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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI CIVIL 

 

Nr. 164 i Regj.Themeltar 

Nr. 164 i Vendimit 

 

V E N D I M 

NË EMËR TË REPUBLIKËS 
 

   Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë i përbërë nga: 

 

     Ervin PUPE   Kryesues 

     Albana BOKSI  Anëtar 

     Artur KALAJA Anëtar  
  

në dhomë këshillimi më datë 06.12.2021, mori në shqyrtim çështjen civile nr. 164, 

Regjistri Themeltar, datë regjistrimi 29.10.2021, që u përket palëve:  

 

KËRKUES:    Shoqëria OSHEE Group sha 

 

OBJEKTI:   Pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor nr. 10-2019-

1919/630, datë 22.10.2019 nga Gjykata e Apelit Durrës, e cila 

ka ndryshuar pjesërisht vendimin nr. 11-2017-4684/1453, datë 

27.09.2017 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës.   

 

BAZA LIGJORE:   Neni 479 i K.Pr.Civile.  

 

Për çështjen civile që i përket:    

 

PADITËS:     Ilir Jashari  

     Majlinda Jashari  

     Hygerta Jashari 

 

I PADITUR:   Shoqëria OSHEE Group sha 

                

OBJEKTI: Lirim dhe dorëzimin e pasurisë së paluajtshme nr. 28/184+1-1, 

ndodhur në zk 8511, e regjistruar në vol. 7, faqe 177, me 

sipërfaqe 40.31 m2.  

 Detyrimin e palës së paditur të na dëmshpërblejë për dëmin e 

shkaktuar.   

 

BAZA LIGJORE: Nenet 32/a të Kodit të Procedurës Civile; nenet 296, 297, 608 e 

vijues dhe neni 640 e vijues i Kodit Civil.  

 

 

 



 

  

2 

 

KOLEGJI  

 

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. Nga aktet e fashikullit të gjykimit dhe referuar fakteve të pranuara nga të dyja gjykta 

rezulton se paditësat janë në marrëdhënie të posaçme me njëri tjetrin. Kështu, sipas 

çertifikatës së përbërjes familjare lëshuar nga Zyra e Gjendjes Civile me nr.5 Bashkia Durrës, 

në datën 11.01.2016 rezulton se, paditësat Ilir Jashari dhe Majlinda Jashari janë bashkëshorte, 

ndërsa paditësja Hygerta Jashari është vajza e tyre. Sipas Kontratës së Shitblerjes me Nr.1555 

Rep., Nr.880 Kol., datë 20.09.2012 rezulton se: paditasët Majlinda Jashari dhe Hygerta 

Jashari kanë blerë prej shtetasve Fatos Cami dhe Zeqine Cami, pasurinë e paluajshme të 

identifikuar, si pasuria me Nr.28/184+1-1, që ndodhet ne Zonen Kadastrale me Nr.8511, 

Volumi 7, Faqe 177, të llojit apartament banimi me sipërfaqe 40 m2, me vendndodhje në 

Rrugën “Aleksandër Goga”, Pallati Nr.833, Shkalla 1, Kati i 1  Durres, kudrejt çmimit prej 

2.840.000 lekë. Pas lidhjes së kontratës, në kushtet kur sendi i paluajtshëm, apartament 

banimi është blerë nga paditësat gjatë martesës, ai është regjistruar sipas përcaktimeve të 

Kodit të Familjes, në bashkëpronësi të paditesave Ilir Jashari, Majlinda Jashari dhe Hygerta 

Jashar.  

2. Duke pretenduar se, në apartamentin e banimit në pronësi të tyre, një sipërfaqe prej 21 

m2 e zë kabina elektrike, e cila përdoret prej palës së paditur OSHEE Sh.a, paditësat i janë 

drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës me padinë si më lart citohet.  

3. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Durrës, me vendimin nr. 11-2017-4684/1453, datë 

27.09.2017 ka vendosur: “Rrëzimin e kërkesëpadisë së Paditësave: Ilir Jashari, Majlinda 

Jashari e Hygerta Jashari, kundër Palës së paditur: Operatori i Shperndarjes se Energjise 

Elektrike Sh.a, me objekt: “Lirim dhe dorëzim sendi, si dhe shperblimin e demit per 

perdorimin e sendit”, si të pabazuar në prova dhe në ligj. Shpenzimet procedurale gjyqësore 

mbeten në ngarkim të paditësave Ilir Jashari, Majlinda Jashari e Hygerta Jashari solidarisht. 

…”.  

4. Gjykata e Rrethit Gjyqësor arsyeton se, gjatë gjykimit është provuar se e drejta e 

pronësisë mbi apartamentin e banimit është fituar në mënyrë të prejardhur, pasi ky 

apartament fillimisht ka qenë pronë shtetërore dhe se, kundrejt procedurës së privatizimit të 

banesës shtetërore është privatizuar në vitin 1993, ne favor të familjes se qeramarrësit të 

banesës shtetërore. Më pas sendi i është shitur shtetasve të tjerë, ndërsa në vitin 2012, atë e 

kanë blerë paditësat Majlinda Jashari dhe Hygerta Jashari. Për shkak të mungesës së formës 

së kërkuar nga ligji për kryerjen e këtij veprimi juridik, për kalimin e së drejtës së pronësisë 

mbi këtë send të paluajtshëm, blerësit nuk kanë mundur të pajisen me certifikatë pronësie mbi 

këtë apartament. Përsa me lart, në kushtet kur, nga analiza e dokumentacionit të origjinës së 

të drejtës së pronësisë mbi këtë send dhe atij të transferimit të së drejtës mbi të rezulton se, 

identifikimi i apartamentit të privatizuar edhe sipas Kontratës së shitblerjes me Nr.349 Rep., 

Nr.245 Kol., datë 23.03.2004 është bërë vetëm në bazë të kësaj Planimetrie, gjykata arrin në 

përfundimin se, kjo pjesë e apartamentit të banimit e zënë nga ana e Kabinës Elektrike, nuk i 

është nënshtruar privatizimit dhe se, nuk ka qenë pjesë përbërëse e objektit të privatizuar.  

5. Gjykata e Apelit Durrës, me vendimin nr. 10-20191919/630, datë 22.10.2019 ka 

vendosur: “Ndryshimin e pjesshëm të vendimit civil me Nr.1453 (11-2017-4684), datë 

17.09.2017 të Gjykatës Rrethit Gjyqësor Durrës në këtë mënyrë: Pranimin e kërkesëpadisë, 
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duke detyruar të paditurin OSHEE sh.a të lirojë dhe dorëzojë paditësave sipërfaqen prej 21 

m2 të zënë me kabinë elektrike, brenda pasurisë Z.K.8511, vol. 7, fq.177 në pronësi të 

paditësave. ….” 

6. Gjykata e Apelit vlerëson se paditësat kanë provuar se janë pronarë të ligjshëm të 

pasurisë objekt gjykimi me sipërfaqe 40,31 m2, në të cilin përfshihet edhe sipërfaqja e cila 

përdoret nga pala e paditur si kabinë elektrike. Megjithëse paditësat janë pronarë të gjithë 

apartamentit me sipërfaqe 40,31 m2 në fakt ato posedojnë vetëm 27 m2, pasi pjesa tjetër 

përdoret si kabinë elektrike, posedim që konsiderohet i paligjshëm. Në gjykim pala e paditur 

nuk provoi me asnjë akt posedimin e ligjshëm të kësaj sipërfaqe që përdoret prej tyre si 

kabinë elektrike dhe aq më tepër të kenë paraqitur ndonjë akt apo provë që të hedhë dritë në 

lidhje me përdorimin e ligjshëm të kësaj pjese pasurie e regjistruar në emër të paditësave, apo 

të kenë paraqitur provë shkresore që e kanë fituar pronësinë e kësaj sipërfaqeje sipas 

parashikimeve të nenit 163 e vijues Kodit Civil. Vërtet kabina elektrike e ndodhur në pallatin 

nr.833, lagja 18, Rruga A.Goga, është përfshirë në listën e pronave të OSHEE sh.a në bazë të 

VKM Nr.1108, datë 30.07.2008, por kjo pasuri e cila nuk është regjistruar në regjistrat e 

Z.V.R.P.P.Durrës, është përfituar më parë sipas ligjit të privatizimit nga shtetasit Shefik dhe 

Lutfije Paftali, pasuri e cila më pas iu ka kaluar me anë të kontratave noteriale në pronësi 

personave të tjerë dhe përfundimisht ka kaluar në pronësi të paditësave. 

7. Kundër vendimit të Gjykatës së Apelit Tiranë është paraqitur rekurs në Gjykatën e 

Lartë, nga pala e paditur OSSHE sha, sipas vërtetimit datë 25.10.2021 të lëshuar nga Gjykata 

e Apelit Durrës.  

8. Në datën 28.10.2021 pala kërkuese ka paraqitur kërkesën për pezullimin e ekzekutimit 

të vendimit gjyqësor nr. 10-2019-1919/630, datë 22.10.2019 nga Gjykata e Apelit Durrës, e 

cila ka ndryshuar pjesërisht vendimin nr. 11-2017-4684/1453, datë 27.09.2017 të Gjykatës së 

Rrethit Gjyqësor Durrës.  

9. Pala e kërkuese, Shoqëria OSHEE Group sha ka paraqitur këto shkaqe:  

- Kundër vendimit të Gjykatës së Apelit Durrës pala kërkuese ka paraqitur rekurs në 

Gjykatën e Lartë;  

- Në rast se vendimi i Gjykatës së Apelit Durrës do të ekzekutohej, të paditurit do t’i 

shkaktohen pasoja të rënda dhe të pariparueshme sepse do të bëhej e pamundur kthimi në 

gjendjen e mëparshme, nisur nga rrethanat teknike për spostimin e kabinës elektrike;  

- Për shkak të veçorisë që paraqet aktiviteti i paditësit OSSHE sha, kjo palë disponon të 

gjitha garancitë materiale për ekzekutimin e detyrimit pas përfundimit të shqyrtimit të 

çështjes nga Gjykata  e Lartë;  

- Gjykata e Apelit Durrës ka lejuar shkelje të normave proceduriale dhe material sepse 

nuk ka kryer një hetim të plotë e të gjithanshëm të çështjes, i ka mohuar palës së drejtën për 

të patur gjykim të paanshëm, nuk ka respektuar nenin 14 të KPC, nuk është bazuar mbi fakte 

që kanë rezultuar gjatë shqyrtimit gjyqësor, nuk janë marrë parasysh provat e depozituara nga 

ana e të paditurit;  

- Gjykata nuk i ka dhënë asnjë mundësi përfaqësuesit të palës së paditur për të qenë i 

pranishëm në seancën e datës 22.10.2019, e cila ka nisur përpara orarit të caktuar dhe ka 

përfunduar në të njëjtën ditë;  

- Kabina objekt gjykimi ka funksionuar dhe vijon të funksionojë në interes të publikut 

dhe popullatës së zonës, me qëllim furnizimin me energji elektrike. Kjo kabinë është 

përfshirë në listën e aseteve të palës paditëse sipas VKM nr. 1108, datë 30.07.2008;  

- Pala paditëse asnjëherë nuk i është drejtuar palës së paditur për lirimin dhe dorëzimin 

e pasurisë;  

- Privatizimi i kabinës elektrike, objekt i këtij konflikti gjyqësor është një veprim 

juridik absolutisht i pavlefshëm, i kryer në kundërshtim me ligjin.  
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II. Vlerësimi i Kolegjit  

 

10.  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.   

11.  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. …”.  

12.  Në zbatim të pikës 1 të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile, bashkëlidhur kërkesës 

për pezullim të palës kërkuese, gjendet edhe kopja e rekursit të ushtruar nga kjo palë kundër 

vendimit gjyqësor për të cilin kërkohet të pezullohet ekzekutimi. Gjithashtu, konstatohet se palët 

e tjera pjesëmarrëse në gjykimin e çështjes ku është dhënë vendimi gjyqësor për të cilin kërkohet 

pezullimi, janë njoftuar rregullisht për kërkesën e paraqitur nga pala kërkuese dhe nuk kanë 

parashtruar argumente lidhur me bazueshmërinë në ligj të kërkesës për pezullim dhe për 

qëndrimin e tyre.   

13. 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.    

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

ekzekutimit të vendimit gjyqësor, Kolegji 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. Fakti që kjo palë është njoftuar për 

nisjen e ekzekutimit të detyrimeve të rrjedhura nga vendimi gjyqësor i formës së nuk përbën në 

vetvete arsye ligjore për marrjen e masës së përkohshme procedurale të pezullimit të ekzekutimit 

të vendimit. Të gjitha pretendimet e tjera që parashtron pala kërkuese si arsye për pezullimin e 

ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë të Gjykatës së Apelit përbëjnë kërkime të 

cilat lidhen me shqyrtimin e rekursit nga Gjykata e Lartë. 

15. Përsa më sipër, Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë vlerëson se nuk ka vend për të pranuar 

kërkesën e paraqitur nga kërkuesi, për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës 

së prerë.    

 

 

 

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; 
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V E N D O S I: 

 

 Mospranimin e kërkesës së palës kërkuese, Shoqëria OSHEE Group sha, me objekt 

“Pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor nr. 10-2019-1919/630, datë 22.10.2019 nga 

Gjykata e Apelit Durrës, e cila ka ndryshuar pjesërisht vendimin nr. 11-2017-4684/1453, 

datë 27.09.2017 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës”.   

 

 

     Tiranë, më 06.12.2021  

 

            ANËTAR                                 ANËTAR                            KRYESUES 

       ALBANA BOKSI                        ARTUR KALAJA                            ERVIN PUPE                               
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI CIVIL 

 

Nr. 156 i Regj.Themeltar 

Nr. 156 i Vendimit 

 

VENDIM 

NË EMËR TË REPUBLIKËS 
 

   Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë i përbërë nga: 

 

      Ervin PUPE   Kryesues 

     Albana BOKSI  Anëtare 

     Artur KALAJA Anëtar  
  

në dhomë këshillimi më datë 06.12.2021, mori në shqyrtim çështjen civile nr. 156, 

Regjistri Themeltar, datë regjistrimi 1.10.2021, që u përket palëve:  

 

KËRKUES:  Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor Tiranë 

   Drejtoria e Rajonale e Shërbimeve të Transportit Rrugor Durrës 

 

OBJEKTI:  Kërkohet pezullimi i ekzekutimit të vendimit gjyqësor nr.11-2018-

3237) 1074, datë 26.06.2018 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës, 

lënë në fuqi me vendimin nr. 10-2021-315 (96), datë 25.02.2021 të 

Gjykatës së Apelit Durrës dhe në bazë të të cilit është nxjerrë lajmërimi 

nr. 1136 prot., datë 20.09.2021 lëshuar nga Zyra e Përmbarimit 

“Basha&I” shpk (protokolluar pranë DRSHTRR Durrës me nr. 20536 

prot., datë 23.09.2021) deri në zgjidhjen e çështjes në bazë të rekursit 

në Gjykatën e Lartë.    

 

BAZA LIGJORE: Neni 479/a, 615/a të Kodit të Procedurës Civile.  

 

Për çështjen civile që i përket:    

 

PADITËS:   Artan Manjani.   

 

I PADITUR:  Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor Tiranë. 

   Drejtoria e Rajonale e Shërbimeve të Transportit Rrugor Durrës. 

                

OBJEKTI: Deklarimin e zgjidhjes së kontratës individuale të punës me 

kohëzgjatje pa afat të caktuar me palën e paditur si e menjëhershme, e 

njëanshme, pa shkaqe të arsyeshme.  

 Detyrimin e palës së paditur të paguajë dëmshpërblimin në masën 2 

muaj për mos respektim të afatit të njoftimit, neni 143 i Kodit të Punës.  

 Detyrimin e palës së paditur të paguajë dëmshpërblimin në masën 1 
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muaj, neni 143/5 i Kodit të Punës etj.     

 

Baza Ligjore: Nenet 114, 141, 143 etj Kodi i Punës etj.  

 

KOLEGJI  CIVIL 

 

Pasi dëgjoi relatimin e gjyqtarit Artur Kalaja mbi kërkesën e pezullimit të ekzekutimit të 

vendimit gjyqësor të formës së prerë,   

 

VËREN 

I. Rrethanat e çështjes 

 

1.Nga aktet e fashikullit të gjykimit dhe referuar fakteve të pranuara nga të dyja gjykatat, 

rezulton se pala paditëse ka qenë në marrëdhënie pune pranë palës së paditur prej datës 

30.12.2013, me detyrë inspektor kontrolli në rrugë.  

Në bazë dhe për zbatim të urdhërit nr. 1083, datë 27.10.2017 të Drejtorit të Përgjithshëm të 

Shërbimit të Transportit Rrugor, me të cilin është urdhëruar lirimi nga detyra i 10 

inspektorëve, pala e paditur ka ndërprerë marrëdhënien e punës edhe me paditësin .  

Duke mos qenë dakord me zgjidhjen e kontratës së punës, paditësi i është drejtuar Gjykatës 

së Rrethit Gjyqësor Durrës me padinë si më lart citohet.  

2. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Durrës, me vendimin nr. (11-2018-3237) 1074, datë 

26.06.2018 ka vendosur:  

“Pranimin pjesërisht të padisë së paditësit Artan Manjani. Detyrimin e palës së paditur, 

Drejtoria e Rajonale e Shërbimeve të Transportit Rrugor Durrës t’i paguajë paditësit 

dëmshpërblim me katër paga mujore për zgjidhje të menjëhershme dhe të pajustifikuar të 

kontratës së punës. Detyrimin e palës së paditur, Drejtoria e Rajonale e Shërbimeve të 

Transportit Rrugor Durrës t’i paguajë paditësit dëmshpërblim me dy paga mujore për 

mos respektim të procedurës në zgjidhjen e kontratës së punës. Rrëzimin e kërkimeve të 

tjera. …”.  

3.Gjykata e Apelit Durrës, me vendimin nr. 10-2021-315 (96), datë 25.02.2021, ka 

vendosur:  

“Lënien në fuqi të vendimit civil nr. (11-2018-3237) 1074, datë 26.06.2018 të Gjykatës 

Rrethit Gjyqësor Durrës. ….”.  

4.Kundër vendimit të Gjykatës së Apelit Tiranë është paraqitur rekurs në Gjykatën e 

Lartë, nga pala e paditur.  

Në datën 1.10.2021 pala kërkuese ka paraqitur kërkesën për pezullimin e ekzekutimit të 

vendimit gjyqësor.  

Me këtë kërkesë Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor Tiranë dhe 

Drejtoria e Rajonale e Shërbimeve të Transportit Rrugor Durrës kanë parashtruar këto 

shkaqe:  

- Kundër vendimit të Gjykatës së Apelit Durrës pala kërkuese ka paraqitur rekurs në 

Gjykatën e Lartë;  

- Me shkresën nr. 1136, datë 20.09.2021 përmbaruesi gjyqësor ka njoftuar për nisjen e 

procedurave të ekzekutimit të vendimit të Gjykatës së Apelit;  

- Ekzekutimi i vendimit gjyqësor do të sillte pasoja të rënda dhe të pariparueshme për 

palën e paditur.  

 

II. Vlerësimi i Kolegjit  
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5. 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.   

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. …”.  

6. Në zbatim të pikës 1 të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile, bashkëlidhur kërkesës për 

pezullim të palës kërkuese, gjendet edhe kopja e rekursit të ushtruar nga kjo palë kundër 

vendimit gjyqësor për të cilin kërkohet të pezullohet ekzekutimi.  

Gjithashtu, konstatohet se palët e tjera pjesëmarrëse në gjykimin e çështjes ku është dhënë 

vendimi gjyqësor për të cilin kërkohet pezullimi, janë njoftuar rregullisht për kërkesën e 

paraqitur nga pala kërkuese dhe nuk kanë parashtruar argumente lidhur me bazueshmërinë në 

ligj të kërkesës për pezullim dhe për qëndrimin e tyre.   

7.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 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.  

Nga ana tjetër, 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.    

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

ekzekutimit të vendimit gjyqësor, Kolegji 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.  

Fakti që kjo palë është njoftuar për nisjen e ekzekutimit të detyrimeve të rrjedhura nga vendimi 

gjyqësor i formës së nuk përbën në vetvete arsye ligjore për marrjen e masës së përkohshme 

procedurale të pezullimit të ekzekutimit të vendimit. Të gjitha pretendimet e tjera që parashtron 

pala kërkuese si arsye për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë të 

Gjykatës së Apelit përbëjnë kërkime të cilat lidhen me shqyrtimin e rekursit nga Gjykata e 

Lartë. 

9.Përsa më sipër, Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë vlerëson se nuk ka vend për të pranuar 

kërkesën e paraqitur nga kërkuesi, 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 Kodit të Procedurës Civile; 

 

VENDOSI: 

 

- Mospranimin e kërkesës së palës kërkuese, Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të 

Transportit Rrugor Tiranë dhe Drejtoria e Rajonale e Shërbimeve të Transportit Rrugor 
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Durrës, me objekt “Pezullimi i ekzekutimit të vendimit gjyqësor nr.11-2018-3237) 1074, datë 

26.06.2018 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës, lënë në fuqi me vendimin nr. 10-2021-

315 (96), datë 25.02.2021 të Gjykatës së Apelit Durrës dhe në bazë të të cilit është nxjerrë 

lajmërimi nr. 1136 prot., datë 20.09.2021 lëshuar nga Zyra e Përmbarimit “Basha&I” shpk 

(protokolluar pranë DRSHTRR Durrës me nr. 20536 prot., datë 23.09.2021) deri në zgjidhjen 

e çështjes në bazë të rekursit në Gjykatën e Lartë”.   

 

              Tiranë, më datë 06.12.2021.  

 

            ANËTARE                                      ANËTAR                                 KRYESUES 

 

         Albana BOKSI                                Artur KALAJA                                 Ervin PUPE                               
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 
GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI CIVIL 
Nr. 166 i Regj.Themeltar 
Nr. 166 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  06.12.2021, mori në shqyrtim në dhomën e këshillimit kërkesën nr. 166 akti, 
datë 19.11.2021, si më poshtë: 
 
KËRKUES: Aleksandër Kapaj. 
 
OBJEKTI:  Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr.188, datë 26.06.2020 të 

Gjykatës së Apelit Vlorë. 
 
BAZA LIGJORE:   Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile. 
 
Për çështjen civile që iu përket palëve: 
 
PADITËS:   Aleksandër Kapaj.  
 
E   PADITUR:  Fadil Rakipaj. 
 

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, Aleksandër 
Kapaj, me datë 04.08.2020 ka paraqitur  kërkesë të integruar në rekurs  për pezullimin e 
ekzekutimit të vendimit nr.188, datë 26.06.2020 të Gjykatës së Apelit Vlorë. 
    2. Referuar akteve të administruara në gjykatat e faktit rezulton se paditësi  Aleksandër 
Kapaj, i është drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier kundrejt palës së paditur, Fadil 
Rakipaj, me padi me objekt : Lirim e dorëzim sendi ......  
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   3. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Fier, me vendimin nr.488 datë 03.04.2018  ka vendosur:  
“Rrëzimin e padisë. 
  Shpenzimet gjyqësore i ngarkohen  palës paditëse”. 
   4. Gjykata e Apelit Vlorë, me vendimin nr.188 datë 26.06.2020 ka vendosur: 
 “Lënien në fuqi të vendimit gjyqësor civil nr. 62-2018-1772 (448) datë 03.04.2018 të   
Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier“. 
    5. Kundër këtij vendimi, ka paraqitur rekurs pala paditëse, Aleksandër Kapaj, i cili me 
kërkesë të integruar në rekurs kërkon pezullimin e ekzekutimit të vendimit të sipërcituar, 
sipas nenit 479 të KPC,  duke mos parashtruar  shkaqe. 
 
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 Kodit të Procedurës Civile, bashkëlidhur kërkesës 
për pezullim të kërkuesit Aleksandër Kapaj, gjendet edhe kopja e rekursit të ushtruar nga kjo 
palë kundër vendimit gjyqësor që kërkohet të pezullohet ekzekutimi. Gjithashtu, konstatohet 
se pala tjetër Fadil Rakipaj pjesëmarrës në gjykimin e çështjes ku është dhënë vendimi 
gjyqësor që kërkohet të pezullohet, është njoftuar rregullisht për kërkesën e paraqitur nga 
kërkuesi Aleksandër Kapaj, i  cili nuk ka parashtruar argumente lidhur me bazueshmërinë në 
ligj të kërkesës për pezullim dhe për qëndrimin e tij. 
    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 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 parikthyeshme.  
    10. Nga ana tjetër, masa e përkohshme e pezullimit zbatohet vetëm ndaj vendimeve 
gjyqësore të formës së prerë që janë tituj ekzekutiv në kuptim të nenit 510/a të KPC, 
konkretisht vendimet gjyqësore të formës së prerë që përmbajnë një detyrim (vendimet 
kondemnatore) dhe nuk zbatohet ndaj vendimeve të njohjes (deklarative), ndaj vendimeve 
jopërfundimtare të gjykatës apo ndaj vendimeve të gjykatës që marrin formë të prerë vetëm 
në kuptimin procedural dhe me të cilat nuk zgjidhet çështja në themel. Kjo do të thotë se, 
vetëm, tek vendimet e detyrimit, debitori gjyqhumbës, i cili është ngarkuar me vendim 
gjyqësor të formës së prerë me përmbushjen e një detyrimi, ka të drejtë të kërkojë sipas nenit 
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479 të KPC pezullimin e ekzekutimit të këtij vendimi nëse nga ekzekutimi i menjëhershëm 
atij mund t’i vijnë pasoja të rënda dhe të pariparueshme. Kolegji vlerëson se, qenia titull 
ekzekutiv e vendimit gjyqësor të formës së prerë, përbën premisën bazë, të cilën Kolegji e 
vlerëson paraprakisht në çdo kërkesë pezullimi. Vetëm pasi plotësohet ky kusht (conditio sine 
qua non), Kolegji vlerëson më pas, rast pas rasti, nëse ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit 
sjell apo jo pasoja të rënda dhe të pariparueshme. 
     11.  Duke iu rikthyer rastit konkret, Kolegji vlerëson se përsa kohë që nga gjykata e rrethit 
është vendosur rrëzimi i padisë, vendim i cili është lënë në fuqi nga gjykata e apelit, për të 
cilin është paraqitur kërkesë për pezullim nga pala paditëse nuk përmban detyrime për palët, 
për rrjedhojë objekti i kërkesës nuk gjen mbështetje në nenin 479 të KPC. 
    12. Kolegji Civil, sjellë në vëmendje se si rregull i përgjithshëm vendimet e rrëzimit të 
padisë nuk mund të përbëjnë tituj ekzekutiv sipas nenit 510 shkronja “a” të Kodit të 
Procedurës Civile dhe se për rrjedhojë përjashtohet apriori mundësia që ato të ekzekutohen 
dhe të sjellin rrezik apo pasoja të parikuperueshme në të drejtat subjektive dhe interesat e 
ligjshëm të palës rekursuese dhe njëkohësisht kërkuese.  
    13. Duke u bazuar në arsyetimin e mësipërm, në kushtet ku pala paditëse ka paraqitur në 
mënyrë të paligjshme një kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të vendimit në Gjykatën e 
Lartë, sipas nenit 479 të KPC, Kolegji vlerëson se kjo palë ka abuzuar haptazi me të drejtën e 
parashikuar në këtë dispozitë. Sikurse u arsyetua më sipër, neni 479 i KPC ka për objekt 
vetëm vendimet gjyqësore të formës së prerë që plotësojnë cilësitë e titullit ekzekutiv, 
ndërkohë që objekt rekursi në rastin konkret është një vendim gjyqësor i cili nuk përcakton 
detyrime për palën, përsa kohë është vendosur rrëzimi i padisë.  
14. Përsa më sipër, Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë vlerëson se nuk ka vend për të pranuar 
kërkesën e paraqitur nga kërkuesi Aleksandër Kapaj për pezullimin e ekzekutimit të vendimit 
gjyqësor të formës së prerë. 
 

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 paraqitur nga kërkuesi Aleksandër Kapaj, për pezullimin e 
ekzekutimit të vendimit nr. 188, datë 26.06.2020 të Gjykatës së Apelit Vlorë. 
 
                                                                                                             Tiranë, më  06.12.2021 
 
   

    ANËTARE            ANËTAR             KRYESUES 
 
Albana BOKSI      Artur KALAJA           Ervin PUPE 
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