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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 
KOLEGJI CIVIL 

 
Nr. 142 i Regj.Themeltar 
Nr. 142 i Vendimit 
 

V E N D I M 
NË EMËR TË REPUBLIKËS 

 
   Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë i përbërë nga: 
 
     Ervin PUPE   Kryesues 
     Sandër SIMONI  Anëtar  

Asim VOKSHI  Anëtar 
 

në dhomë këshillimi më datë 27.10.2021, mori në shqyrtim çështjen civile nr. 142, 
Regjistri Themeltar, datë regjistrimi 02.09.2021, që u përket palëve:  
 
KËRKUES:   Agjencia e Trajtimit të Pronave 
 
OBJEKTI:  Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 272, datë 05.12.2019 të 

Gjykatës së Apelit Vlorë, që ka pranuar kërkesëpadinë.   
 
BAZA LIGJORE:  Nenet 472 e vijues të Kodit të Procedurës Civile.  
 
Për çështjen civile që i përket:    
 
PADITËS:    Ervin Habilaj 
    Lavdosh Habilaj  
    Lela Habilaj  
    Alife Frashëri 
 
I PADITUR:   Agjencia e Trajtimit të Pronave 
 
PERSON I TRETË: Azmi Toptani 
    Bihter Toptani 
    Alma Struga 
    Mimoza Jaho 
    Agjencia Shtetërore e Kadastrës, Drejtoria Vendore Vlorë  
               
OBJEKTI: Ndryshimin e vendimit nr. 1876, datë 14.11.2018 të ATP duke njohur 

të drejtën e pronësisë të sipërfaqes së tokës prej 26.200 m2, ndodhur në 
Vlorë, në emër të Ekrem Vlora dhe Safa Vlora.    

 
BAZA LIGJORE: Ligji nr.133, datë 05.12.2015 “Për trajtimin e pronës dhe përfundimin 
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e procesit të kompensimit të pronave”, i ndryshuar, VKM nr. 222, datë 
23.03.2016.    

 
KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË 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. Rezulton se Gjykatës së Apelit Vlorë ka shqyrtuar kërkespadinë e subjektit të 
shpronësuar Ekrem e Safa Vlora dhe Adije e Rukije Vlora sipas kërkesës së paraqitur pranë 
Agjencisë së Trajtimit të Pronave.  

2. Gjykata e Apelit Vlorë me vendimin nr. 272, datë 05.12.2019 ka vendosur: 
“Pranimin e padisë. Anullimin e vendimit nr. 1699, datë 31.10.2018 të ATP-së. Njohjen e së 
drejtës në emër të subjektit të shpronësuar Eqerem dhe Safa Vlora për pasurinë truall prej 
12.000 m2, me kufij siç përcaktohet në akt ekspertim, pasurinë truall prej 3600 m2, me kufij 
siç përcaktohet në akt ekspertizë, pasurinë truall prej 7000 m2 me kufij siç përcaktohet në akt 
ekspertizë dhe pasurinë truall prej 3600 m2 siç përcaktohet në akt ekspertizë. Njohjen e së 
drejtës së kompensimit financiar për pasuritë e sipërcituara. Shpenzimet gjyqësore siç janë 
bërë. …” 

3. Kundër vendimit të Gjykatës së Apelit Vlorë ka paraqitur rekurs Agjencia e Trajtimit të 
Pronave dhe njëherazi është kërkuar pezullimi i ekzekutimit të këtij vendimi.  

4. Pala e paditur Agjencia e Trajtimit të Pronave ka paraqitur këto shkaqe:  
-Agjencia e Trajtimit të Pronave, në mbështetje të ligjit nr. 133/2015 dhe akteve 

nënligjore të dala në bazë e për zbatim të tij, ka vendosur rrëzimin e kërkesës për njohje të së 
drejtës së pronësisë të subjekteve sepse kërkesa nuk plotëson konditat ligjore formale;  

-Arsyetimi i gjykatës që detyron Agjencinë e Trajtimit të Pronave të llogarisë mënyrën 
dhe formulën e kompensimit për sipërfaqen e njohur nuk gjen mbështetje në ligj sepse afati 3 
vjeçar me të cilin funksiononte ATP ka përfunduar në datën 23.02.2019.  
 

II. Vlerësimi i Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë   
 

5. Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji) vlerëson se kërkesa e palës kërkuese, 
Agjencia e Trajtimit të Pronës, për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të sipërcituar 
është e pabazuar në ligj.   

6. 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. …”.  

7. Në analizë të dispozitës së sipërcituar, Kolegji vlerëson se objekt i kërkesës për 
pezullim janë vendimet gjyqësore të formës së prerë, ndaj të cilave është ushtruar rekurs nga 
palët ndërgjyqëse në Gjykatën e Lartë. Forma e prerë e një vendimi gjyqësor është atributi që 
i jep ligji procedural një vendimi gjykate, që e bën atë të ekzekutueshëm, pasi të jenë 
plotësuar kushtet e parapara me ligj. Kuptimi jepet nga neni 451 i Kodit të Procedurës Civile, 
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i cili përcakton momentin procedural se kur vendimi i gjykatës merr këtë cilësi dhe ku është 
parashikuar se: “Vendimi i gjykatës merr formë të prerë kur: a) Nuk mund të bëhet ankim 
ndaj tij; b) Nuk është bërë ankim kundër tij brenda afateve të caktuara nga ligji ose kur 
ankesa është tërhequr; c) Ankesa e paraqitur nuk është pranuar; ç) Vendimi i gjykatës është 
lënë në fuqi, ndryshuar ose është pushuar gjykimi në shkallë të dytë.” Me marrjen formë të 
prerë sipas kësaj dispozite, vendimi fiton autoritetin e aktit detyrues për palët të cilëve ju 
drejtohet. 

8. Nga ana tjetër Kolegji vlerëson se masa e përkohshme e pezullimit të ekzekutimit të 
vendimit gjyqësor të formës së prerë sipas nenit 479 të KPC ka karakter përjashtimor dhe të 
jashtëzakonshëm. Në të kundërt do të zhvleftësohej fuqia juridike e vendimit gjyqësor të 
formës së prerë, detyrueshmëria për zbatimin e tij nga palët ndërgjyqëse dhe mosekzekutimi i 
vendimit gjyqësor të formës së prerë, nga përjashtim do të shndërrohej në rregull. Kjo do të 
vinte ndesh me të drejtën kushtetuese dhe konventore të kujtdo për të patur një proces të 
rregullt ligjor, e drejtë që përfshin jo vetëm fazën njohëse të së drejtës por edhe fazën 
ekzekutive. Kjo do të thotë se pala që e kërkon pezullimin ka barrën e paraqitjes së fakteve 
dhe argumenteve konkretë se cili është dëmi i rëndë që asaj mund t’i vijë nga ekzekutimi i 
menjëhershëm i vendimit gjyqësor të formës së prerë dhe pse apo në çfarë mënyre ky dëm 
është me natyrë të parikthyeshme. Nga ana tjetër, Kolegji vlerëson se koncepti “pasoja të 
rënda” në kuptim të nenit 479 të KPC nënkupton pasojat e drejtpërdrejta me karakter material 
që mund të sjellë ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit gjyqësor të formës së prerë. 

9. Duke iu rikthyer rastit konkret, kërkuesi, ka kërkuar pezullimin e ekzekutimit të 
vendimit të Gjykatës së Apelit Vlorë, e cila ka disponuar mbi një vendim të Agjencisë së 
Trajtimit të Pronës, bazuar në ligjin nr. 133/2015 “Për Trajtimin e Pronës dhe Përfundimin e 
Procesit të Kompensimit të Pronave” (në vijim ligji nr.133/2015). 

10. Kolegji vlerëson se ligji nr. 133/2015 është me natyrë mikse, sepse përmban norma 
juridike të karakterit material dhe procedural. Ky ligj është gjetur në vazhdimësi nga Gjykata 
Kushtetuese se është në përputhje me kushtetutën. Dispozitat materiale përcaktojnë rregullat 
dhe kriteret mbi bazën e të cilave organi administrativ kompetent (konkretisht ATP), e më tej 
gjykata do të vendosë mbi kërkesat e ish-pronarëve për njohje dhe kompensim të pronës. Nga 
ana tjetër, dispozitat procedurale disiplinojnë në mënyrë të posaçme (lex specialis), 
veprimtarinë e organit administrativ përgjegjës për trajtimin e kërkesave të ish-pronarëve për 
kompensim të pronës, afatet e veprimit administrativ, të drejtën ankimit dhe afatet e ankimit 
të subjekteve të procedimit administrativ, për të kundërshtuar vendimet e ATP-së në gjykatë, 
kompetencën e gjykatave që do të shqyrtojnë këto mosmarrëveshje, etj. Në mënyrë të 
posaçme, ky ligj i ka njohur juridiksion gjykatave të apelit dhe Gjykatës Administrative të 
Apelit, sipas neneve 19 dhe 29, kur objekt kontrolli kanë qenë vendime të ATP-së, që kanë 
disponuar në lidhje me kërkesën e ish-pronarëve, për njohjen, kthimin apo kompensimin e 
pronës. 

11. Në vijim të këtij arsyetimi, Kolegji sjell në vëmendje nenin 5/17 të Ligjit nr.133/2015, 
nën titullin “Përkufizime”, ku është parashikuar se: “...Vendim “përfundimtar” është çdo 
vendim administrativ ose gjyqësor, i cili nuk i nënshtrohet më një procedure kontrolli dhe 
rishikimi nga një autoritet më i lartë administrativ ose gjyqësor, duke përfshirë këtu vendimet 
e formës së prerë dhe kur këto i janë nënshtruar rekursit, si përfundimtar konsiderohet 
vendimi i Gjykatës së Lartë...”. Kjo dispozitë e parë lidhur ngushtë me nenet 15 e 16(5) të 
ligjit nr.133/2015, nxjerr në pah faktin se vendimi i Gjykatës së Apelit Vlorë për të cilin 
kërkohet pezullimi në Gjykatën e Lartë, nuk ka fuqi ekzekutive, pavarësisht formës së tij të 
prerë (në zbatim të funksionit rishikues që luan Gjykata e Apelit në këto lloj gjykimesh, në 
raport me vendimmarrjet e ATP-së). Ligji i posaçëm nr.133/2015 e ka lidhur 
ekzekutueshmërinë e vendimeve që merren në zbatim të tij, me konceptin gjë e gjykuar dhe 
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jo me formën e prerë. Rrjedhimisht ekzekutueshmëria e vendimeve të gjykatave të dhëna në 
zbatim të ligjit nr.133/2015 lidhet me qenien e tyre përfundimtar, d.m.th kur vendimet e 
formës së prerë i janë nënshtruar rekursit, si përfundimtar konsiderohet vendimi i Gjykatës së 
Lartë. 

12. Bazuar në arsyetimin e mësipërm, në rastin konkret, kërkesa e kërkuesit është pa 
objekt sepse paraqitja e rekursit ka ipso iure efekte pezulluese për ekzekutueshmërinë e 
vendimit të dhënë nga Gjykata e Apelit Vlorë. Ky i fundit në rastin konkret nuk është i 
ekzekutueshëm dhe sikurse u arsyetua më sipër neni 479 i KPC fushën e zbatimit e ka vetëm 
për vendimet objekt rekursi të gjykatës së apelit të cilat janë menjëherë të ekzekutueshme. 

13. Në përfundim Kolegji vlerëson të rëndësishme të theksojë se vendimet e gjykatës së 
apelit për njohjen e të drejtës së kompensimit nuk janë të ekzekutueshme dhe mbi bazën e 
tyre nuk mund të iniciohet procedura e vlerësimit sipas nenit 5(16) të ligjit nr.133/2015, për 
sa kohë që nuk janë kthyer në gjë të gjykuar, d.m.th nuk është shteruar edhe rekursi në 
Gjykatën e Lartë (në ato raste kur është paraqitur rekurs nga palët). 

 
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, Agjencia e Trajtimit të Pronave, me objekt, 

“Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 272, datë 05.12.2019 të Gjykatës së Apelit Vlorë, që 
ka pranuar kërkesëpadinë.”.  
 

Tiranë, më 27.10.2021  
 

               ANËTAR                               ANËTAR                              KRYESUES 

           Sandër SIMONI                         Asim VOKSHI                              Ervin PUPE                     
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI CIVIL 

 

Nr. 124 i Regj.Themeltar 

Nr. 124 i Vendimit 

 

V E N D I M 

NË EMËR TË REPUBLIKËS 
 

   Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë i përbërë nga: 

 

     Ervin PUPE   Kryesues 

     Sandër SIMONI  Anëtar 

     Asim VOKSHI  Anëtar  
  

në dhomë këshillimi më datë 27.10.2021, mori në shqyrtim çështjen civile nr. 262, 

Regjistri Themeltar, datë regjistrimi 30.06.2021, që u përket palëve:  

 

KËRKUES:    Raiffaisen Bank sha  

 

OBJEKTI:   Kërkohet pezullimi i ekzekutimit të vendimit gjyqësor të Gjykatës 

së Apelit Gjirokastër nr. 20-2020-545/15, datë 22.10.2010.  

 

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

 

Për çështjen civile që i përket:    

 

PADITËS:     Sokol Feruni 

     Gëzim Feruni 

 

I PADITUR:   Raiffaisen Bank sha  

    Shoqëria Feruni 2 shpk 

                

PERSON I TRETË: Shoqëria Përmbarimore Bailiff Services Albania shpk 

 

OBJEKTI: Deklarimin e shuarjes së dorëzanisë për dorëzanësit Sokol Feruni 

dhe Gëzim Feruni.  

 Ngarkimin e shpenzimeve gjyqësore dhe avokatore palës së 

paditur.   

 

BAZA LIGJORE: Neni 600 i Kodit Civil dhe nenet 31, 32, 50, 616 të Kodit të 

Procedurës Civile.  
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KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË 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. Nga aktet e fashikullit të gjykimit rezulton se me kontratën nr. 2164 rep., nr. 674 kol., datë 

22.09.2009, kredidhënësi Raiffesen Bank sha i ka akorduar kredimarrësit, shoqërisë Feruni 2 

shpk, përfaqësuar nga ortakët e shoqërisë Andrea Omiro, Sokol Feruni dhe Gëzim Feruni, 

shumën 1.000.000 (një milion) Euro, me afat maturimi 12 muaj, e rinovueshme në përfundim të 

këtij afati deri në 5 vjet. Në këtë kontratë paditësat kanë nënshkruar në cilësinë e dorëzanësve. 

Rezulton se më datë 25.10.2010 është bërë një ndryshim kontrate me nr.3882 rep., nr.2083 kol., 

për zgjatjen e maturimit të kredisë duke parashikuar ripagimin e detyrimit brenda datës 

13.10.2013. Më datë 11.11.2010, është bërë përsëri një ndryshim kontrate me nr.4338rep., 

nr.2286 kol.,për zgjatjen e maturimit të kredisë brenda datës 13.12.2010. 

2. Rezulton se kredimarrësi nuk ka përmbushur detyrimet kontraktore dhe për këtë shkak, 

kredidhënësi ka zgjidhur njëanshmërisht kontratat e mësipërme si dhe ka filluar proçedurën për 

ekzekutim të detyrueshëm të kredisë. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë, me vendimin nr.9682 

akti, datë 12.10.2012 ka lëshuar urdhërin e ekzekutimit, për ekzekutim të detyrueshëm të kredisë 

dhe në vijim ka nisur procedura e ekzekutimit nga shërbimi përmbarimor BSA shpk. Dorëzanësit 

Sokol Feruni dhe Gëzim Feruni, duke pretenduar se detyrimi i tyre kontraktor është shuar, i janë 

drejtuar gjykatës me kërkesëpadinë sikundër citohet më lart.  

3. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Gjirokastër me vendimin nr. 291/21-2019-943, datë 

27.05.2019 ka vendosur: “Pranimin e kërkesë padisë. Shuarjen e dorëzanisë ndaj paditësave 

Sokol Feruni dhe Gëzim Feruni për kontratat e kredisë nr. 2164rep., nr.674 kol., datë 

22.09.2009, ndryshuar me kontratën nr. 3882 rep., nr. 2083 kol., datë 05.10.2010, ndryshuar me 

kontratën nr. 4388 rep., nr. 2286 kol., datë 11.11.2010. Shpenzimet gjyqësore në ngarkim të 

pales së paditur. Kundër vendimit lejohet ankim në Gjykatën e Apelit Gjirokastër ,brenda 15 

ditëve nga e nesërmja e shpalljes se vendimit .…”.  

4. Gjykata e Apelit Gjirokastër me vendimin nr. 20-2020-545/151, datë 22.10.2020 ka 

vendosur: “Lënien në fuqi të vendimit nr. 291/21-2019-943, datë 27.05.2019 të Gjykatës së 

Rrethit Gjyqësor Gjirokastër. …”.  

5. Kundër vendimit të Gjykatës së Apelit Gjirokastër është paraqitur rekurs në Gjykatën e 

Lartë.  

6. Në datën 30.06.2021 pala kërkuese ka paraqitur kërkesën për pezullimin e ekzekutimit të 

vendimit gjyqësor të Gjykatës së Apelit Gjirokastër, i cili ka lënë në fuqi vendimin e Gjykatës së 

Rrethit Gjyqësor Gjirokastër.  

7. Pala e paditur Raiffaisen Bank sha ka paraqitur këto shkaqe:  

-Vendimet e gjykatave janë të pabazuara në ligj dhe rrjedhojë e zbatimit të keq të tij;  

-Vendimet gjyqësore janë dhënë në mungesë të kompetencës tokësore të gjykatave;  

-Interpretimi i ngushtë dhe literal e për më tepër i gabuar që gjykata i bën mjetit procedurial 

“padi” të cituar në nenin 600 të Kodit Civil është në kundërshtim me vendimin e gjykatës 

kushtetuese nr. 39/2017;  
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-Gjykatat kanë cenuar parimin e barazisë së mjeteve procedurale për ekzekutimin e detyrimit 

aksesor krahasuar me detyrimin kryesor;  

-Në rastin konkret nuk janë përmbushur kushtet e përcaktuara në ligj në lidhje me shuarjen e 

dorëzanisë;  

-Paditësi Gëzim Feruni i është drejtuar me kërkesë zyrës përmbarimore BSA shpk për heqjen 

e sekuestros konservative nga llogaritë bankare që ai mban pranë bankave të nivelit të dytë si dhe 

pushimin e të gjitha veprimeve përmbarimore të ndërmarra prej tij;  

-Në kushtet kur vendimi i gjykatës së apelit është i formës së prerë ekziston rreziku i 

tjetërsimit të pasurive të paluajtshme dhe të luajtshme të dorëzanësave në dëm të bankës.  

 

II. Vlerësimi i Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë   

 

8. Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji) vlerëson se kërkesa e palës kërkuese 

Raiffaisen Bank sha, për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të sipërcituar është e bazuar 

në ligj.   

9. 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. …”.  

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

pezullim të palës kërkuese Raiffaisen Bank sha, 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 qëndrimin e tyre lidhur me kërkesën për pezullim.   

11. Kolegji vlerëson se neni 479/1 i Kodit të Procedurës 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 

parashikuar 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.    

12. Nga shqyrtimi i shkaqeve konkrete për të cilat pala kërkuese Raiffaisen Bank sha, kërkon 

pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor, Kolegji vlerëson se, kjo kërkesë, në tërësinë e saj, 

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 ky Kolegj i vlerëson në 

kohën kur shqyrton në dhomë këshillimi shkaqet e rekursit ndaj vendimit të gjykatës së apelit, 

por dhe faktin që pala kërkuese ka paraqitur argumenta konkret të bazuara në ligj se ekzekutimi i 
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menjëhershëm i vendimit do të sillte për të paditurin pasoja të rënda dhe të pariparueshme për të, 

deri në momentin e shqyrtimit të rekursit nga Gjykata e Lartë (neni 479, pika 1, shkronja “a” e 

Kodit të Procedurës Civile). Kolegji vlerëson se pretendimet e palës kërkuese në kërkesën për 

pezullim, që bazohen në shkaqet e parashtruara, lidhur me dëmin e rëndë dhe të pariparueshëm 

që mund të sjellë ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit, gjenden të mbështetura në nenin 479 të 

Kodit të Procedurës Civile. 

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

kërkesën e paraqitur nga pala kërkuese Raiffaisen Bank sha, 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: 

 

Pranimin e kërkesës së palës kërkuese, Raiffaisen Bank sha,  

Pezullimin e ekzekutimit të vendimit civil nr. 20-2020-545/15, datë 22.10.2010 të Gjykatës së 

Apelit Gjirokastër.  

 

    Tiranë, më 27.10.2021  

 

                 ANËTAR                                     ANËTAR                          KRYESUES 

           Sandër SIMONI                           Asim VOKSHI                            Ervin PUPE 
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI CIVIL 

 

Nr. 131 i Regj.Themeltar 

Nr. 131 i Vendimit 

V E N D I M 

NË EMËR TË REPUBLIKËS 
 

   Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë i përbërë nga: 

 

    Ervin PUPE   Kryesues 

     Sandër SIMONI  Anëtar  

Asim VOKSHI  Anëtar 

  

në dhomë këshillimi më datë 27.10.2021, mori në shqyrtim çështjen civile nr. 131, 

Regjistri Themeltar, datë regjistrimi 21.07.2021, që u përket palëve:  

 

KËRKUES:    Posta Shqiptare sha, Filiali Berat 

 

OBJEKTI:   Pezullimin e ekzekutimit të titullit ekzekutiv, vendim nr. 126, 

datë 27.06.2020 të Gjykatës së Apelit Vlorë dhe vendimit nr. 

1121, datë 03.11.2016 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Berat.  

 

BAZA LIGJORE:  Neni 472/a, 475, 485/d të Kodit të Procedurës Civile.  

 

Për çështjen civile që i përket:    

 

PADITËS:     Besim Guraj  

 

I PADITUR:   Posta Shqiptare sha, Filiali Berat 

                

OBJEKTI: Detyrimin e të paditurit të më paguajë dëmshpërblimin prej 12 

muaj, paga mujore për zgjidhjen e kontratës pa shkaqe të 

arsyeshme bazuar në pagën bruto 48.100 lekë. Etj.   

 

BAZA LIGJORE: Neni 17, 18, 42, 59 të Kushtetutës; nenet 12, 21, 94, 119, 120, 

139, 140, 143, 144, 149, 153, 154, 155, 203 të Kodit të Punës; 

nenet 32/a, 154, 156 të Kodit të Procedurës Civile.   

 

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 rezulton se, pala paditëse Besim Guraj ka qenë i 

punësuar pranë të paditurit. Në datën 21.12.2015 punëdhënësi ka nisur procedurat për 
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përfundimin e marrëdhënies së punës dhe në vijim ka vendosur zgjidhjen e saj. Duke mos 

qenë dakort me këtë vendim paditësi i është drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Berat me 

padinë sikundër citohet më lart.  

2. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Berat me vendimin nr.1121, datë 03.11.2016 ka 

vendosur: “Pranimin e pjesshëm të padisë së paditësit Besim Guraj. Detyrimin e të paditurit 

Posta Shqiptare sha, Fiali Berat, të paguajë paditësin Besim Guraj me 6 (gjashtë) muaj pagë, 

për zgjidhjen në mënyrë të menjëhershme dhe pa shkak të justifikuar të kontratës së punës me 

afat të caktuar. Detyrimin e palës së paditur Posta Shqiptare sha, Filiali Berat që të 

dëmshpërblejë paditësin Besim Guraj me 2 (dy) paga për shkak të mosrespektimit të 

procedurës së zgjidhjes së kontratës individuale të punës me afat të caktuar. Detyrimin e 

palës së paditur Posta Shqiptare sha, Filiali Berat t’i paguajë paditësit Besim Guraj 

diferencën e papaguar të lejes së zakonshme dhe lejes së vdekjes, në muajin janar, gjithsej 

11.400 (njëmbëdhjetë mijë e katërqind) lekë. Detyrimin e palës së paditur Posta Shqiptare 

sha Filiali Berat t’i paguajë paditësit Besim Guraj diferencën e pagës që i takon sipas 

vendimit të Këshillit Mbikëqyrës datë 13.03.2014, në shumën 181.061 (njëqind e tetëdhjetë e 

një mijë e gjashtëdhjetë e një) lekë. Si pagë referuese merret paga e paditësit në përfundim të 

marrëdhënies së punës. Rrëzimin e padisë për kërkimet e tjera. …”  

3. Gjykata e Apelit Vlorë me vendimin nr. 126, datë 27.02.2020 ka vendosur: “Lënien 

në fuqi të vendimit nr. 1121, datë 03.11.2016 të Gjykatës së Shkallës së Parë Berat.”.  

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

Lartë.  

5. Në datën 09.11.2020 pala kërkuese, sëbashku me rekursin ka paraqitur edhe kërkesën 

për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të Gjykatës së Apelit Vlorë, i cili ka lënë 

në fuqi vendimin e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Berat.  

6. Pala e paditur Posta Shqiptare sha, Filiali Berat ka paraqitur këto shkaqe:  

-Në referim të nenit 479/a të Kodit të Procedurës Civile ekziston rreziku sepse zyra 

përmbarimore ka nisur procedurën e ekzekutimit të vendimit gjyqësor;  

-Referuar urdhërit të zyrës përmbarimore do të vijohet me vendosjen e sekuestros 

konservative në llogaritë e punëdhënësit, çka sjell pengimin e veprimtarisë së institucionit;  

-Vendimet e gjykatave nuk janë marrë në zbatim të drejtë të ligjit procedurial dhe 

dispozitave të kodit të punës.   

 

II. Vlerësimi i Kolegjit  

 

7. Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji) vlerëson se kërkesa e palës kërkuese 

Posta Shqiptare sha, Filiali Berat, për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të 

sipërcituar është e pabazuar 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 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.   

10. Kolegji vlerëson se neni 479/1 i KPC garanton vendosjen e masës së përkohshme 
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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.    

11. Nga shqyrtimi i shkaqeve konkrete për të cilat pala kërkuese Posta Shqiptare sha, Filiali 

Berat 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 Tiranë përbëjnë kërkime të cilat lidhen me shqyrtimin e rekursit nga 

Gjykata e Lartë. 

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

kërkesën e paraqitur nga kërkuesi Posta Shqiptare sha, Filiali Berat, 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 palës kërkuese Posta Shqiptare sha, Filiali Berat, me objekt 

“Pezullimin e ekzekutimit të titullit ekzekutiv, vendim nr. 126, datë 27.06.2020 të Gjykatës së 

Apelit Vlorë dhe vendimit nr. 1121, datë 03.11.2016 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Berat”.   

 

 

          Tiranë, më 27.10.2021  

 

 

               ANËTAR                                 ANËTAR                      KRYESUES 

           Sandër SIMONI                        Asim VOKSHI                           Ervin PUPE                     

 

 

 


	142.pdf
	vendime_27_10_2021_6982.pdf
	124_6890.pdf
	131.pdf


