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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI CIVIL 

 

Nr.48 i Regj.Themeltar 

Nr.48 i Vendimit 

 

V E N D I M 

NË EMËR TË REPUBLIKËS 

 

Kolegji Civili Gjykatës së Lartë, i përbërë nga: 

 

Ervin PUPE   Kryesues 

    Albana BOKSI  Anëtar 

Ilir Panda   Anëtar    

 

sot, në Tiranë, më datë 30.04.2021, në dhomë këshillimi mori në shqyrtim kërkesën 

për pezullim me nr.52 dhe nr.48 akti, që i përket: 

 

KËRKUES:   Shoqëria “Europrojekt” sh.p.k. 

   Shoqëria “Xhelili M-2016” sh.p.k. 

 

OBJEKTI:  Pezullimi i ekzekutimit të vendimit nr. 10-2020-1388 (382), datë 

04.11.2020 të Gjykatës së Apelit Durrës, i cili ka ndryshuar vendimin e 

Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Elbasan nr. 1403, datë 02.11.2018. 

 

BAZA LIGJORE:  Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile. 

 

Në çështjen me palë: 

 

PADITËS:  Kristina Kadiu 

                                                                            

I PADITUR:  Shoqëria “Europrojekt” sh.p.k. 

   Xhelili-M 2016 sh.p.k 

 

PERSON I TRETË: Zyra Vendore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme Elbasan 

 

OBJEKTI: 1.Sigurim padie duke bere bllokimin e te gjitha veprimtarive qe mund 

të kryeje i padituri ne Z.V.R.P.P Elbasan. 

2. Detyrimi i të paditurit të njohë pronar në masën 50% mbi pasurinë 

6/12 (96m2), 6/13 (212.80m2), 6/15 (104.66m2), 6/16 (7.60m), 6/17 

(4468m2) truall; 6/18 (93.64), 6/19 (7m), 6/23 (316.5m2) te llojit 

ndërtese te ndodhura ne zk 2241, rruga Nr.3 Cerrik. 

3. Deklarimin absolutisht të pavlefshëm të kontratës së shitjes nr. 2932 

rep, nr. 1540 kol datë 05.11.2016 realizuar midis të paditurve Shoqëria 

"Europrojekt" shpk, dhe Shoqëria "Xhelili-M 2016" shpk. 
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KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË 

 

 Pasi dëgjoi relacionin e gjyqtarit Ervin Pupe dhe si e shqyrtoi çështjen në tërësi, në 

dhomë këshillimi, pa pjesëmarrjen e palëve; 

 

V Ë R E N 

 

I. Rrethanat e çështjes 

 

1. Paditësja Kristina Kadiu sipas dëshmisë së trashëgimisë ligjore me akt noterial nr. 

1140/621, datë 08.09.2016 është një nga trashëgimtaret ligjore të të ndjerit Robert Kadiu, i 

cili rezulton të ketë ndërruar jetë më datë 12.12.2014. Sipas çertifikatës së datës 17.08.2016 

me nr. 010081730 lëshuar nga Zyra e Gjendjes Civile Elbasan, rezulton se në datë 14.08.1979 

është lidhur martesa ndërmjet paditëses Kristina Kadiu (Merdan) dhe trashëgimlënësit Robert 

Kadiu. Po kështu rezulton e provuar nga ekstrakti historik i regjistrit tregtar, se i padituri 

është person juridik me emërtimin "Europrojekt" shpk, themeluar më datë 26.01.1995 me 

NIPT J62903273J, me objekt veprimtarie studim e projektim në të gjitha fushat dhe 

shërbimet. Regjistrimi i palës së paditur është bërë në bazë të vendimit nr. 8436, datë 

27.01.1995 të Gjykatës së Rrethit Tiranë, me ndryshimet përkatëse ndër vite. 

2. Paditësja pretendon se është pronare e 50% të pjesës mbi pasuritë 6/12, 6/ 15, 6/ 16, 

6/17, 6/18, 6/19, 6/23 të llojit truall dhe ndërtesë. Padia është ngritur fillimisht kundër 

shoqërisë "Europrojekt" shpk, por gjatë gjykimit është shtuar shoqëria Xhelili M 2016 shpk 

në cilësinë e të paditurit tjetër, pasi pronat objekt gjykimi janë tjetërsuar në favor të kësaj 

shoqërie me anë të kontratës së shitblerjes nr.2932 rep, nr. 1540 kol, dt 05.11.2016, pas 

paraqitjes së padisë pranë gjykatës. 

3.  Në datë 02.03.1993 në Ndërmarrjen Bujqësore Cërrik nga ana e Komisionit të 

Vlerësimit të Pasurive është zhvilluar ankand në lidhje me pasuritë 6/12, 6/ 15, 6/ 16, 6/17, 

6/18, 6/19, 6/23. Rezultoi nga aktet e administruara në dosje, si procesverbali i zhvillimit të 

ankantit ku rezulton se Robert Kadiu (bashkëshorti dhe trashëgimlënësi i paditëses) është 

bashkëpronar në 50% pjesë takuese, në mandate arkëtimin e dt 03.03.1993 rezulton se Robert 

Kadiu ka derdhur shumën prej 162,530 lekë për llogari të blerjes objektit të NB Cerrik. 

Rezultojnë të administruara mandatet e pagesave në lidhje me objektet (pasuritë 6/12, 6/ 15, 

6/ 16, 6/17, 6/18, 6/19, 6/25) që u privatizuan në ankandin e datës 02.03.1993, ku rezulton në 

mënyrë të pakundërshtueshmë që janë paguar nga të dyja palët Europrojekti dhe Robert 

Kadiu sipas shumave te sqaruara më sipër. 

4. Nga procesverbali i mbajtur në datën 03.03.1993 rezultoi se:" Komisioni i vlerësimi 

të Pasurive N.Bujqësore Cërrik për datën 02.03.1993 zhvilloi ankandin për disa objekte dhe 

në përfundim të ankandit vendosi të njohë pronar në përqindjet si më poshtë Shoqërinë 

Europrojekt shpk, 50% të vleftës së objekteve për 91368 lekë, Robert Kadiu 50% të vleftës së 

objekteve për 91368lekë. Shuma e paguar nga të dyja palët është 162 530 lekë. Në këtë vlerë 

nuk është përfshirë vlera e tokës duke u firmosur dhe u vulosur rregullisht, bashkëlidhur dhe 

pasqyrat nr. 2 në lidhje me gjendjen faktike dhe vlerësimin e objekteve në kohën e 

përfundimit të vlerësimit.”. 

5. Në datë 29.03.1993 midis të paditurit Europrojekt shpk dhe Ndërmarrjes Bujqësore 

Cërrik është lidhur kontrata e privatizimit nr. 3522/2243 me qëllim kalimin e sendeve objekte 

të sektorit të ndërtimit/ objekt gjykimi në pronësi të shoqërisë Europrojekt shpk. Nga aktet 

rezultoi se është lidhur një marrëveshje noteriale "Mbi organizimin e poligonit të prodhimit të 

materialeve të ndërtimit në qytetin e Cerrikut" të lidhur me dt 29.06.1993 e cila është 

firmosur për Shoqërinë Europrojekt sh.p.k nga Sulejman Rumasi dhe për sektorin e Cërrikut 

nga Robert Kadiu. Nga përmbajtja dhe qëllimi i kësaj marrëveshje rezulton se: "... objektet e 

përfituara nga ankandi i dt 02.03.1993 u njohën pronarë të objekteve ekzistuese të sektorit të 
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ndërtimit, shoqëria private Europrojekt duke paguar vlerën 91,368 lekë që përbën 50% të 

vlerës dhe Robert Kadiu ka paguar 91,368 lekë që përbën 50 % të vlerës së shumës së paguar 

nga të dyja palët për shumën totale prej 182,736 lekë për objektet. Gjithashtu i padituri 

Europrojekt së bashku me Robert Kadiun kanë bërë edhe likujdimin e shumës prej 75,747.8 

lekë e cila korrespondon me 75% të shumës prej 58,810 lekë dhe 25% Robert Kadiu e 

barabartë me 18,836 lekë për qiranë e truallit dhe shumën prej 18,415 lekë për blerje të 

pajisjeve, makinerive dhe inventarit ekzistues në magazine e këtij sektori e likujduar prej 

"Europrojektit". 

6. Në vazhdim të punës shoqëria projektuese "Europrojekt" punësoi të gjithë 

specialistët ekzistues të ish sektorit të ndërtimit të NB Cërrikut me drejtues teknik Robert 

Kadiu. Në vijim midis palëve ndërgjyqëse është lidhur kontrate marrëveshje e vitit 1993 në të 

cilën parashikohet se Robert Kadiu do të merrte 10 % të fitimit përveç pagës së tij si drejtues 

teknik. 

7. Në datë 12.12.2014 trashëgimlënësi Robert Kadiu ka ndërruar jetë duke lënë si 

trashëgimtar të radhës së parë bashkëshorten e tij Kristina Kadiu dhe fëmijët e tij. Pala 

paditëse ka pretenduar të drejta pronësie mbi objektet e privatizuara në ankandin e datës 

02.03.1993 në masën e 50 % të tyre. Duke u bazuar në mandatet e pagesave, paditësja 

pretendon se është pronare e sendit për shkak të parashkrimit fitues me titull për 

ndërtesat/objektet dhe pronar me parashkrim fitues pa titull për truallin mbi të cilin janë 

ndërtuar këto objekte. Paditësja pretendon se janë plotësuar të gjithë kushtet e parashkrimit 

fitues me dhe pa titull pasi kanë kaluar afatet e parashikuara në ligj dhe paditësja ka patur 

posedimin e sendeve për periudhat 20 vjet për truallin dhe për objektet. 

8. Bazuar në këto pretendime pala paditëse në datë 03.11.2016 i është drejtuar 

Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Elbasan dhe ka ngritur padinë për tu njohur bashkëpronare e 

sendeve objekt (ndërtesë dhe truall poshtë saj) gjykimi me pretendimin që ato sende janë 

fituar nga bashkëshorti i saj i ndjeri Robert Kadiu gjatë jetës së tij. Sipas akteve në datë 

05.11.2016, vetëm dy ditë pas regjistrimit të padisë së mësipërme në gjykatë nga ana e palëve 

të paditura Shoqëria "Europrojekt" shpk dhe Shoqërisë "Xhelili-M 2016" shpk është lidhur 

kontrata e shitje së pasurisë së paluajtshme me nr. 2932 Rep nr. 1540 kol datë 05.11.2016 për 

pasuritë: “1. llojit truall me sipërfaqe totale 4 468 (katërmijë e katërqind e gjashtëdhjetë e 

tetë) m2 e ndodhur në zonën kadastrale nr. 2441 me nr. Pasurie 6/17, vol 3, fq. 37..; 2. Lloji i 

pasurisë ndërtesë me sipërfaqe totale 316.50 (treqind e gjashtëmbëdhjetë pikë pesëdhjetë) 

m2, e ndodhur në zonën kadastrale 2441 me nr. Pasurie 6/23..; 3. Lloji i pasurisë "Ndërtesë" 

me sipërfaqe totale 96.01 (nëntëdhjetë e gjashtë pikë zero një) m2, e ndodhur në zonën 

kadastrale 2441 me nr. Pasurie 6/12 - ND, vol 3, fq. 38..; 4. Lloji i pasurisë "Ndërtesë" me 

sipërfaqe totale 93.64 (nëntëdhjetë e të pikë gjashtëdhjetë e katër) m2, e ndodhur në zonën 

kadastrale 2441 me nr. Pasurie 6/18 ND, vol 3, fq. 42 ..; 5. Lloji i pasurisë “Ndërtesë” me 

sipërfaqe totale 7. (shtatë pikë zero) m2, e ndodhur në zonën kadastrale 2441 me nr. Pasurie 

6/19- ND, vol 3, fq. 43..; 6. Lloji i pasurisë "Ndërtesë" me sipërfaqe totale 104.66 (njëqind e 

katër pikë gjashtëdhjetë e gjashtë) m2, e ndodhur në zonën kadastrale 2441 me nr. Pasurie 

6/15 ND, vol 3, fq. 40 me adresë Cërrik..; 7. Lloji i pasurisë "Ndërtesë" me sipërfaqe totale 

7.60 (shtatë pikë gjashtëdhjetë) m2, e ndodhur në zonën kadastrale 2441 me nr. Pasurie 

6/16- ND, vol 3, fq. 41..; 8. Lloji i pasurisë "Ndërtesë" me sipërfaqe totale 212.80 (dyqind e 

dymbëdhjetë pikë tetëdhjetë) m2, e ndodhur në zonën kadastrale 2441 me nr. Pasurie 6/13- 

ND, vol 3, fq. 39 me adresë Cërrik..;”. 

9. Palët kanë rënë dakord që pala blerëse Shoqëria "Xhelili -M 2016" shpk, të blejë 

pasuritë e mësipërme kundrejt një çmimi prej 2.650.000 lekë dhe 60.000 euro depozituar në 

llogarinë e noterit pasqyruar me mandate pagese të datës 05.11.2016 në Raiffeisen Bank dega 

Elbasan. Ka rezultuar gjithashtu se bashkëshorti/trashëgimlënësi i paditëses Robert Kadiu ka 

qenë në një marrëdhënie të posaçme me të paditurin Europrojekt shpk duke qenë 1 

bashkëpronar në investime me të në Poligonin e ndërtimit Cërrik dhe në marrëdhënie punë në 

pozicionin e drejtuesit teknik. 
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 10.  Gjykata e Rrethit Gjyqësor Elbasan, me vendimin nr. 1403, datë 02.11.2018, 

ka vendosur: “ 1. Rrëzimin e padisë; 2.Heqjen e masës së sigurimit të padisë;  3. Shpenzimet 

gjyqësore në ngarkim të palës paditëse. 3.Kundër këtij vendimi mund të bëhet ankim në 

Gjykatën e Apelit  Durrës Brenda 15 ditëve duke filluar ky afat nga e nesërmja e shpalljes së 

vendimit. Për palët në mungesë ky afat fillon nga e nesërmja e njoftimit të vendimit.”. 

11. Gjykata e Apelit Durrës, me vendimin nr. 10-2020-1388 (382) datë 04.11.2020, 

ka vendosur:  “-Pranimin e kërkesë padisë së paditëses Kristina Kadiu. -Detyrimin e palës së 

paditur Shoqëria "Europrojekt" shpk të njohë paditësen Kristina Kadiu pronare në masën e 

50 % mbi pasurinë 6/12 (96m2), 6/13 (212.80 m2), 6/15 (104.66 m2), 6/16 (7.60 m2), 6/17 

(4468 m2) truall, 6/18 (93.64 m2), 6/19 (7m2), 6/23 (316.5 m2) të llojit ndërtesë të ndodhura 

në Z.K. 2241 rruga nr. 3 Cërrik. - Deklarimin absolutisht të pavlefshëm të kontratës së shitjes 

nr. 2932 rep, nr.1540 kol datë 05.11.2016 realizuar midis të paditurve Shoqëria "Europjekt" 

shpk, dhe Shoqëria "Xhelili-M 2016" shpk. -Bazuar në nenin 196, të Kodit Civil një kopje e 

vendimit ti dërgohet ASHK Drejtoria Vendore Elbasan për regjistrimin e titullit të pronësisë. 

-Kundër vendimi mund të bëhet rekurs në Gjykatën e Lartë, sipas ligjit.” 

12. Kundër vendimit nr. 10-2020-1388 (382) datë 04.11.2020,  të Gjykatës  së  Apelit 

Durrës, ka paraqitur rekurs pala e paditur shoqëria Europrojekt sh.p.k. duke kundërshtuar 

vendimin nr. 1403, datë 02.11.2018 , të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Elbasan dhe vendimin 

nr. 10-2020-1388 (382) datë 04.11.2020, të  Gjykatës së Apelit Durrës. 

13. Pala e paditur shoqëria Europrojekt sh.p.k , në datë 20.01.2021 ka paraqitur 

kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 10-2020-1388 (382) datë 04.11.2020 të 

Gjykatës së Apelit Durrës duke parashtruar këto shkaqe: 

- Në eventualitetin e pranimit të rekursit të paraqitur nga ana jonë do të krijohej një 

situatë ku paditësja  Kristina Kadiu e gjendur si bashkëpronare mund të kryer veprime mbi 

pronën apo procese ligjore që do dëmtonin rëndë jo vetëm  të drejtën e pronës duke i 

shkaktuar palëve të paditura shpenzime të mëdha por gjithashtu edhe në lidhje me 

përdorimin e sendit. 

- Si pasoje konstatimit të pavlefshmërisë absolute të shitjes me këtë vendim të dhënë 

nga Gjykata e Apelit Durrës, shoqëria Europrojekt shpk detyrohet të kthejë çmimin e shitjes 

në një kohë që kanë kaluar shumë vite nga kjo shitje dhe siç vërtetohet nga të dhënat publike 

ky çmim është përdorur për të shlyer detyrimet e shoqërisë e cila në rast se do të gjente 

zbatim dhe ekzekutim vendimi i Gjykatës së Apelit do të rrezikonte falimentin.  

-Me shkresën nr.199 prot. datë 12.01.2021 të Drejtorisë Vendore Elbasan të ASHK, 

vërtetohet se është në proces regjistrimi pronësia e njohur me vendimin e Gjykatës së Apelit 

Durrës dhe gjithashtu paditësja ka aplikuar  për regjistrimin e kësaj pronësie.”. 

14. Pala e paditur shoqëria “Xhelili M-16” shpk, në datë 15.01.2021 ka paraqitur 

kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 10-2020-1388 (382) datë 04.11.2020 të 

Gjykatës së Apelit Durrës duke parashtruar këto shkaqe: 

“-Ekzekutimi i menjëhershëm i këtij vendimi do të sillte pasoja të rënda dhe të 

pariparueshme për palën e paditur shoqërinë Xhelili M-16 sh.p.k e cila biznesin, truallin dhe 

makineritë i ka blerë në mirëbesim dhe kundrejt çmimit prej 26 milion e 500 mijë lekë si dhe 

60.000 euro. 

-Nuk është respektuar ligji për formimin e rregullt të ndërgjyqësisë. Gjykata e Apelit 

duhet ta kthente çështje për rigjykim sipas nenit 467/d të Kodit të Procedurës Civile pasi nuk 

janë thirrur në cilësinë e personit të tretë trashëgimtarët e tjerë ligjore të të ndjerit. 

-Përderisa gjykata i njeh paditëses vetëm 50% të pasurive objekt gjykimi atëherë nuk 

kemi të bëjmë me deklarim absolutisht të pavlefshëm të kontratës së shitjes nr. 2932 rep., 

1540 kol datë 05.11.2016 por me pavlefshmëri të pjesshme. 

-Gjykata ka deklaruar pavlefshmërinë absolute të kontratës së shitjes nr. 2932 rep., 

1540 kol datë 05.11.2016 por nuk ka zgjidhur pasojat. 
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-Vendimi i Gjykatës së Apelit Durrës vjen në kundërshtim të hapur me ligjin material 

civil. 

-I ndjeri nuk e ka paguar shumën e parave për tu bërë pronar i pasurive të fituara në 

ankand. Marrëdhëniet mes të ndjerit dhe shoqërisë Europrojekt u rregulluan përmes 

marrëveshjes së datës 29.06.1993 në të cilën i ndjeri ka pranuar favoret e ofruara (një pagë e 

mirë si dhe përfitimin e 10% të fitimeve të shoqërisë). 

-Pas ankandit është lidhur kontrata e shitblerjes ku palë është nga njëra anë 

Ndërmarrja Bujqësore Cërrik dhe palë blerëse është shoqëria Europrojekt. Nëse i ndjeri do 

ishte bashkëpronar ai do ishte palë blerëse. Shoqëria Europrojekt u bë pronare e vetme. 

-Nuk mund të fitohet kjo pasuri me parashkrim fitues pasi me këtë logjikë çdo 

punonjës i shoqërisë duhet të ishte bashkëpronar i pasurisë pasi kanë mbi 20 vjet që i 

posedojnë këto sende. Gjykata ka deformuar përmbajtjen e nenit 170 të KC. 

-Gjykata nuk ka patur në konsideratë vendimin unifikues nr.9 datë 09.03.2006 të 

Kolegjeve të Bashkuara të Gjykatës së Lartë. 

-Paditësja nuk ka patur asnjëherë pushtetin efektiv mbi sendin. Trashëgimlënësi i saj 

nuk ka qenë asnjëherë pronar i pasurisë dhe nuk ka patur sjelljen e pronarit mbi pasurinë. 

Trashëgimlënësi ka qenë i punësuar i shoqërisë.  

-Gjykata e Apelit ngatërron padinë për njohjen bashkëpronar me parashkrimin 

fitues.”. 

15. Në datë 08.02.2021 paditësja Kristina Kadiu ka depozituar parashtrime në 

kundërshtim me kërkesën e palës së paditur Europrojekt shpk për pezullimin e ekzekutimit të 

vendimit nr. 10-2020-1388 (382) të Gjykatës së Apelit Durrës, ku pasin janë shpjeguar 

shkurtimisht rrethanat faktike të mosmarrëveshjes objekt gjykimi, është pretenduar si vijon: 

“-Pala paditëse i ka regjistruar pronat në emrin e saj. 

- Nuk provohet me asnjë provë shkresore paaftësia paguese e shoqërisë për shkak të 

ekzekutimit të vendimit të Gjykatës së Apelit dhe nga kërkuesi nuk është depozituar asnjë 

garanci materiale që të siguroj ekzekutimin e vendimit. 

- Pala e vetme që ka pësuar dëme ekonomike është paditësja pasi me vdekjen e 

bashkëshortit të saj pronat që ishin në posedim të të ndjerit Robert Kadiu janë tjetërsuar nga 

palët e paditura. Nga data 12.12.2014 pala paditëse nuk ka patur asnjëherë posedimin efektiv 

mbi sendet e paluajtshme truall dhe ndërtesë për të cilat është zhvilluar ankandi i datës 

02.03.1993.” 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

II. Vlerësimi i Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë  

 

16. Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji) pikësëpari vlerëson të theksoj 

se në kushtet ku ndaj vendimit nr. 10-2020-1388 (382) datë 04.11.2020 të Gjykatës së Apelit 

Durrës është kërkuar pezullimi i ekzekutimit nga të dy palët e paditura çmohet që ato të 

gjykohen së bashku. Kolegji vlerëson se kërkesa e palëve kërkuese, për pezullimin e 

ekzekutimit të vendimit gjyqësor nr. 10-2020-1388 (382) datë 04.11.2020 të Gjykatës së 

Apelit Durrës është e pabazuar në ligj.  

17. 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.”. 

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

ekzekutimit të vendimit të formës së prerë, Kolegji vëren se, kërkuesi nuk ka paraqitur prova 

se përse ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit do të sillte pasoja të rënda dhe të 

pariparueshme për të. Argumentet e sjella nga kërkuesi mbeten vetëm në fazën e 

pretendimeve të tij, për aq kohë sa nuk ka paraqitur asnjë prove, që të provojë pamundësinë 
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financiare në ekzekutimin e detyrimit në fjalë dhe përse ekzekutimi i menjëhershëm i 

vendimit do të sillte pasoja të rënda e të pariparueshme. Gjithashtu, mosdakordësia e 

kërkuesit me vendimin e gjykatës, nuk përbën shkak për pezullimin e ekzekutimit të vendimit 

të formës së prerë.  

19. Kolegji vlerëson se pezullimi i ekzekutimit të një vendimi gjyqësor të formës së 

prerë është një masë e përkohshme gjyqësore, me të cilën ngrijnë efektet juridike të vendimit 

gjyqësor me të cilin pala gjyqhumbëse është ngarkuar me një detyrim, që mund të jetë dhënia 

e diçkaje, ose kryerja apo jo e një veprimi të caktuar (neni 32/a i Kodit të Procedurës Civile). 

Pezullimi i vendimit gjyqësor të formës së prerë sipas parashikimeve të dispozitës të 

lartpërmendur, lidhet dhe zbatohet ekskluzivisht vetëm në vendimet që plotësojnë kualitetet e 

titullit ekzekutiv dhe për nga natyra e tyre dhe mënyra se si është disponuar në to janë të 

ekzekutueshëm. Kështu, sipas nenit 510/a të Kodit të Procedurës Civile, janë tituj ekzekutivë 

“a) vendimet civile të formës së prerë të gjykatës, që përmban një detyrim, vendimet e dhëna 

prej saj për sigurimin e padisë, si dhe për ekzekutimin e përkohshëm. Po ashtu, në vijim të 

këtij arsyetimi, Kolegji thekson se masa e përkohshme e pezullimit nuk zbatohet ndaj 

vendimeve të njohjes (deklarative). Këto vendime të marra në përfundim të gjykimeve të 

iniciuara nga padi sipas nenit 32/b të Kodit të Procedurës Civile, (të quajtura ndryshe padi 

provokatore), sigurojnë bazën për një padi detyrimi në të ardhmen (formulae praeiudiciales). 

Ato kanë për qëllim vërtetimin e qenies ose jo të një marrëdhënieje juridike të caktuar. 

Marrëdhënia juridiko-civile për të cilin vendimi gjyqësor konfirmon ekziston pavarësisht nga 

ai dhe normalisht që para se të jetë dhënë vendimi i gjykatës. E drejta për të kërkuar mbrojtje 

juridike deklarative, sikurse është mbrojtja që garanton kjo padi, është thjeshtë e natyrës 

procedurale dhe autonome, sepse nuk mbështetet në kurrfarë autorizimi apo fakulteti të së 

drejtës materiale. Kështu, paditë e njohjes nuk shoqërohen në kërkim edhe me detyrimin e të 

paditurit për kryerjen e një veprimi të caktuar. Si rrjedhojë, vendimet e marra mbi bazën e 

këtyre padive, nuk mund të vihen drejtpërdrejtë në ekzekutim, por ato mund të shërbejnë 

vetëm si bazë për dhënien më vonë të një vendimi detyrimi. 

20. Sa më sipër, Kolegji arrin në përfundimin se, kërkesa për pezullimin e ekzekutimit 

të vendimit nr. 10-2020-1388 (382), datë 04.11.2020 të Gjykatës së Apelit Durrës, nuk duhet 

të pranohet. 

 

PËR KËTO ARSYE, 

 

Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë, bazuar në nenin nenin 479 të Kodit të Procedurës 

Civile; 

 

V E N D O S I: 

 

Mospranimin e kërkesës së palëve të paditura shoqëria “Europrojekt” sh.p.k. dhe “Xhelili M-

16” sh.p.k. për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 10-2020-1388 (382), datë 04.11.2020 

të Gjykatës së Apelit Durrës. 

 

 

      Tiranë, më 30.04.2021 

 

 

  A N Ë T A R                A N Ë T A R                   K R Y E S U E S  

 

Albana BOKSI                                   Ilir PANDA                                  Ervin PUPE 

 

 

 


