyrimin për një veprim konkret. Vendimi nr. 
366, datë 01.12.2021i Gjykatës së Apelit Vlorë nuk mund të pezullohet, pasi nga natyra e tij 
ai nuk është një vendim i ekzekutueshëm, por është thjesht një vendim deklarativ, i cili mund 
të shërbejë si bazë për dhënien e një vendimi detyrimi, të ekzekutueshëm, në të ardhmen. Kjo 
do të thotë se, në rastin konkret Gjykata e Lartë nuk ka çfarë veprimi konkret të pezullojë, 
pasi mungon konkretisht përmbushja e detyrimit, nga ekzekutimi i të cilit, debitorit 
gjyqhumbës mund t’i vijnë pasoja të rënda dhe të pariparueshme në kuptim të nenit 479 të 
KPC. Për këtë arsye, Kolegji vlerëson se jemi para rastit që vendimi i dhënë nga Gjykata e 
Apelit Vlorë nuk është i ekzekutueshëm, për shkak të natyrës së tij. 

13. Pavarëisht sa është arsyetuar më sipër, Kolegji vlerëson të theksojë edhe faktin se, 
pretendimi i palës paditëse se Gjykata e Apelit Vlorë ka dhënë një vendim të paligjshëm, në 
kundërshtim me dispozitat ligjore procedurale dhe materiale të zbatueshme në këtë rast, (të 
parashtruara si në rekurs, ashtu edhe në kërkesën për pezullimin e ekzekutimit të vendimit), 
nuk mund të merren në shqyrtim nga Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë në këtë fazë të 
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gjykimit, pasi këto janë pretendime që kanë të bëjnë me zgjidhjen në themel të çështjes dhe 
kanë të bëjnë me shqyrtimin e rekursit të ushtruar ndaj vendimit nr. 366, datë 01.12.2021 të 
Gjykatës së Apelit Vlorë.  
Këto pretendime të parashtruara në kërkesën për pezullimin e ekzekutimit të vendimit të 
dhënë nga Gjykata e Apelit Vlorë, nuk përbëjnë shkaqe ligjore nga ato që parashikon neni 
479 i KPC për të vendosur masën e pezullimit për një vendim të formës së prerë, sipas 
përcaktimeve të nenit 451 të KPC.   

14. Në parashikimet e KPC, ligjvënësi ka përcaktuar në mënyrë të qartë se cilat janë 
shkaqet ligjore që duhet të shqyrtojë gjykata në procedurën e shqyrtimit të rekursit sipas 
gjykimit të zakonshëm (neni 472 i KPC), si dhe shkaqet ligjore që duhet të vlerësojë dhe 
marrë në shqyrtim gjykata, gjatë shqyrtimit të kërkesës për pezullimin e ekzekutimit të 
vendimit, e cila kryhet sipas një procedure të posaçme gjykimi (neni 479 i KPC).  
Nga krahasimi i dispozitave ligjore procedurale që rregullojnë shqyrtimin e rekursit dhe 
kërkesën për pezullimin e ekzekutimit të vendimit, rezulton tërësisht e provuar se shkaqet e 
paraqitjes së rekursit, janë të ndryshme dhe të pavarura nga shkaqet për të cilin pala mund të 
kërkojë pezullimin e ekzekutimit të vendimit. Për këtë arsye, shkaqet e paraqitura në rekurs 
nuk mund të jenë të njëjta me ato që pala duhet të paraqesë në kërkesën për pezullimin e 
ekzekutimit të vendimit.  

15. Në fazën në të cilën ndodhet shqyrtimi i çështjes objekt shqyrtimi, Kolegji nuk 
mund të paragjykojë se cila do të jetë perspektiva e shqyrtimit të rekursit, pasi në shqyrtimin 
e këtyre lloj çështjeve, ligjvënësi nuk ka parashikuar që gjykata kur vlerëson kërkesën për 
pezullimin e ekzekutimit të vendimit të japë edhe një opinion apo vlerësim paraprak rreth 
vijimësisë apo perspektivës që mund të ketë rekursi i paraqitur, pra nëse ai mund të pranohet 
ose jo. Për më tepër që, në këtë gjykim, Kolegji nuk ka si objekt shqyrtimi shkaqet për të cilin 
është paraqitur rekursi (pra shqyrtimin e rekursit), por ka si objekt shqyrtimi kërkesën për 
pezullimin e ekzekutimit të vendimit, pra vlerësimin e faktit nëse plotësohen ose jo kushtet 
dhe kriteret ligjore për të vendosur pezullimin e ekzekutimit të vendimit.  

16. Përsa më sipër, Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë vlerëson se nuk ka vend për të 
pranuar kërkesën e paraqitur nga kërkuesiLuan Zaimi, 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 dhe 480 të Kodit të Procedurës Civile. 

 
VENDOSI: 
 

-  Mospranimin e kërkesës së paraqitur nga pala kërkueseLuan Zaimi, për pezullimin e 
ekzekutimit të vendimit nr. 366, datë 01.12.2021të Gjykatës së Apelit Vlorë. 
 

Tiranë, më datë16.02.2022. 
 
 

 
 

 


