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               REPUBLIKA E SHQIPËRISË 
                       GJYKATA E LARTË 
         KOLEGJI CIVIL 
 
Nr. 74/392 i Vendimit. 
             V E N D I M 
 
         NË EMËR TË REPUBLIKËS 
 

Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë i përbërë nga gjyqtarët: 
 

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

 
Sot më datë 30.09.2020, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr.2139 akti, datë        
13.08.2019 si më poshtë: 
 
KËRKUES:   Agjencia e Trajtimit  të Pronave 
 
OBJEKTI:  Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr.7649, datë 03.10.2016 

të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, lënë në fuqi me 
vendimin nr.1721, datë 19.12.2018 të Gjykatës së Apelit 
Tiranë. 

  
BAZA LIGJORE:   Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile. 
 
Për çështjen civile që iu përket palëve: 
 
PADITËS:   Aziz Bajrami,  

Leonard Bajrami 
 
I PADITUR:   Agjencia e Trajtimit të Pronave 

Zyra e Regjistrimit të Pasurive  të Paluajtshme Tiranë 
 
PERSON I TRETË (NDËRHYRËS KRYESOR) : Gëzim Bajrami 
 
PERSONA TË TRETË:  Lulëzim Kicaj 

Bashkim Balla 
 

  KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SE LARTË 
 
Pasi dëgjoi relatimin e gjyqtarit Ervin Pupe mbi kërkesën e pezullimit të ekzekutimit të 
vendimit gjyqësor të formës së prerë, 
 

 V Ë R E N 
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I. Rrethanat e çështjes 
 
1. Para Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji), pala kërkuese, Agjencia e 

Trajtimit të Pronave, me datë 13.08.2019 ka paraqitur një kërkesë për pezullimin e 
ekzekutimit të vendimit nr.7649, datë 03.10.2016 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 
Tiranë, lënë në fuqi me vendimin nr.1721, datë 19.12.2018 të Gjykatës së Apelit 
Tiranë. 

2. Referuar akteve të administruara në gjykatat e faktit rezulton se paditësat Aziz 
Bajrami, Leonard Bajrami, i është drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, 
kundrejt palës së paditur, Agjencia e Trajtimit të Pronave, me objekt “ shfuqizimin e 
vendimit te AKKKP , Tiranë, etj...”. 

3. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë, me vendimin nr.7649, datë 03.10.2016  ka 
vendosur: 
“Pranimin pjesërisht të kërkesëpadisë së paditësave Aziz Bajarami dhe Leonard 
Bajrami. 
Pranimin pjesërisht  të kërkesëpadisë së personit të tretë ndërhyrës kryesor Gëzim 
Bajrami. 
Konstatimin e pavlefshmërisë absolute të vendimit nr.2218/10 datë 08.01.2009 të 
Agjencisë së Kthimit dhe Kompesimit të Pronave Tiranë. 
Detyrimin e ZVRPP Tiranë të bëj fshirjen e regjistrimeve që mund të jenë bërë nga 
persona të tjerë si dhe detyrimin që të regjistrohet kjo pronë në emër të 
trashëgimtarëve të Mustafa  Bajramit. 
Rrëzimin për kërkimet e tjera të kërkesëpadisë së paditësave Aziz Bajrami dhe 
Leonard Bajrami dhe kërkimet e tjera të kërkesë-padisë së personit të tretë ndërhyrës 
kryesor Gëzim Bajrami”. 

4. Ky vendim është lënë në fuqi nga Gjykata e Apelit Tiranë, me vendimin nr.1721, 
datë 19.12.2018. 

5. Kundër këtij vendimi, ka paraqitur rekurs pala e paditur, Agjensia e Trajtimit 
të Pronave, e cila po ashtu, me datë 13.08.2019 ka paraqitur pranë Gjykatës së Lartë 
një kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të vendimit të Gjykatës së Apelit  
Tiranë, duke parashtruar shkaqet si më poshtë:  

 Kundër vendimit nr.1721, datë 19.12.2018 të Gjykatës së Apelit Tiranë, i cili ka lënë 
në fuqi vendimin nr.7649, datë 03.10.2016 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, 
është ushtruar Rekurs nga Agjencia e Trajtimit te Pronave, rekurs i cili nuk është 
shqyrtuar ende nga kjo gjykatë. 

 Ekzekutimi i vendimit gjyqësor në favor të paditësit pa u shqyrtuar paraprakisht 
Rekursi nga Gjykata e Lartë do të sillte pasoja të rënda e të parikuperueshme për 
kërkuesen ATP pasi kemi të bëjmë me njohjen e një sipërfaqeje prej 37.5 m2, kthimin 
e një dyqani me sip.20 m2 dhe kompesimin e një trualli me sipërfaqe 17.5 m2. 

 Sa më sipër ekzekutimi i vendimit të mësipërm do të sillte një dëm shumë të 
konsiderueshëm për Agjencinë e Trajtimit të Pronave pasi pasuria mund të 
transferohet tek të tretë dhe shuma që do i takonte kompesimit të mos kthehet dot nga 
ana e palës në rast vendimi në favor  të ATP-së nga Gjykata e Lartë. 

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 që kërkohet të pezullohet ekzekutimit. Gjithashtu, 
konstatohet se palët e tjera pjesëmarrëse në gjykimin e çështjes ku është dhënë 
vendimi gjyqësor që kërkohet të pezullohet, janë njoftuar rregullisht për kërkesën e 
paraqitur nga pala kërkuese Agjencia e Trajtimit të Pronave.               
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II. Vlerësimi i Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë 
 
7. Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji) vlerëson se kërkesa e palës 

kërkuese, Agjencia e Trajtimit të Pronave, 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. Kolegji vlerëson se neni 479/1 i K.P.C 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, sic 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 shqyrtimi i shkaqeve konkrete për të cilat pala kërkuese, Agjencia e Trajtimit të 
Pronave, kërkon pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor, Kolegji Civil vlerëson 
se, kërkuesi nuk ka paraqitur asnjë shkak apo argument konkret të bazuar në prova se 
pse ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit do të sillte për palën e paditur pasoja të 
rënda dhe të pariparueshme. 

11. Përsa më sipër, Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë vlerëson se nuk ka vend për të 
pranuar kërkesën e paraqitur nga kërkuesi Agjencia e Trajtimit të Pronave, 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 Agjencia e Trajtimit të Pronave, për 
pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr.7649, datë 03.10.2016 të Gjykatës së Rrethit 
Gjyqësor Tiranë, lënë në fuqi me vendimin nr.1721, datë 19.12.2018 të Gjykatës së Apelit 
Tiranë. 

          Tiranë, më datë 30.09.2020 
 

        ANËTAR            ANËTAR             KRYESUES 
  Sokol SADUSHI                    Ilir PANDA         Ervin PUPE 
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        REPUBLIKA E SHQIPËRISË 
                      GJYKATA E LARTË 
                   KOLEGJI CIVIL 
 
Nr.78/403 i Vendimit. 
 
          V E N D I M 
 
      NË EMËR TË REPUBLIKËS 
  

        Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë i përbërë nga gjyqtarët: 
 

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

 
Sot më datë 30.09.2020, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr. 2150/2 akti, datë 
23.08.2019 si më poshtë: 
 
KËRKUES:   Operatori i Sistemit të Trasmetimit (OST-ja) 
 
OBJEKTI:  Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr.20-2019-561/246, datë  

05.07.2019 të Gjykatës së Apelit Gjirokastër. 
 
BAZA LIGJORE:   Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile. 
 
Për çështjen civile që iu përket palëve: 
 
PADITËS:  Hekuran Bojo, 

Zamira Bojo, 
Shpati Bojo 
Arlir Bojo   

 
I PADITUR:  Shoqëria “ OST”sh.a 
 

KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SE LARTË 
 
Pasi dëgjoi relatimin e gjyqtarit Ervin Pupe mbi kërkesën e pezullimit të ekzekutimit të 
vendimit gjyqësor të formës së prerë, 
  
            V Ë R E N 
 
 
I.  Rrethanat e çështjes 
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1. Para Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji), pala kërkuese, Operatori i 
Sistemit të Trasmetimit (OST-ja), me datë 23.08.2019 ka paraqitur një kërkesë për 
pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr.20-2019-561/246, datë 05.07.2019 të 
Gjykatës së Apelit Gjirokastër. 

2. Referuar akteve të administruara në gjykatat e faktit rezulton se paditësit Hekuran 
Bojo, Zamira Bojo,Shpati Bojo Arlir Bojo, i është drejtuar Gjykatës së Rrethit 
Gjyqësor Gjirokastër, kundrejt palës së paditur,  Shoqëria “ OST”sh.a, me objekt 
“shpërblim dëmi”. 

3. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Gjirokastër, me vendimin nr.49 (21-2019-134), datë 
28.01.2019 ka vendosur: 
“Pranimin e kërkesës-padisë. 
Detyrimin e palës së paditur Shoqëria OST sh.a, për ti paguar paditësit Hekuran Bojo 
dëmin pasuror dhe jo pasuror (moral dhe ekzistencial) për shkak të dëmtimit të 
shëndetit të tij në aksidentin e datës 22.05.2016 në vlerën 4.963.113 (katër million e 
nëntëqind e gjashtëdhjetë e tre mijë e njëqind e trembëdhjetë ) lekë. 
Detyrimin e palës së paditur OST sh.a të paguajë dëmin jopasuror për paditësit 
Zamira Bojo, Shpati Bojo dhe Arlit Bojo si pasojë e dëmtimit të shëndetit në 
aksidentin e datës 22.05.2016 të Hekuran Bojo  në vlerën për secilin paditës 
1.654.371 (një million e gjashtëqind e pesëdhjetë e katër mijë e treqind e shtatëdhjetë 
e një )lekë në total  për të tre  paditësit për dëmin jopasuror  4/963.113 lekë. 
Në total për të gjithë paditësit Hekuran Bojo, Zamira Bojo, Shpati Bojo dhe Arlit Bojo 
vlera 9.926.226 (nëntë milion  e nëntëqind e njëzet e gjashtë  mijë e dyqind e njëzet e 
gjashtë )lekë. 
Detyrimi e palës së paditur të paguajë në favor të paditësave shpenzimet gjyqësore. 
Detyrimin për pagimin e Kamatave Ligjore të vlerës së dëmit të kërkuar të bëhet gjatë 
fazës së  ekzekutimit nga data e depozitimit të padisë deri në momentin e ekzekutimit 
të vendimit nga ana e  përmbaruesit gjyqësor ‘. 

4. Ky vendim është lënë në fuqi nga Gjykata e Apelit Gjirokastër, me vendimin nr.20-
2019-561/246, datë  05.07.2019. 

5. Kundër këtij vendimi, ka paraqitur rekurs pala e paditur,  Shoqëria “ OST”sh.a, e cila 
po ashtu, me datë  23.08.2019  ka paraqitur pranë Gjykatës së Lartë një kërkesë për 
pezullimin e ekzekutimit të vendimit të Gjykatës së Apelit  Gjirokastër, duke 
parashtruar shkaqet si më poshtë:  

 Në datën 22.05.2016 rezulton se shtetasi z.Vasil Papa pasi ka shkuar për të peshkuar 
pranë lumit Drino, pranë vendit të quajtur Gerhot në Gjirokastër, në mënyrë të 
pakujdesshme ka prekur me kallam linjën e tensionit të lartë 110 kv Memaliaj-
Gjirokastër në administrim të OST sh.a dhe si pasojë e këtij veprimi është djegur dhe 
pas dërgimit në spital ka gjetur vdekjen. 

 Theksojmë se OST-sh.a nuk ka asnjë përgjegjësi për ngjarjen e ndodhur duke qenë se 
edhe në vendimin e Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Gjirokastër nr.482 të vitit 2016 
është vendosur mosfillimi i çështjes penale duke qenë se ngjarja ka rezultuar 
aksidentale dhe rast fatkeq, pra nuk ka autor. 

 Gjyqtarja e çështjes nuk ka bërë një hetim të thelluar të çështjes objekt gjykimi si dhe 
nuk ka shqyrtuar drejtë asnjë nga provat e paraqitura nga pala e paditur OST sh.a, 
duke mos i marrë  parasysh ato edhe pse përbëjnë prova të plota dhe që faktojnë të 
kundërtën e pretendimeve të konsideruara të mirëqena nga gjyqtarja. 

 Gjyqtarja në mënyrë arbitrare dhe të njëanshme nuk pranoi kërkesën tonë në gjykim 
për thirrjen e ekspertit elektrik për të provuar elementin kryesor të pretendimit të 
dëmit dhe lidhjen shkak-pasojë e cila përbente edhe kundërshtimin  tonë  bazik  gjatë 
gjithë deklaratës së mbrojtjes. 



3 
 

 Në vendimin e saj gjykata shprehet se pala e paditur OST sh.a ka kërkuar thirrjen në 
proces të ekspertit elektrik jo në momentin e kërkesave proceduriale sipas nenit 185, 
ky është një pretendim i pavërtetë dhe në kundërshtim të hapur me të gjitha  
pretendimet tona të provuar me shkresa si gjatë gjykimit, ashtu edhe të përmendura si 
pretendim në Deklaratën mbrojtëse, pasi i gjithë elementi bazë për pretendimin e 
kësaj të drejte duhet të bazohej mbi përcaktimin e shkakut  determinant të aksidentit të 
ndodhur. 

 Gjykata nuk ka kryer një hetim të qartë dhe të thelluar të pretendimeve të analizës së 
faktit, pretendimeve dhe prapësimeve të palëve ndërgjygjëse si dhe analizës së 
parashikimeve në ligj, bazuar edhe në nenin 16 të K.Pr.Civile dhe në Vendimin 
Unifikues të Gjykatës së Lartë nr.3,datë 29.03.2012, Gjykata zbulon shkakun e padisë  
së paditësit duke e analizuar padinë në tërësinë e saj dhe jo duke u kufizuar tek 
dispozitat ligjore të referuara nga paditësi në pjesën hyrëse të saj, duke zgjidhur 
çështjen konform shkakut që rezulton nga shqyrtimi në tërësi i kërkesëpadisë, duke 
bërë lidhjen midis fakteve që pretendohen nga paditësi se kanë ndodhur dhe të  
drejtave apo interesave që ai pretendon se i janë cënuar.                                                                                       

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 që kërkohet të pezullohet ekzekutimit. Gjithashtu, 
konstatohet se palët e tjera pjesëmarrëse në gjykimin e çështjes ku është dhënë 
vendimi gjyqësor që kërkohet të pezullohet, janë njoftuar rregullisht për kërkesën e 
paraqitur nga pala kërkuese Shoqëria “ OST”sh.a.    

 
 
II. Vlerësimi i Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë 
 
7. Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji) vlerëson se kërkesa e palës 

kërkuese, Shoqëria “ OST” sh.a 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. Kolegji vlerëson se neni 479/1 i K.P.C 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 
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vendimit gjyqësor të formës së prerë, kësaj pale mund t’i vijë një dëm i rëndë në 
mënyrë të parikthyeshme.  

10. Nga shqyrtimi i shkaqeve konkrete për të cilat pala kërkuese, Shoqëria “ OST” sh.a, 
kërkon pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor, Kolegji Civil vlerëson se, 
kërkuesi nuk ka paraqitur asnjë shkak apo argument konkret të bazuar në prova se pse 
ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit do të sillte për palën e paditur pasoja të rënda 
dhe të pariparueshme. 

11. Përsa më sipër, Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë vlerëson se nuk ka vend për të 
pranuar kërkesën e paraqitur nga kërkuesi Shoqëria “ OST” sh.a, 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 Shoqëria “ OST ” sh.a, për pezullimin e 
ekzekutimit të vendimit nr.20-2019-561/246, datë 05.07.2019 të Gjykatës së Apelit 
Gjirokastër. 
 

       Tiranë, më datë 30.09.2020 
   
 
 
     ANËTAR              ANËTAR             KRYESUES 
      Sokol SADUSHI         Ilir PANDA                  Ervin PUPE 
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   REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

                         GJYKATA E LARTË 
           KOLEGJI CIVIL 
 
Nr.142 i Vendimit. 
 
              V E N D I M 
 
      NË EMËR TË REPUBLIKËS 
 

Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë i përbërë nga gjyqtarët: 
 
Ervin PUPE  - Kryesues 
Sokol SADUSHI - Anëtar 
Ilir PANDA  - Anëtar 

 
Sot më datë 30.09.2020, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr. 308 akti, datë 
05.02.2020 si më poshtë: 
 
KËRKUES:   Shoqëria “Eurosig”Sh.a 
 
OBJEKTI:  Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr.2160, datë 17.03.2017 

të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, lënë në fuqi me 
vendimin nr.928, datë 19.11.2019 të Gjykatës së Apelit Tiranë . 

BAZA LIGJORE:   Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile. 
 
Për çështjen civile që iu përket palëve: 
 
PADITËS:   Sofije Guci 
    Ervin Guci 

Eglantina Toçaj  
 
I PADITUR:   Shoqëria e Sigurimeve “Eurosig ” sh.a 
 

KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SE LARTË 
 
Pasi dëgjoi relatimin e gjyqtarit Ervin Pupe mbi kërkesën e pezullimit të ekzekutimit të 
vendimit gjyqësor të formës së prerë, 
  
            V Ë R E N 
 
 
I. Rrethanat e çështjes 
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1. Para Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji), pala kërkuese, Shoqëria 
“Eurosig”Sh.a, me datë 05.02.2020 ka paraqitur një kërkesë për pezullimin e 
ekzekutimit të vendimit nr.928, datë 19.11.2019 të Gjykatës së Apelit Tiranë. 

2. Referuar akteve të administruara në gjykatat e faktit rezulton se paditësat Sofije Guci 
Ervin Guci, Eglantina Toçaj , i është drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësor ,kundrejt 
palës së paditur,  Shoqëria e Sigurimeve “Eurosig ” sh.a, me objekt “shpërblim dëmi”. 

3. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë,  me vendimin nr.2160, datë 17.03.2017 ka 
vendosur: 
“Pranimin e pjesshëm të kërkesë-padisë. 
Detyrimin e palës së paditur Shoqëria e Sigurimeve “Eurosig”sh.a, që të 
dëmshpërblejë paditësit Sofija Guci, Ervin Guci dhe Eglantina Tocaj për dëmin që u 
është shkaktuar nga vdekja e shtetasit Kujtim Guci në aksidentin e dates 12.07.2015 
në shumën 2,341,857 (dymilion e treqind e dyzet e një mijë e tetëqind e pesëdhjetë e 
shtatë) lekë. 
Detyrimin e palës së paditur Shoqëria e Sigurimeve “Eurosig” sh.a, që të 
dëmshpërblejë paditësit Sofije Guci, Ervin Guci, dhe Eglantina Tocaj për dëmin që i 
është shkaktuar nga dëmtimi i shëndetit të shtetases Sofije Guci në aksidentin e datës 
1207.2015 në shumën 1,067,388 (njëmilion e gjashtëdhjetë e shtatë mijë e treqind e 
tetëdhjetë e tetë) lekë. 
Detyrimin e palës së paditur Shoqëria e Sigurimeve “Eurosig sh.a, që të 
dëmshpërblejë paditësit Sofije Guci, Ervin Guci dhe Eglantina Tocaj për dëmin që i 
është shkaktuar nga dëmtimi i shëndetit të shtetasit Ervin Guci në aksidentin e datës 
12.07.2015 në shumën 31,428 (tridhjetë e një mijë e katërqind e njëzet  e tetë) lekë. 
Detyrimin e palës së paditur Shoqëria e Sigurimit “Eurosig” sh.a, që të dëmshpërblej 
paditësit Sofije Guci, Ervin Guci dhe Eglantina Tocaj për dëmin pasuror që i është 
shkaktuar nga dëmtimi i mjetit motorrik Volsvagen Polo me targa  AA 638 CZ në  
aksidentin  e datës 12.07.2015 në shumën 4,000 (katër mijë)  Euro. 
Rrëzimin e kërkesë padisë për pjesët e tjera. 
Lëshimin e urdhërit të ekzekutimit për zbatimin e këtij vendimi sipas dispozitivit të tij, 
pasi vendimi të marrë formë të prerë”. 

4. Ky vendim është lënë në fuqi me ndryshim nga Gjykata e Apelit Tiranë, me vendimin 
nr.928, datë 19.11.2019, duke vendosur :        
“Lënien në fuqi të vendimit nr.2160, datë 17.03.2017 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 
Tiranë me ndryshimin, 
Detyrimin e palës së paditur Shoqëria e Sigurimit Eurosig sh.a, që të dëmshpërblej 
paditësit Sofije Guci, Ervin Guci dhe Eglantinia Tocaj për dëmin që i’u është 
shkaktuar nga vdekja e shtetasit Kujtim Guci në aksidentin e datës 12.07.2015 në 
shumën 3,716.857 lekë. 
Detyrimin e palës së paditur Shoqëria e Sigurimeve Eurosig sh.a, që të dëmshpërblej 
paditësit Sofije Guci, Ervin Guci dhe Eglantina Tocaj për dëmin që iu është shkatuar 
nga dëmtimi i shëndetit të  shtetases Sofije Guci në aksidentin e datës 12.07.2015 në 
shumën 1.405.758 lek. 
Detyrimin e palës së paditur Shoqëria Sigurimeve “Eurosig “sh.a, që të 
dëmshpërblejë paditësit Sofije Guci, Ervin Guci dhe Eglantina Tocaj për dëmin që i’u 
është shkaktuar nga dëmtimi i shëndetit të shtetasit Ervin Guci në aksidentin e datës 
12.07.2015 në shumën 531.428 lekë”. 

5. Kundër këtij vendimi, ka paraqitur rekurs pala e paditur, Shoqëria e Sigurimeve 
“Eurosig ” sh.a , e cila po ashtu, me datë 05.02.2020  ka paraqitur pranë Gjykatës së 
Lartë një kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të vendimit të Gjykatës së Apelit 
Tiranë, duke parashtruar shkaqet si më poshtë:  
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 I ndjeri Kujtim Guci ka qenë nën ndikimin e alkoolit në një masë të konsiderueshme 
(0.69 g/l) dhe eksperti autoteknik, i cili përpiloi dhe aktin për ndarjen e fajësisë në 
përqindje, pasi kjo gje u kërkua nga pala jonë, përcaktoi se 5 % shkelje të Rregullave 
të Qarkullimit Rrugor dhe nga i ndjeri, por këtë përqindje nuk e pasqyroj në aktin e 
vlerësimit të përpiluar prej tij. 

 Kjo nënkupton se nëse Gjykata do të njihte x dëmshpërblim kjo vlerë duhet të zbritej 
me 5%  gjë e cila nuk është bërë në çështjen objekt gjykimi.  

 Ligji 10076, datë 12.02.2009 “Për sigurimin e detyrueshëm në sektorin e transportit” 
neni 24/1/ç citon si më poshtë vijon: 

 Neni 24 “Humbja e së drejtës për dëmshpërblim që rrjedh nga mbulimi në sigurim.I 
siguruari i humbet të drejtat që rrjedhin nga sigurimi kur: ç)Drejtuesi drejton mjetin 
motorik nën ndikimin e alkoolit, mbi kufijtë e lejuar nën ndikimin e lëndëve narkotike 
apo psikoaktive. 

 Ç’ka nënkupton se nëse nga pala përfituese ka shkelje të rregullave të qarkullimit 
rrugor kjo duhet të ndikojë në masën e dëmshpërblimit në reduktimin e saj. 

 Dëmi motorrik është njohur nga gjykata në masën 4,000 euro, pa u parë dëmi motorik 
nga eksperti, pa u parë se sa km kishte përshkruar ky mjet, duke bërë në këtë mënyrë 
që akti i ekspertimit për dëmin motorik të jetë një akt i pavlefshëm dhe i pabazuar në 
prova. 

 Në njohjen e dëmit pasuror për Ervin Guci në dosje mungojnë : 
 Akti Mjeko Ligjor nga Instituti i Mjekësisë Ligjore. 
 Kartelë Mjekësore apo dokument tjetër që të provojë se edhe Ervin Guci ishte i 

dëmtuar në aksident. 
 Pra dëmtimet e shtetasit Ervin Guci nuk janë të provuara, dhe si e tillë padia sipas 

kërkimeve të tij duhet të rrëzohet. 
 Gjykata e Shkallës së Parë ka njohur për Ervin Guci vlerën prej 31.428 lekë ndërsa 

Gjykata e Apelit duke gabuar edhe më rëndë ka njohur dëmshpërblim për Ervin Gucin 
në shumën 531,428 lekë, edhe nëse kjo gjykatë do ti referohej ligjit 10076 datë 
12.02.2009 në këtë ligj për paaftësinë e përkohshme është vlera 500.000 lekë si limit 
maksimal i dëmit pasuror dhe jo pasuror, nuk e kuptojmë dot se çfarë interpretimi ka 
bërë  kjo gjykatë kur ka llogaritur dëmshpërblim në masën  531,428 lekë.                                                     

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 që kërkohet të pezullohet ekzekutimit. Gjithashtu, 
konstatohet se palët e tjera pjesëmarrëse në gjykimin e çështjes ku është dhënë 
vendimi gjyqësor që kërkohet të pezullohet, janë njoftuar rregullisht për kërkesën e 
paraqitur nga pala kërkuese  Shoqëria e Sigurimeve “Eurosig ” sh.a ,.    

 
 
II. Vlerësimi i Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë 
 
7. Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji) vlerëson se kërkesa e palës 

kërkuese, Shoqëria e Sigurimeve “Eurosig ” sh.a, 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 
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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. Kolegji vlerëson se neni 479/1 i K.P.C 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 shqyrtimi i shkaqeve konkrete për të cilat pala kërkuese,Shoqëria e Sigurimeve 
“Eurosig ” sh.a, kërkon pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor, Kolegji Civil 
vlerëson se, kërkuesi nuk ka paraqitur asnjë shkak apo argument konkret të bazuar në 
prova se pse ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit do të sillte për palën e paditur 
pasoja të rënda dhe të pariparueshme. 

11. Përsa më sipër, Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë vlerëson se nuk ka vend për të 
pranuar kërkesën e paraqitur nga kërkuesi Shoqëria e Sigurimeve “Eurosig ” sh.a, 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 Shoqëria e Sigurimeve “Eurosig ” sh.a, për 
pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr.2160, datë 17.03.2017 të Gjykatës së Rrethit 
Gjyqësor Tiranë, lënë në fuqi me vendimin nr.928, datë 19.11.2019 të Gjykatës së Apelit 
Tiranë. 
 
 

      Tiranë, më datë 30.09.2020 
   
 

ANËTAR             ANËTAR             KRYESUES 
        Sokol SADUSHI        Ilir PANDA           Ervin PUPE 
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 
       GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI CIVIL 
 
Nr.164 i Vendimit. 
 

  V E N D I M 
 

  NË EMËR TË REPUBLIKËS 
 

Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë i përbërë nga gjyqtarët: 
 

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

Sot më datë 30.09.2020, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr. 546  akti, datë  
02.03.2020 si më poshtë: 
 
KËRKUES: Bashkia Krujë 

OBJEKTI:  Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr.426, datë 01.11.2018 të 
Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Krujë, lënë në fuqi me vendimin 
nr.961, datë 11.12.2019 të Gjykatës së Apelit Tiranë. 

    
BAZA LIGJORE:   Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile. 
 
Për çështjen civile që iu përket palëve: 
 
PADITËS:   Ermal Kasmi  
 
I PADITUR:   Shoqëria Aksionere Ujësjellës Kanalizime Krujë 

Bashkia Krujë 
 

KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SE LARTË 
 
Pasi dëgjoi relatimin e gjyqtarit Ervin Pupe mbi kërkesën e pezullimit të ekzekutimit të 
vendimit gjyqësor të formës së prerë, 
  

       V Ë R E N 
 
 
I. Rrethanat e çështjes 
 
1. Para Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji), pala kërkuese, Bashkia 

Krujë me datë 02.03.2020 ka paraqitur një kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të 
vendimit nr.961, datë 11.12.2019 të Gjykatës së Apelit Tiranë. 
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2. Referuar akteve të administruara në gjykatat e faktit rezulton se paditësi Ermal Kasmi,  
i është drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Krujë, kundrejt palës së paditur, Bashkia 
Krujë, me objekt “dëmshpërblim për shkaktim dëmi”. 

3. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Krujë, me vendimin nr.426, datë 01.11.2018, ka vendosur: 
“Pranimin e  pjesshëm të  kërkesë-padisë së ngritur Ermal Kasmi. 
Detyrimin e të paditurit ti paguajnë paditësit Ermal Kasmi dëmshpërblimin në vlerën 
31,471,815 lekë (ku përfshihet vlera totale e detyrimit bashkë me interesat deri në 
datë 20.09.2018), si dhe kamat-vonesat  për çdo ditë vonese deri në ekzekutimin 
përfundimtar të detyrimit në vlerën 6,904.89 lekë. 
Shpenzimet gjyqësore (ku përfshihen vlera 1% e padisë, akti i ekspertimit i realizuar 
nga eksperte Irma Sula në vlerën 240.000 lekë si dhe akti i ekspertimit kontabël 
realizuar nga eksperti Shkëlzen Murgjeka në vlerën 72.000 lekë + 72.000 lekë sipas 
faturave përkatëse të shitjes), ngarkohen ne ½ pjesë palëve të paditura solidarisht në 
mënyrë të barabartë dhe ½ pjesë palës paditëse”. 

4. Ky vendim është lënë në fuqi nga Gjykata e Apelit Tiranë, me vendimin nr. 961, datë 
11.12.2019. 

5. Kundër këtij vendimi, ka paraqitur rekurs pala e paditur, Bashkia Krujë, e cila po 
ashtu, me datë 02.03.2020 ka paraqitur pranë Gjykatës së Lartë një kërkesë për 
pezullimin e ekzekutimit të vendimit të Gjykatës së Apelit Tiranë, duke parashtruar 
shkaqet si më poshtë:  

 Ekzekutimi i vendimit të Gjykatës së Apelit Tiranë do të sillte pasoja të rënda e të 
pariparueshme për buxhetin e Bashkisë Krujë me arsyetimin si vijon:Vendimi 
Gjyqësor i formës së prerë nuk përcakton se me ç’lloj detyrimi ngarkohet Bashkia 
Krujë. 

 Në nenin 310 të K.Pr.Civile përcaktohet se:Tek Përmbajtja e Vendimit të Gjykatës në 
pjesën urdhëruese ndër të tjera duhet të përmenden çfarë vendosi gjykata.Nëse 
Gjykata vendosë detyrime për palët, përmbajtjen konkrete të tyre dhe se vendimi 
është i ekzekutueshëm nga përmbaruesi gjyqësor. 

 Në vendimin nr.426, datë 01.11.2018 është përcaktuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor 
Krujë  (lënë në fuqi me vendimin nr.961, datë 11.12.2019) përmbajtja konkrete e 
detyrimit që ka  Bashkia Krujë, vlera e këtij detyrimi. 

 Bashkia është ngarkuar me detyrim për likujdim sipas Vendimit nr.426, datë 
01.11.2018 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Krujë lënë në fuqi me vendimin nr.961, 
datë 11.12.2019 me arsyetimin e përgjegjësisë indirekte, pa marrë parasysh faktin se 
Ujësjellës Kanalizime Sh.a Krujë, ka personalitet juridik me vet, funksionon me 
buxhet të vetin, ka procedura vendimmarrje të  përcaktuara në ligj dhe në statutin e 
shoqërisë. 

 Vendimi i arsyetuar i Gjykatës se Apelit Nr.961 datë 11.12.201 na ështe njoftuar 
zyrtarisht sipas nenit 444 te Kodit te Proçedurës Civile, me datë 31.12.2019, 
protokolluar me nr. 8256 prot datë 31.12.2019 dhe 26.12.2019, pra përpara se të na 
njoftohej zyrtarisht vendimi gjyqësor i formës së prerë: vendimin nr.961, datë 
11.12.2019 të Gjykatës së Apelit Tiranë nuk është përcaktuar shuma e  detyrimit që ka 
Bashkia Krujë.  

 Ky vendim nuk është përfshirë për likujdim në buxhetin e vitit 2020.  
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 që kërkohet të pezullohet ekzekutimit. Gjithashtu, 
konstatohet se palët e tjera pjesëmarrëse në gjykimin e çështjes ku është dhënë 
vendimi gjyqësor që kërkohet të pezullohet, janë njoftuar rregullisht për kërkesën e 
paraqitur nga pala kërkuese. 
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II. Vlerësimi i Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë 
 
7. 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. 

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. Kolegji vlerëson se neni 479/1 i K.P.C 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 shqyrtimi i shkaqeve konkrete për të cilat pala kërkuese,  Bashkia Krujë, kërkon 
pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor, Kolegji Civil vlerëson se, kërkuesi nuk 
ka paraqitur asnjë shkak apo argument konkret të bazuar në prova se pse ekzekutimi i 
menjëhershëm i vendimit do të sillte për palën e paditur pasoja të rënda dhe të 
pariparueshme. 

11. Përsa më sipër, Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë vlerëson se nuk ka vend për të 
pranuar kërkesën e paraqitur nga kërkuesi Bashkia Krujë, 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 Bashkia Krujë, për pezullimin e 
ekzekutimit të vendimit nr. 426, datë 01.11.2018 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Krujë, lënë 
në fuqi me vendimin nr.961, datë 11.12.2019 të Gjykatës së Apelit Tiranë. 
    

Tiranë, më datë 30.09.2020    
   
 
     ANËTAR               ANËTAR             KRYESUES 
Sokol SADUSHI        Ilir PANDA                    Ervin PUPE 
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                                            REPUBLIKA E SHQIPËRISË 
                  GJYKATA E LARTË 
             KOLEGJI CIVIL 
 
Nr.174 i Vendimit. 
 
       V E N D I M 
 
          NË EMËR TË REPUBLIKËS 
 

Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë i përbërë nga gjyqtarët: 
 

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

 
Sot më datë 30.09.2020, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr.174 akti, datë  
18.03.2019 si më poshtë: 
 
KËRKUES:   Vangjush Dallo 
 
OBJEKTI:  Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr.18, datë 16.01.2019 të 

Gjykatës së Apelit Korçë. 
 
BAZA LIGJORE:   Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile. 
 
Për çështjen civile që iu përket palëve: 
 
PADITËS:   Skender Berberi 
 
I PADITUR:   Vangjush Dallo 
 

                    KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SE LARTË 
 
Pasi dëgjoi relatimin e gjyqtarit Ervin Pupe mbi kërkesën e pezullimit të ekzekutimit të 
vendimit gjyqësor të formës së prerë, 
  
            V Ë R E N 
 
 
I. Rrethanat e çështjes 
 
1. Para Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji), pala kërkuese, Vangjush 

Dallo me datë 18.03.2019  ka paraqitur një kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të 
vendimit nr.18, datë 16.01.2019 të Gjykatës së Apelit Korçë. 
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2. Referuar akteve të administruara në gjykatat e faktit rezulton se paditësi Skënder 
Berberi, i është drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Korçë ,kundrejt palës së paditur,  
Vangjush Dallo, me objekt “pushim cenimin”. 

3. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Korçë,  me vendimin nr.623, datë 21.05.2018 ka 
vendosur: “Rrëzimin e padisë”. 

4. Ky vendim është ndryshuar nga Gjykata e Apelit Korçë, me vendimin nr.18, datë 
16.01.2019, duke vendosur: 
“Ndryshimin e vendimit nr.623, datë 21.05.2018 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 
Korçë si më poshtë: 
Pranimin e kërkesëpadisë. 
Detyrimin e të paditurit Vangjush Dallo të pushojë cënimin në pronën e paditësit 
Skënder Berberi, të regjistruar  me nr.163/2 vol.6, fq.183, në ZVRPP Devoll, duke 
prishur ndërtimin (plevice)), gardhi si dhe duke hequr inertet nga pasuria e 
regjistruar në ZVRPP Devoll me nr.136/22 e llojit “Rrugë” nëpërmjet të cilës 
realizohet hyrja në pronën e paditësit”. 

5. Kundër këtij vendimi, ka paraqitur rekurs pala e paditur,  Vangjush Dallo,  e cila po 
ashtu, me datë 18.03.2019 ka paraqitur pranë Gjykatës së Lartë një kërkesë për 
pezullimin e ekzekutimit të vendimit të Gjykatës së Apelit Korçë, duke parashtruar 
shkaqet si më poshtë:  

 Meqenëse jemi përpara faktit që ekzekutimi i menjëhershëm i këtij vendimi do të 
sillte pasoja të rënda e të pariparueshme për vetë kërkuesin dhe aq më tepër kur nga 
Gjykata e Apelit urdhërohet prishje e cila ka kosto që vlerësohen të rënda për ne, si 
dhe kur jemi përpara situatës që pala paditëse ka hyrë gjatë gjithë kohës së gjykimit të 
kësaj çështjeje por edhe më përpara për në banesën e tij nga rruga primare që ka patur. 

 Duam të theksojmë që edhe shërbimi i furnizimit me ujë të pijshëm të ofruar nga ish 
Komuna sot Njësia Administrative Hocisht, kryhet nëpërmjet kësaj pasurie, fakt që 
provoi më së qarti që hyrja në banesë është pikërisht kjo pjesë që e ka zënë më 
llamarinë qëllimisht. 

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 që kërkohet të pezullohet ekzekutimit. Gjithashtu, 
konstatohet se palët e tjera pjesëmarrëse në gjykimin e çështjes ku është dhënë 
vendimi gjyqësor që kërkohet të pezullohet, janë njoftuar rregullisht për kërkesën e 
paraqitur nga pala kërkuese Vangjush Dallo.    

 
 
II. Vlerësimi i Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë 
 
7. Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji) vlerëson se kërkesa e palës 

kërkuese, Vangjush Dallo, 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. Kolegji vlerëson se neni 479/1 i K.P.C 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 
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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 shqyrtimi i shkaqeve konkrete për të cilat pala kërkuese, Vangjush Dallo, kërkon 
pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor, Kolegji Civil vlerëson se, kërkuesi nuk 
ka paraqitur asnjë shkak apo argument konkret të bazuar në prova se pse ekzekutimi i 
menjëhershëm i vendimit do të sillte për palën e paditur pasoja të rënda dhe të 
pariparueshme. 

11. Përsa më sipër, Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë vlerëson se nuk ka vend për të 
pranuar kërkesën e paraqitur nga kërkuesi Vangjush Dallo, 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 Vangjush Dallo, për pezullimin e 
ekzekutimit të vendimit nr.18, datë 16.01.2019 të Gjykatës së Apelit Korçë. 
 

   Tiranë, më datë 30.09.2020    
 

   
    ANËTAR               ANËTAR              KRYESUES 
Sokol SADUSHI       Ilir PANDA             Ervin PUPE 
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 
GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI CIVIL 
 

Nr. 177 i Vendimit. 
         V E N D I M 
 
      NË EMËR TË REPUBLIKËS 
 

  Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë i përbërë nga gjyqtarët: 
 

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

 
Sot më datë 30.09.2020, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr.906 akti, datë   
13.05.2020 si më poshtë: 
 
KËRKUES:   Shoqëria “Anijet e Shërbimit Detar” sh.a 
 
OBJEKTI:  Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr.420, datë  07.03.2018 

të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë, lënë në fuqi me 
vendimin nr.533, datë 17.07.2019 të Gjykatës së Apelit Vlorë.  

 
BAZA LIGJORE:   Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile. 
 
Për çështjen civile që iu përket palëve: 
 
PADITËS:  Elona Hila, 

Pranvera Hila, 
Klaudja Hila, 
Alferd Hila, 
Alket Hila, 
Naste Hila 

 
I PADITUR:  Shoqëria “Anijet e Shërbimit Detar” sh.a 
       

  KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SE LARTË 
 
Pasi dëgjoi relatimin e gjyqtarit Ervin Pupe mbi kërkesën e pezullimit të ekzekutimit të 
vendimit gjyqësor të formës së prerë, 
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            V Ë R E N 
 
 
 
I. Rrethanat e çështjes 
1. Para Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji), pala kërkuese,  Shoqëria 

“Anijet e Shërbimit Detar” sh.a, me datë 13.05.2020 ka paraqitur një kërkesë për 
pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr.533, datë 17.07.2019 të Gjykatës së Apelit 
Vlorë.  

2. Referuar akteve të administruara në gjykatat e faktit rezulton se paditësit Elona Hila, 
Pranvera Hila, Klaudja Hila,Alfred Hila,Alket Hila,Naste Hila, i është drejtuar 
Gjykatës së Rrethit Gjyqësor  Vorë, kundrejt palës së paditur, Shoqëria “Anijet e 
Shërbimit Detar” sh.a, me objekt “shpërblim dëmi ...etj”. 

3. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Vlorë, me vendimin nr.420, datë 07.03.2018 ka vendosur: 
“Pranimin pjesërisht të padisë. 
Detyrimin e palës së paditur Shoqëria “Anijet e Shërbimit Detar”sh.a tí paguaj 
paditësve Naste Hila, Elona Hila, Klaudja Hila, Alferd Hila, Alket Hila dhe Pranvera 
Hila dëmin pasuror të shkaktuar nga vdekja e të ndjerit Edmond Hila, në formën e 
fitimit të munguar në shumën 1,866,425.2 lekë dhe në formën e shpenzimeve 
gjyqësore për varrimin në shumën 400, 000 lekë. 
Detyrimin e palës së paditur Shoqëria “Anijet e Shërbimit Detar”sh.a tí paguajë 
paditëses  Naste Hila dëmin moral dhe ekzistencial të shkaktuar nga vdekja e të 
ndjerit Edmond Hila në vlerën 2,666,321.6 lekë. 
Detyrimin e palës së paditur Shoqëria “Anijet e Shërbimit Detar”sh.a tí paguajë 
paditëses Elona Hila dëmin moral dhe ekzistencial të shkaktuar nga vdekja e të 
ndjerit Edmond Hila në vlerën 2,666,321.6 lekë. 
Detyrimin e palës së paditur Shoqëria “Anijet e Shërbimit Detar”sh.a tí pagaujë 
paditëses Pranvera Hila dëmin moral dhe ekzistencial të shkaktuar nga vdekja e të 
ndjerit Edmond Hila në vlerën 2,666,321.6 lekë. 
Detyrimin e palës së paditur Shoqëria “Anijet e Shërbimit Detar”sh.a tí pagaujë  
paditëses Klaudja Hila Hila dëmin moral dhe ekzistencial të shkaktuar nga vdekja e 
të ndjerit Edmond Hila në vlerën 2,666,321.6 lekë. 
Detyrimin e palës së paditur Shoqëria “Anijet e Shërbimit Detar”sh.a tí paguajë 
paditësit Alfred Hila dëmin moral dhe ekzistencial të shkaktuar nga vdekja e të ndjerit 
Edmond Hila në vlerën 2,666,321.6 lekë. 
Detyrimin e palës së paditur Shoqëria “Anijet e Shërbimit Detar”sh.a tí paguajë 
paditësit Alket Hila dëmin moral dhe ekzistencial të shkaktuar nga vdekja e të ndjerit 
Edmond Hila në vlerën 2,666,321.6 lekë. 
Rrëzimin për pjesën tjetër të padisë”. 

4. Ky vendim është lënë në fuqi nga Gjykata e Apelit Vlorë, me vendimin nr.533, datë 
17.07.2019. 

5. Kundër këtij vendimi, ka paraqitur rekurs pala e paditur, Shoqëria “Anijet e 
Shërbimit Detar” sh.a, e cila po ashtu, me datë 13.05.2020, ka paraqitur pranë 
Gjykatës së Lartë një kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të vendimit të 
Gjykatës së Apelit Vlorë, duke parashtruar shkaqet si më poshtë:  

 Ekzekutimi i menjëhershëm i këtij vendimi gjyqësor dhe përfitimi nga “Hila í një 
shume të konsiderueshme sipas përllogaritjes së përmbaruesit privat është në vlerën 
41.266.109.4 lekë, fakt ky i cili dëmton shumë rëndë anën ekonomike të shoqërisë “ 
Ánijet e Shërbimit Detar” sh.a, duke e vendosur shoqërinë në vështirësi financiare dhe 
drejtë falimentimit për shkak se shoqëria  nuk ka vetëm këtë detyrim që rrjedh  nga ky 



3 
 

vendim gjyqësor, por ka edhe detyrime ndaj shtetit, detyrime ndaj institucioneve  
publike, detyrime ndaj kontraktuesve detyrime ndaj punonjësve të saj. 

 Në këto rrethana shumë të rënda Shoqëria Anijet e Shërbimit Detar”sh.a, nuk ka fuqi 
likujduese të një shume të tillë në mënyrë të menjëhershme. 

 Shoqëria Anijet e Shërbimit Detar sh.a, është palë në një Kontratë Koncesioni me 
Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë ku si pasojë e Kësaj kontrate ajo mbart 
detyrime ligjore për zbatimin e saj, dhe fakti i dëmtimit ekonomik të saj do të cënonte  
edhe këtë marrëdhënie shumë të rëndësishme por që mund ta ngarkojë edhe me 
detyrime pasurore për shkak të mos zbatimit shkak që lidhet me ekzekutimin e 
vendimit  nr.420, datë  07.03.2018 i gjykatës së rrethit gjyqësor vlorë. 

 Gjithashtu në rastin konkret vlerësojmë se në një rast të mundshme nëse vendimet e 
rekursuara nga pala kërkuese do të cënohen nga Gjykata e Lartë atëherë rikthimi i 
kësaj shume nga pala tjetër do të ishte pothuajse i pamundur pasi siç rezulton shumë 
prej paditësve jetojnë prej shumë viteve jashtë Republikës së Shqipërisë, dhe ky fakt 
përbën një fakt të pakundërshtueshëm për rikthimin mbrapsht të shumës në 
eventualitetin e cënimit të vendimeve të gjykatave të faktit. 

 Pretendimet e Shoqërisë Anijet e Shërbimit Detar “sh.a duhet të vlerësohen nga  
Gjykata e Lartë në kushtet kur dy vendimet  e gjykatave  të faktit janë të ndryshme  në 
pasojat që prodhojnë ndaj Anijet e Shërbimit Detar”sh.a pasi vendimi i Gjykatës së 
Apelit ka ndryshuar  vendimin  e Gjykatës së Shkallës së Parë. 

 Në këto kushte shoqërisë Anijet e Shërbimit Detar”sh.a duhet të garantohet që këto dy 
qëndrime të kundërta të vlerësohen nga Gjykata e Lartë pa rënduar pozitën e saj 
finaciare si rezultat i ekzekutimit të vendimit për të cilën po kërkojmë pezullimin e  
ekzekutimit. 

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 që kërkohet të pezullohet ekzekutimit. Gjithashtu, 
konstatohet se palët e tjera pjesëmarrëse në gjykimin e çështjes ku është dhënë 
vendimi gjyqësor që kërkohet të pezullohet, janë njoftuar rregullisht për kërkesën e 
paraqitur nga pala kërkuese, Shoqëria “Anijet e Shërbimit Detar” sh.a.    

 
 
II. Vlerësimi i Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë 
 
7. Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji) vlerëson se kërkesa e palës 

kërkuese, Shoqëria “Anijet e Shërbimit Detar” sh.a, 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. Kolegji vlerëson se neni 479/1 i K.P.C 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 
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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 shqyrtimi i shkaqeve konkrete për të cilat pala kërkuese,  Shoqëria “Anijet e 
Shërbimit Detar” sh.a, kërkon pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor, Kolegji 
Civil vlerëson se, kërkuesi nuk ka paraqitur asnjë shkak apo argument konkret të 
bazuar në prova se pse ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit do të sillte për palën e 
paditur pasoja të rënda dhe të pariparueshme. 

11. Përsa më sipër, Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë vlerëson se nuk ka vend për të 
pranuar kërkesën e paraqitur nga kërkuesi Shoqëria “Anijet e Shërbimit Detar” sh.a, 
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 Shoqëria “Anijet e Shërbimit Detar” sh.a, 
për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. nr.420, datë  07.03.2018 të Gjykatës së Rrethit 
Gjyqësor Vlorë, lënë në fuqi me vendimin nr.533, datë 17.07.2019 të Gjykatës së Apelit 
Vlorë. 
 

Tiranë, më datë 30.09.2020    
   
 
    ANËTAR             ANËTAR             KRYESUES 
Sokol SADUSHI        Ilir PANDA                  Ervin PUPE 
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          REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

                   GJYKATA E LARTË 
               KOLEGJI CIVIL 
 
Nr.197 i Vendimit. 
 
            V E N D I M 
 
      NË EMËR TË REPUBLIKËS 
 

     Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë i përbërë nga gjyqtarët: 
 

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

 
Sot më datë  30.09 .2020, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr.  997  Akti, datë        
28.03.2019 si më poshtë: 
 
KËRKUES:   Gentian Stambollxhiu 
 
OBJEKTI:  Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr.10-2019-185(58), datë 

05.02.2019 të Gjykatës së Apelit Durrës. 
 
BAZA LIGJORE:   Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile. 
 
Për çështjen civile që iu përket palëve: 
 
PADITËS:   Shoqëria ‘”Impuls Industry”sh.a 
 
I PADITUR:   Gentian Stambollxhiu 
 

KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SE LARTË 
 
Pasi dëgjoi relatimin e gjyqtarit Ervin Pupe mbi kërkesën e pezullimit të ekzekutimit të 
vendimit gjyqësor të formës së prerë, 
  
            V Ë R E N 
 
 
I. Rrethanat e çështjes 
 
1. Para Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji), kërkuesi, Gentian 

Stambollxhiu  me datë  28.03.2019 ka paraqitur një kërkesë për pezullimin e 
ekzekutimit të vendimit nr. 10-2019-185(58), datë 05.02.2019 të Gjykatës së Apelit 
Durrës. 
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2. Referuar akteve të administruara në gjykatat e faktit rezulton se paditësi Shoqëria 
“Impuls Industry”, sh.a, i është drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Elbasan, 
kundrejt palës së paditur, Gentian Stambollxhiu, me objekt “ shlyerje detyrimesh”. 

3. Gjykata e Rrethit Gjyqësor  Elbasan, me vendimin nr.719, datë 21.05.2018 ka 
vendosur: “Rrëzimin e padisë”. 

4. Ky vendim është ndryshuar nga Gjykata e Apelit Durrës, me vendimin nr.10-2019-
185(58) , datë 05.02.2019  duke vendosur: 
“Ndryshimin e vendimit civil nr.719, datë 21.05.2018 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 
Elbasan. 
Pranimin e  pjesshëm të padisë. 
Detyrimin e të paditurit Gentian Stambollxhiu ti paguajë shoqërisë Impuls Industri 
sh.a, shumën 15.938.661 lekë, si dëm i shkaktuar kësaj shoqërie”. 

5. Kundër këtij vendimi, ka paraqitur rekurs pala e paditur,  Gentian Stambollxhiu , i cili 
po ashtu, me datë  28.03.2019 ka paraqitur pranë Gjykatës së Lartë një kërkesë për 
pezullimin e ekzekutimit të vendimit të Gjykatës së Apelit Durrës, duke parashtruar 
shkaqet si më poshtë:  

 Nga ane e gjykatës është realizuar një interpretim tërësisht i gabuar i ligjit, dispozitave 
të Kodit të Procedurës Civile në lidhje me parimin e disponibilitetit dhe të barrës së 
provës si dhe dispozitat e ligjit nr.9901/2008 si dhe i provave materiale të depozituara 
në gjykim nga palët ndërgjygjëse. 

 Duke marrë në konsideratë faktin që ndodhemi në kushtet e një shume të 
konsiderueshme monetare vlerësojmë se ekzekutimi i vendimit të Gjykatës do të sillte 
pasoja shumë të rënda për palën e paditur, pasoja të cilat do të shtriheshin në një 
hapësirë të gjatë kohore, marrë në konsideratë edhe faktin që shqyrtimi i rekursit nga 
kjo Gjykatë nuk mund të ndodhë në të ardhmen e afërt. 

6. Kundër kërkesës për pezullim ka paraqitur parashtrimet lidhur me mospranimin e 
kërkesës së pezullimit pala paditëse Shoqëria “Impuls Industry” sh.a e cila parashtron 
këto shkaqe: 

 I padituri gjatë periudhës së administrimit të shoqërisë ka përvetësuar nga llogaritë 
bankare të Shoqërisë “Impuls Industri” sh.a shumën 12.580.906 lekë. 

 Gjatë gjithë hetimit nuk u provua në asnjë rast shuma prej 12.580.906 lekë e tërhequr 
nga llogaritë bankare të jetë përdorur nga i padituri Gentian Stambollxhiu për aktivitet 
apo në veprimtarinë e shoqërisë “Impuls Industri” sh.a.  

 Është tejet i habitshëm qëndrimi i palës së paditur i ngritur në rekurs kur citon se është 
detyrim i palës paditëse të provoj se ku i ka konsumuar shumat monetare 
administratori i saj Gentian Stambollxhiu ndërkohë ai vet nuk paraqet asnjë provë se 
ku i ka çuar shumën 12.580.906 lekë që ka tërhequr nga llogaritë bankare të shoqërisë 
(palës paditëse), cili qellim dobiprurës për veprimtarinë tregtare të shoqërisë.  

 Në bazë të nenit 163/3 të ligjit “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare” i ndryshuar është  
barrë prove e të paditurit Gentian Stambollxhiu në cilësinë e administratorit të 
shoqërisë të provojë kryerjen e detyrave të tyre në mënyrë të rregullt e sipas 
standarteve të kërkuara.  

7. 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 që kërkohet të pezullohet ekzekutimit. Gjithashtu, 
konstatohet se palët e tjera pjesëmarrëse në gjykimin e çështjes ku është dhënë 
vendimi gjyqësor që kërkohet të pezullohet, janë njoftuar rregullisht për kërkesën e 
paraqitur nga pala kërkuese Gentian Stambollxhiu.    

 
 
II. Vlerësimi i Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë 
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8. Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji) vlerëson se kërkesa e palës 

kërkuese, Gentian Stambollxhiu për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të 
sipërcituar është e pabazuar 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. Kolegji vlerëson se neni 479/1 i K.P.C 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.  

11. Nga shqyrtimi i shkaqeve konkrete për të cilat pala kërkuese, Gentian Stambollxhiu, 
kërkon pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor, Kolegji Civil vlerëson se, 
kërkuesi nuk ka paraqitur asnjë shkak apo argument konkret të bazuar në prova se pse 
ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit do të sillte për palën e paditur pasoja të rënda 
dhe të pariparueshme. 

12. Përsa më sipër, Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë vlerëson se nuk ka vend për të 
pranuar kërkesën e paraqitur nga kërkuesi Gentian Stambollxhiu, 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 Gentian Stambollxhiu, për pezullimin e 
ekzekutimit të vendimit nr.10-2019-185(58), datë 05.02.2019 të Gjykatës së Apelit Durrës. 
 
 

Tiranë, më datë 30.09.2020 
   
    
     ANËTAR             ANËTAR              KRYESUES 
Sokol SADUSHI        Ilir PANDA             Ervin PUPE 
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 
KOLEGJI CIVIL 

 
Nr.225 i Vendimit. 
   

V E N D I M 
 

NË EMËR TË REPUBLIKËS 
 

Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë i përbërë nga gjyqtarët: 
 

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

 
Sot më datë 30.09.2020, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr.1585 akti, datë  
14.07.2020 si më poshtë: 
 
KËRKUES:   Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve  
 
OBJEKTI:  Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr.918(3933), datë 

02.07.2018 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Elbasan, lënë në 
fuqi me vendimin nr.10-2020-414(144), datë 09.03.2020 të 
Gjykatës së Apelit  Durrës .   

 
BAZA LIGJORE:   Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile. 
 
Për çështjen civile që iu përket palëve: 
 
PADITËS:  Afërdita Pepa 
 
I PADITUR:  Institucioni i Ekzekutimeve të Vendimeve Penale 

Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve   
 

 KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SE LARTË 
 
Pasi dëgjoi relatimin e gjyqtarit Ervin Pupe mbi kërkesën e pezullimit të ekzekutimit të 
vendimit gjyqësor të formës së prerë, 
 
             V Ë R E N 
 
 
I. Rrethanat e çështjes 
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1. Para Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji), pala kërkuese, Drejtoria e 
Përgjithshme e Burgjeve, me datë 14.07.2020 ka paraqitur një kërkesë për pezullimin 
e ekzekutimit të vendimit nr. 10-2020-414(144), datë 09.03.2020 të Gjykatës së 
Apelit  Durrës. 

2. Referuar akteve të administruara në gjykatat e faktit rezulton se paditësia Afërdita 
Pepa, i është drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Elbasan, kundrejt palës së paditur, 
Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve, me objekt “shpërblim dëmi për zgjidhje të 
paligjshme të kontratës së punës”. 

3. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Elbasan, me vendimin nr.918(3933), datë 02.07.2018 ka 
vendosur: 
“Pranimin e padisë. 
Detyrimin e të paditurit Institucioni i Ekzekutimit të Vendimeve Penale Lushnjë, të 
paguajë në dobi të paditëses Afërdita Pepa, pagën bruto të 29 muaj e 15 ditëve  ( për 
mosrespektim të afatit të njoftimit; për mosrespektimin e procedurës së zgjidhjes 
kontratës saj të punës ; për zgjidhjen e marrëdhënies juridike të punës në mënyrë të 
menjëhershme e të pajustifikuar dhe shpërblimin për vjetërsinë e saj në punë. 
Në përllogaritjen e detyrimit monetar (sipas paragrafit 2 të këtij dispozitivi i paditur 
Institucioni i Ekzekutimit të Vendimeve Penale Lushnjë, duhet të ketë parasysh, në 
ditën e ekzekutimit të këtij vendimi gjyqësor, pagën bruto të funksionit të saj organik ” 
kontrollore : punonjëse e rolit bazë, në gradën “Inspektore”. 
Ky vendim gjyqësor ( sipas paragrafëve 2 dhe 2.1), është i ekzekutueshëm nga 
përmbaruesi gjyqësor”.  

4. Ky vendim është lënë në fuqi nga Gjykata e Apelit Durrës, me vendimin nr.10-2020-
414(144), datë 09.03.2020. 

5. Kundër këtij vendimi, ka paraqitur rekurs pala e paditur, Drejtoria e Përgjithshme e 
Burgjeve, e cila po ashtu, me datë 14.07.2020 ka paraqitur pranë Gjykatës së Lartë një 
kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të vendimit të Gjykatës së Apelit Durrës, duke 
parashtruar shkaqet si më poshtë:  

 Të dy vendimet e dhëna nga gjykatat nuk janë të bazuara në provat e administruara në 
gjykim nga palët, siç kërkohet në nenin 29 të K.Pr.Civile dhe në zbatim të gabuar të 
ligjit që rregullon e norrmon marrëdhënien në gjykim, duke mos respektuar në 
mënyrë të dukshme kërkesat e nenit 16 të K.Pr.Civile lidhur me të drejtën e 
zbatueshme pa u lidhur me përcaktimin e bërë nga palët.  

 Gjykatat nuk kanë përcaktuar saktë se kush është ligjj i cili rregullon marrëdhënien e 
punës ndërmjet palës paditëse dhe palës së paditur. 

 Referuar Ilojit të marrëdhënies së punës dhe ligjit të aplikueshëm, afati për të ngritur 
padi në gjykatë është 45 ditë nga momenti që pala paditëse njihet me vendimin e 
arsyetuar të KAME 

 Të dyja Gjykatat nuk e kanë konstatuar këtë fakt dhe nuk kanë bërë një analizë në 
lidhje me afatin e ngritjes së padisë. 

 Në këtë mënyrë Gjykatat e kanë dëmshpërblyer palën paditëse me 29.5 paga mujore 
sipas parashikimeve të Kodit të Punës, ndërkohë që shpërblimi për këtë punonjëse në 
rast se akti konstatohet i paligjshëm është jo më shumë se 12 paga mujore.  

 Për shkak se kjo çështje është gjykuar dhe trajtuar si një marrëdhënie pune e thjeshtë 
dhe zgjidhja e pasojave është bërë sipas përcaktimeve të nenit 141, 143,144 dhe 153/3 
të Kodit të Punës, pala paditëse ka përfituar në kundërshtim me ligjin 17.5 paga 
mujore ose 843 500 mijë lekë më shumë. 

6. Kundër kërkesës për pezullim ka paraqitur parashtrimet lidhur me mospranimin e 
kërkesës së pezullimit pala paditëse Afërdita Pepa, e cila parashtron këto shkaqe: 
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 Pas një periudhë pune 25 vjeçare në IEVP Lushnjë, më hoqën padrejtësisht nga puna 
në prag pensioni, pa kryer asnjë shkelje të rëndë që të sillte si pasojë lirimin tim nga 
detyra, largim i cili veç problemeve financiare familjare (bëri që të fusja djalin e 
vetëm në borxhe), rrezikoja që banka të më merrte shtëpinë për shkak të një kredie, të 
cilën e shlyeja me pagën time.  

 Duke qenë me seder, stresi i largimit nga detyra pas 25 viteve dhe pa asnjë shkak, bëri 
që të sëmuresha! Sëmundja sa vinte dhe bëhej me e rëndë dhe gjendja ime 
shëndetësore përkeqësohej në vazhdimësi.  

 Nuk kisha mundësi financiare të bëja analizat e duhura dhe për një periudhë të gjatë 
duroja dhimbjet pa mundur të shkoja te mjeku.  

 Në këto kushte, djali u detyrua të merrte sërish hua një shumë parash, dhe pasi kreva 
ekzaminimet përkatëse, rezultova të kisha një masë të madhe tumorale.  

7. 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 që kërkohet të pezullohet ekzekutimit. Gjithashtu, 
konstatohet se palët e tjera pjesëmarrëse në gjykimin e çështjes ku është dhënë 
vendimi gjyqësor që kërkohet të pezullohet, janë njoftuar rregullisht për kërkesën e 
paraqitur nga pala kërkuese Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve. 

 
 
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, Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve për pezullimin e ekzekutimit të 
vendimit gjyqësor të sipërcituar është e pabazuar 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. Kolegji vlerëson se neni 479/1 i K.P.C 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.  

11. Nga shqyrtimi i shkaqeve konkrete për të cilat pala kërkuese, Drejtoria e Përgjithshme 
e Burgjeve, kërkon pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor, Kolegji Civil 
vlerëson se, kërkuesi nuk ka paraqitur asnjë shkak apo argument konkret të bazuar në 
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prova se pse ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit do të sillte për palën e paditur 
pasoja të rënda dhe të pariparueshme. 

12. Përsa më sipër, Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë vlerëson se nuk ka vend për të 
pranuar kërkesën e paraqitur nga kërkuesi Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve, 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 Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve, për 
pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 918(3933), datë 02.07.2018 të Gjykatës së Rrethit 
Gjyqësor Elbasan, lënë në fuqi me vendimin nr.10-2020-414(144), datë 09.03.2020 të 
Gjykatës së Apelit  Durrës.   
 

Tiranë, më datë 30.09.2020 
 

   
       ANËTAR             ANËTAR              KRYESUES 
  Sokol SADUSHI            Ilir PANDA             Ervin PUPE 
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                      REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

    GJYKATA E LARTË 
         KOLEGJI CIVIL 

 
Nr.228 i Vendimit. 
 

  V E N D I M 
 

  NË EMËR TË REPUBLIKËS 
 

Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë i përbërë nga gjyqtarët: 
 

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

Sot më datë  30.09.2020, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr. 1177 akti, datë 
12.04.2019 si më poshtë: 
 
KËRKUES:   Shoqëria “Euro Investiment Group” Sh.p.k 
 

OBJEKTI:  Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 8185, datë 05.10.2017 
të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, lënë në fuqi me 
vendimin nr.17, datë 16.01.2019 të Gjykatës së Apelit Tiranë. 

  BAZA LIGJORE:   Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile. 

Për çështjen civile që iu përket palëve: 
 
KËRKUES:    Shoqëria “Raiffesisen Bank” sh.a   
 
PERSON I TRETË :   Shoqëria “Euro Investiment Group” Sh.p.k 

 
KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SE LARTË 

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

       V Ë R E N 
 

 
I.  Rrethanat e çështjes 
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1. Para Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji), pala kërkuese,  Shoqëria 
“Euro Investiment Group” Sh.p.k me datë 12.04.2019 ka paraqitur një kërkesë për 
pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 17, datë  16.01.2019 të Gjykatës së Apelit 
Tiranë .   

2. Referuar akteve të administruara në gjykatat e faktit rezulton se kërkuesi Shoqëria 
“Raiffeisen Bank” sh.a, i është drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, kundrejt 
personit të tretë Shoqëria “Euro Investiment Group” Sh.p.k, me objekt  “emërimin e 
një apo më shumë ekspertëve të pavaruar të fushës, dhe ngarkimi me detyrë  për të 
kryer një hetim të posaçëm në lidhej me shkelje të mundshme të ligjit nga ana e 
Shoqërisë  “Euro Investiment  Group  “sh.p.k...”. 

3. Gjykata e Rrethit Gjyqësor  Tiranë, me vendimin nr.8185, datë 05.10.2017 ka 
vendosur: 
“Pranimin e kërkesëpadisë se palës kreditore Shoqëria “Raiffeisen Bank” sh.a. 
Nisjen e një hetimi të posaçëm ndaj palës debitore Shoqëria “Euro Investiment 
Group”sh.p.k, nga data 27.07.2015, datë me të cilën është marrë vendimi i asamblesë 
së ortakëve për miratimin e bashkimit me përthithje të Shoqërisë “Euronovo” sh.p.k, 
nga Shoqëria  “Euro Investiment Group”sh.p.k. 
Objekti  i hetimit të posaçëm është e gjithë veprimtaria tregtare e Shoqërisë 
“Euronova” sh.p.k dhe e Shoqërisë “Euro Investiment Group” sh.p.k, në lidhje me 
lëvizjen e pasurisë së luajtshme, të paluajtshme dhe të gjithë aktivitetit ekonomik të 
Shoqërisë “Euronovo”,sh.p.k pas përthithjes nga shoqëria “Euro Investiment 
Group”sh.p.k. 
Emërimin e dy ekspertëve në fushën e auditimit ligjor, të eksperteve të atashuar në 
Gjykatë, Luljeta Hasho, me liçensë 025, datë 10.02.2000 dhe Violeta  Mulla, me 
liçensë nr.038 datë 10.02.2008. 
Hetimi i posaçëm të kryhet brenda kompetencave të auditimit ligjor, nga data 
27.07.2015 deri në dorëzimin e aktit me shkrim të ekspertëve, brenda një afati të 
arsyeshëm 6 mujor nga data e marrjes së vendimit formë të prerë. 
Një kopje e këtij akti t’i vihet në dispozicion palës kreditore Shoqëria “Raiffeisen 
Bank”sh.a dhe palës debitore Shoqëria “Euro Investiment Group”sh.p.k. 
Një kopje e këtij akti të depozitohet në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë, i cili do të 
dispozicionon të gjithë materialin e kërkuar nga ekspertët, për qëllime të hetimit të 
posaçëm”. 

4. Ky vendim është lënë në fuqi nga Gjykata e Apelit Tiranë, me vendimin nr.17, datë  
16.01.2019. 

5. Kundër këtij vendimi, ka paraqitur rekurs kërkuesi, Shoqëria “Euro Investiment 
Group” Sh.p.k, e cila po ashtu, me datë  12.04.2019  ka paraqitur pranë Gjykatës së 
Lartë një kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të vendimit të Gjykatës së Apelit 
Tiranë, duke parashtruar shkaqet si më poshtë:  

 Gjykata e Lartë duhet të pezullojë ekzekutimin e vendimit nr.17, date 16.01.2019 të 
Gjykatës së Apelit edhe për shkak se RBAL, në përfundim të këtyre hetimeve ka si 
qëllim të krijojë një provë, nëpërmjet të cilës të iniciojë një apo disa procese 
gjyqësore kundër EIG sh.p.k.   

 Duke ju rikthyer edhe një herë zgjerimit të objektit të hetimeve të posaçme nga ana e 
gjykatës, sqaroj se çdo problematike e cila do të evidentohet nga ana e grupit të 
ekspertëve, tej atyre të kërkuara nga ana e RBAL, do të shërbejë si shkak për fillimin 
e proceseve gjyqësore të ndryshme kundër shoqërisë EIG shpk.  

 Në vijim të argumentit, sqaroj se tejkalimi i objektit të kërkesës së RBAL nga ana e 
gjykatës, është njëri nga pretendimet tona kryesore të ngritura ne rekursin e 
depozituar pranë Gjykatës së Lartë, për rrjedhin derisa ky pretendim të zgjidhet 
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përfundimisht nga kjo gjykatë, duhet pezulluar ekzekutimi i vendimit nr.17, datë 
16.01.2019 me qëllim ndalimin e abuzimeve që mund të bëjë RBAL me rezultatin e 
hetimeve të posaçme.  

 Shoqëria EIG shpk, është e gatshme të lërë garanci në llojin dhe masën e kërkuar nga 
Gjykata e Lartë, me qëllim pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr.17, datë 
16.01.2019 të Gjykatës së Apelit Tiranë.  

 Në vijim të këtij pretendimi, sqaroj se njëri nga rastet kur Gjykata e Lartë vendos 
pezullimin e ekzekutimit të një vendimi të formës së prerë, është kur kërkuesi (në 
rastin konkret shoqëria EIG shpk), lë garanci për ekzekutimin e vendimit. 

 Konkretisht neni 479 pika 1, gërma “b” të K.Pr.Civile përcakton se: Gjykata e Lartë, 
pasi është paraqitur rekursi, me kërkesë të palës, mund të vendosë pezullimin e 
ekzekutimit të vendimit kur: b) pala që ka bërë rekursin depoziton garanci materiale 
që siguron ekzekutimin e vendimit.  

6. Kundër kërkesës për pezullim ka paraqitur parashtrimet lidhur me mospranimin e 
kërkesës së pezullimit, kërkuesi Shoqëria “Raiffesisen Bank” sh.a, e cila parashtron 
këto shkaqe: 

 Theksojmë se, gjykata ka urdhëruar kryerjen e hetimit të posaçëm sipas nenit 91 të 
Ligjit për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare. Është ky nen që përcakton kufijtë e 
hetimit.  

 Euro Investment Group SHPK ka përthithur shoqërinë Euronuovo Sh.p.k, e cila ka një 
borxh të papaguar kundrejt Raiffeisen Bank Sh.a që arrin shumën 10.757.456,94 
(dhjetë million e shtatëqind e pesëdhjetë e shtatë mijë e katërqind e pesëdhjetë e 
giashtë)Euro.  

 Raiffeisen Bank Sh.a ka kërkuar nga gjykata që të urdhëroje kryerjen e hetimit të 
posaçëm sipas nenit 91 të Ligjit për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare sepse ka 
dyshime që pas bashkimit me përthithje, pasuria e debitorit është zvogëluar. 

 Pikërisht ky është objekti i hetimit të posaçëm të urdhëruar nga gjykata. 
 Nuk shohim se si ky hetim mund të dekonspiroje sekretet tregtare të pretenduara nga 

Euro Investment Group Sh.p.k, për më tepër, sekretet tregtare gëzojnë mbrojtje nga 
ligji dhe perdorimi i paautorizuar i tyre do të ngarkonte me përgjegjësi këdo që mund 
t’i keqpërdorë.  

 Tjetër pasojë e rëndë dhe e pariparueshme që pretendon Euro Investment Group 
Sh.p.k, se mund të vijë nga ekzekutimi i vendimit është se Raiffeisen Bank Sh.a, 
mund të përdorë informacionin që do të dalë nga kryerja e hetimit të posaçëm të 
urdhëruar nga gjykata, në procese gjyqësore të tjera kundër Euro Investment Group 
Sh.p.k.  

7. 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 që kërkohet të pezullohet ekzekutimit. Gjithashtu, 
konstatohet se palët e tjera pjesëmarrëse në gjykimin e çështjes ku është dhënë 
vendimi gjyqësor që kërkohet të pezullohet, janë njoftuar rregullisht për kërkesën e 
paraqitur nga pala kërkuese Shoqëria “Euro Investiment Group” Sh.p.k. 

 
 
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, për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të sipërcituar është e 
pabazuar në ligj. 
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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. Kolegji vlerëson se neni 479/1 i K.P.C 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.  

11. Nga shqyrtimi i shkaqeve konkrete për të cilat pala kërkuese,  Shoqëria “Euro 
Investiment Group” Sh.p.k, kërkon pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor, 
Kolegji Civil vlerëson se, kërkuesi nuk ka paraqitur asnjë shkak apo argument konkret 
të bazuar në prova se pse ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit do të sillte për palën 
e paditur pasoja të rënda dhe të pariparueshme. 

12. Përsa më sipër, Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë vlerëson se nuk ka vend për të 
pranuar kërkesën e paraqitur nga kërkuesi Shoqëria “Euro Investiment Group” Sh.p.k, 
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 Shoqëria “Euro Investiment Group” 
Sh.p.k, për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 8185, datë 05.10.2017 të Gjykatës së 
Rrethit Gjyqësor Tiranë, lënë në fuqi me vendimin nr.17, datë 16.01.2019 të Gjykatës së 
Apelit Tiranë. 
 
 

        Tiranë, më datë 30.09.2020 
 

   
      ANËTAR            ANËTAR              KRYESUES 
Sokol SADUSHI       Ilir PANDA           Ervin PUPE 
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË

KOLEGJI CIVIL

Nr. 224 i Vendimit.
VENDIM

NË EMËR TË REPUBLIKËS

Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë i përbërë nga:

Ervin PUPE Kryesues
Sokol SADUSHI Anëtar
Ilir PANDA Anëtar

Sot më datë 30.09.2020, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr. 224 akti, datë
13.07.2020, si më poshtë:

Kërkues: Margarita Kapbardhi, Brikena Kapbardhi,  Ermala Ganolli.

Objekti: Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 355, datë 18.12.2019 të
Gjykatës së Apelit Korçë.

Baza ligjore: Neni 479 i K.Pr.Civile

Në çështjen civile që i përket:

Paditës: Brikena Kapbardhi, Ermala Kapbardhi, Margarita
Kapbardhi.

I Paditur: Robert Kapbardhi;
Zyra Vendore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme,
Pogradec.

Person i tretë: Shoqëria “INA” sh.p.k.

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,
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VËREN:

I. Rrethanat e faktit

1. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Pogradec, me vendimin nr. (441)-148, datë 13.05.2019 ka
vendosur:
“1. Pranimin e kërkesëpadisë si të mbështetur në prova dhe në ligj;
2. Detyrimin e të paditurit Robert Kapbardhi si dhe personit të tretë, shoqëria “INA
2004”SHPK, të njohë bashkëpronarë paditësat Margarita Kapbardhi, Brikena
Kapbardhi, Ermala Kapbardhi si dhe vajzën tjetër, Diljana Kapbardhi në 1/5 pjesë
takuese secili, mbi sipërfaqen ndërtimore prej 25% të “objektit banesë kolektive
banimi me shumë kate, e ngritur mbi pasurinë nr. 4/11, e llojit “tokë arrë”, me
sipërfaqe 800 m2, ZK 3664, me adresë: Fshati Tushemisht-Pogradec”, e ndërtuar
nga personi i tretë, sipërmarrësi “INA 2004” SHPK, e cila i është premtuar paditësit
Robert Kapbardhi, në çdo kat të ndërtesës, mbi bazën e kontratës së sipërmarrjes, nr.
2059, nr. 1459 kol, datë 10.12.2009;
3. Konstatimin e pavlefshmërisë së kontratës së shitblerjes nr. 3325 rep., nr. 861 kol.,
datë 01.10.2003, e hartuar nga noteri Thoma Bicja, me shitës Fani Kapbardhi,
Brikena, Margarita dhe Diljana Kapbardhi dhe blerës Robert Kapbardhi;
4. Një kopje e këtij vendimi, pasi të marrë formë të prerë, i dërgohet të paditurit
ZVRPP Pogradec, për të bërë ndryshimet sipas pjesës arsyetuese;
5. Shpenzimet gjyqësore të kryera nga pala paditëse në ngarkim të palës së paditur;
6. Kundër këtij vendimi mund të bëhet ankim brenda 15 ditëve në Gjykatën e Apelit
Korçë, duke filluar ky afat nga e nesërmja e njoftimit të arsyetuar të këtij vendimi.”

2. Gjykata e Apelit Korçë, me vendimin nr. 355, datë 18.12.2019 ka vendosur:
“1. Lënien në fuqi të vendimit nr. 148, datë 13.05.2019 të Gjykatës së Rrethit
Gjyqësor Pogradec për pjesën që ka vendosur: Konstatimin e pavlefshmërisë së
kontratës së shitblerjes nr. 3325 rep., nr. 861 kol., datë 01.10.2003, e hartuar nga
noteri Thoma Bicja, me shitës Fani Kapbardhi, Brikena, Margarita dhe Diljana
Kapbardhi dhe blerës Robert Kapbardhi si dhe për shpenzimet gjyqësore.
2. Ndryshimin e pjesës tjetër të vendimit të mësipërm si më poshtë:
Detyrimin e të paditurit Robert Kapbardhi të njohë bashkëpronarë paditësat
Margarita Kapbardhi, Brikena Kapbardhi, Ermala Kapbardhi në 1/5 pjesë takuese
secili;
3. Kthimin e palëve në gjendjen e mëparshme si më poshtë:
Detyrimin e të paditurit Robert Kapbardhi t’u japë paditësave Brikena Kapbardhi,
Margarita Kapbardhi dhe Ermala Kapbardhi nga 30.720 lekë secilës si kundërvlerë e
1/5 pjesë takuese për sipërfaqen prej 800 m2, sipas VKM nr. 89, datë 03.02.2016...”

3. Kundër këtij vendimi, paditësit, Margarita Kapbardhi, Brikena Kapbardhi dhe Ermala
Ganolli (Kapbardhi) kanë paraqitur rekurs dhe po ashtu, me datë 13.07.2020 kanë
paraqitur pranë Gjykatës së Lartë, një kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të
vendimit të Gjykatës së Apelit Korçë, duke parashtruar se:
“Vendimi i Gjykatës së Apelit Korçë në pjesën që ka zgjidhur pasojat e
pavlefshmërisë absolute të kontratës së shitjes nr. 3325/861, datë 01.10.2003 është i
pabazuar në ligjin material dhe procedural;
Ekzekutimi i menjëhershëm i këtij vendimi do të sillte pasoja të rënda dhe të
pariparueshme për palën e paditur, pasi me fillimin e ekzekutimit, ndërmjet palës së
paditur Robert Kapbardhi dhe personit të tretë, shoqëria “INA” SHPK, duhet të
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realizohet kontrata e këmbimit të tokës, objekt gjykimi, me apartamentet sipas
kontratës së sipërmarrjes që ekziston ndërmjet palëve;
Gjykata e Apelit në kundërshtim me ligjin ka vendosur për zgjidhjen e pasojave të
pavlefshmërisë të kontratës së shitjes edhe për Diljana Kapbardhi e cila nuk ka qënë
palë në gjykim dhe si rrjedhojë vendimi gjyqësor nuk mund të jetë i detyrueshëm për
të;
Shoqëria “INA” SHPK ka paraqitur kallzim penal për të paditurin, z. Robert
Kapbardhi, për veprën penale të mashtrimit;
Agjensia Shtetërore e Kadastrës nuk mund të ekzekutojë vendimin në kushtet kur njëra
nga bashkëpronaret, znj. Diljana Kapbardhi nuk ka qënë palë në gjykim dhe nga
konstatimi i pavlefshmërisë absolute të kontratës së shitjes objekt gjykimi 1/5 e
pasurisë i përket edhe asaj dhe duhet të përfitojë pjesën e saj takuese”.

II. Vlerësimi i Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë

4. 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.

5. 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 Agjencia e Trajtimit të Pronave, gjendet edhe kopja e
rekursit të ushtruar nga këto palë kundër vendimit gjyqësor që kërkohet të pezullohet
ekzekutimi. Gjithashtu, konstatohet se pala tjetër pjesëmarrëse në gjykimin e çështjes
ku është dhënë vendimi gjyqësor që kërkohet të pezullohet, është njoftuar rregullisht
për kërkesën e paraqitur nga pala kërkueset Margarita Kapbardhi, Brikena Kapbardhi
dhe Ermala (Ganolli Kapbardhi), i cili nuk ka parashtruar argumente lidhur me
bazueshmërinë në ligj të kërkesës për pezullim dhe për qëndrimin e tij.

7. Kolegji vlerëson se neni 479/1 i K.P.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.

8. Nga shqyrtimi i shkaqeve konkrete për të cilat pala kërkuese, kërkon pezullimin e
ekzekutimit të vendimit gjyqësor, Kolegji Civil vlerëson se, kërkueset Margarita
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Kapbardhi, Brikena Kapbardhi dhe Ermala (Ganolli Kapbardhi), nuk kanë 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.

9. Përsa më sipër, Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë vlerëson se nuk ka vend për të
pranuar kërkesën e paraqitur nga kërkueset Margarita Kapbardhi, Brikena Kapbardhi
dhe Ermala (Ganolli Kapbardhi), për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të
formës së prerë.

PËR KËTO ARSYE :

Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë mbështetur në Nenin 479 të Kodit të Procedurës Civile;

VENDOSI:

Mospranimin e kërkesës së kërkuesve Margarita Kapbardhi, Brikena Kapbardhi dhe Ermala
(Ganolli Kapbardhi), për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 355, datë 18.12.2019  të
Gjykatës së Apelit Korçë.

Tiranë më, 30.09.2020

ANËTAR ANËTAR KRYESUES
SOKOL SADUSHI ILIR PANDA ERVIN PUPE
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË

KOLEGJI CIVIL

Nr. 234 i Vendimit.
V E N D I M

NË EMËR TË REPUBLIKËS

Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë i përbërë nga gjyqtarët:

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

Sot më datë 30.09.2020, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr. 234 akti, datë
08.09.2020, si më poshtë:

KËRKUES: Shoqëria Kërçuku sh.p.k.

OBJEKTI: Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr.573, datë 26.09.2019 të
Gjykatës së Apelit Durrës.

BAZA LIGJORE: Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile.

Për çështjen civile që iu përket palëve:

PADITËS I K/PADITUR :      Luan Sulmina.

I PADITUR K/PADITËS: Shoqëria Kërçuku sh.p.k.

Ndërhyrës Kryesor i Paditur : Sokrat Mane.

KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SE LARTË

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

V Ë R E N

I. Rrethanat e çështjes

1. Para Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji), pala kërkuese Shoqëria
Kërçuku sh.p.k., me datë 08.09.2020 ka paraqitur një kërkesë për pezullimin e
ekzekutimit të vendimit nr. 573, datë 26.09.2019 të Gjykatës së Apelit Durrës.
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2. Referuar akteve të administruara në gjykatat e faktit rezulton se paditësi i k/paditur
Luan Sulmina i është drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës kundrejt palës së
paditur k/paditëse Shoqëria Kërçuku sh.p.k.,, me padinë me objekt; Detyrimin  e
palës së paditur Shoqëria Kërçuku sh.p.k., të përmbushë detyrimet sipas kontratës së
sipërmarrjes me nr. 2055rep. dhe nr. 1097/1 kol. datë 31.12.2012 .......

3. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Durrës, me vendimin nr.345  datë 05.03.2018 ka
vendosur:
“1. Pranimin kërkesëpadisë të paditësit/të kundërpaditur Luan Sulmina.
2. Pranimin e ndërhyrjes kryesore të ndërhyrësit kryesor/të kundërpaditur Sokrat
Mano.
3. Detyrimin e palës së paditur/kundërpaditëse shoqërisë “Kërçuku” sh.p.k të
dorëzojë kundrejt paditësit/të kundërpaditur Luan Sulmina dhe ndërhyrësit kryesor/të
kundërpaditur Sokrat Mano, si bashkëpronarë në pjesë të pandarë, pasuritë e
paluajtshme:
- pasurinë e paluajtshme me nr.I/802Nd+1-53, Zona Kadastrale 8514, vol 37, fq 123,
me sipërfaqe totale të pasurisë 133.30 m2, Rr.L.l 1, Shk.1, K 10, ap 53;
-pasurinë e paluajtshme me nr.I/802Nd+1-51, Zona Kadastrale 8514, vol 37, fq 121,
me sipërfaqe totale të pasurisë 119.30 m2, Rr.L. 11, Shk. 1, K 10, ap 51;
-pasurinë e paluajtshme me nr.I/802Nd+1-52, Zona Kadastrale 8514, vol 37, fq 122,
me sipërfaqe totale të pasurisë 98.80 m2, Rr.L.l 1, Shk.1, K 10, ap 52 SB
- pasurinë e paluajtshme me nr.I/802Nd+1-49, Zona Kadastrale 8514, vol 37, fq 119,
me sipërfaqe totale të pasurisë 95.80 m2, Rr.L.l 1, Shk.1, K 10, ap 49.
4. Detyrimin e palës së paditur/kundërpaditëse shoqërisë “Kërçuku” sh.p.k ti paguajë
paditësit/të kundërpaditur Luan Sulmina dhe ndërhyrësit kryesor/të kundërpaditur
Sokrat Mano, solidarisht, dëmin e shkaktuar nga mospërdorimi i 4 apartamenteve
sipas kontratës së sipërmarrjes me nr.2055 Rep. dhe Nr. 1097/1 Kol. datë 31.12.2012,
në formën e qirave mujore si dhe interesat ditore deri në ekzekutimin e vendimit
gjyqësor, llogaritur sipas vlerës së tregut konkretisht:
-për pasurinë e paluajtshme me nr.I/802Nd+1-53, Zona Kadastrale 8514, vol 37, fq
123, me sipërfaqe totale të pasurisë 133.30 m2, Rr.L.11, Shk.1, K 10, ap 53, dëmin e
përllogaritur nga data 24.11.2014-23.01.2018 në vlerën 2,492,952 (dy milion e
katërqind e nëntëdhjetë e dy mijë e nëntëqind e pesëdhjetë e dy) lekë si edhe vlerën e
kamatës ditore 2,156.84 (dy mijë e njëqind e pesëdhjetë e gjashtë pike tetëdhjetë e
katër) lekë/dita deri në ekzekutim të vendimit.
-për pasurinë e paluajtshme me nr.I/802Nd+1-51, Zona Kadastrale 8514, vol 37, fq
121, me sipërfaqe totale të pasurisë 119.30 m2, Rr.L.11, Shk.1, K 10, ap 51, dëmin e
përllogaritur nga data 24.11.2014-23.01.2018 ne vlerën 2,229,612 (dy milion e
dyqind e njëzetë e nëntë mijë e gjashtëqind e dymbëdhjetë) lekë si edhe vlerën e
kamatës ditore 1,929.00 (një mijë e nëntëqind e njëzetë e nëntë) lekë/dita deri në
ekzekutim të vendimit.
- për pasurinë e paluajtshme me nr.I/802Nd+l-52, Zona Kadastrale 8514, vol 37, fq
122, me sipërfaqe totale të pasurisë 98.80 m2, Rr.L.11, Shk.1, K 10, ap 52, dëmin e
përllogaritur nga data 24.11.2014-23.01.2018 në vlerën 2,011,910 (dy milion e
njëmbëdhjetë mijë e nëntëqind e dhjetë) lekë si edhe vlerën e kamatës ditore 1,740.65
(një mijë e shtatëqind e dyzetë pikë gjashtëdhjetë e pesë) lekë/dita deri në ekzekutim të
vendimit.
- për pasurinë e paluajtshme me nr.I/802Nd+l-49, Zona Kadastrale 8514, vol 37, fq
119, me sipërfaqe totale të pasurisë 95.80 m2, Rr.L.11, Shk.1, K 10, ap 49, dëmin e
përllogaritur nga data 24.11.2014-23.01.2018 në vlerën 1,788,964 (një milion e
shtatëqind e tetëdhjetë e tetë mijë e nëntëqind e gjashtëdhjetë e katër) lekë si edhe
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vlerën e kamatës ditore 1,547.76 (një mijë e pesëqind e dyzetë e shtatë pikë
shtatëdhjetë e gjashtë) lekë/dita deri në ekzekutim të vendimit.
5. Rrëzimin e kundërpadisë të së paditurit/kundërpaditës shoqërisë “Kërçuku” sh.p.k
për të gjitha kërkimet.
6. Shpenzimet gjyqësore në vlerën 925,280 (nëntëqind e njëzetë e pesë mijë e dyqind e
tetëdhjetë) lekë dhe 500 (pesëqind) Euro, i ngarkohen palës së paditur/kundërpaditëse
shoqërisë “Kërçuku” sh.p.k.
7. Bashkëlidhur këtij vendimi lëshohet urdhri i ekzekutimit.”.

4. Gjykata e Apelit Durrës, me vendimin nr.573 datë 26.09.2019 ka vendosur:
“Lënien në fuqi të vendimit nr.345 datë 05.03.2018 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor
Durrës“.

5. Kundër këtij vendimi, ka paraqitur rekurs pala e paditur k/paditëse Shoqëria Kërçuku
sh.p.k. e cila, me kërkesë të integruar  ka paraqitur pranë Gjykatës së Lartë, kërkesë
për pezullimin e ekzekutimit të vendimit të Gjykatës së Apelit Durrës, duke
parashtruar këto shkaqe:
“-Kemi ushtruar të drejtën e rekursit.
-Bazuar në nenin 479 pika 1 shkronja ‘a’ dhe pika 2 të K.Pr.Civile kërkojmë
pezullimin e ekzekutimit të vendimit, pasi ekzekutimi i menjëhershëm do të sjellë
pasoja të rënda dhe të pariparueshme.
-Apartamentet janë dhënë në favor të të tretëve, pronar trualli apo porositës dhe çdo
ndërhyrje për ekzekutim do të sillte pasoja sociale etj.”.

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, 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 palës kërkuese Shoqëria Kërçuku sh.p.k., gjendet edhe kopja e rekursit
të ushtruar nga kjo palë kundër vendimit gjyqësor që kërkohet të pezullohet
ekzekutimi. Gjithashtu, konstatohet se palët e tjera pjesëmarrës në gjykimin e çështjes
ku është dhënë vendimi gjyqësor që kërkohet të pezullohet, janë njoftuar rregullisht
për kërkesën e paraqitur nga pala kërkuese Shoqëria Kërçuku sh.p.k. dhe nuk kanë
parashtruar argumente për bazueshmërinë e kërkesës palës kërkuese.

9. Kolegji vlerëson se neni 479/1 i K.Pr.Civile garanton vendosjen e masës së
përkohshme procedurale të pezullimit të ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës
së prerë (në kuptimin material) në funksion të zgjidhjes së rekursit, që është ushtruar
ndaj vetë vendimit të formës së prerë, sigurisht duke patur parasysh arsyet justifikuese
të zbatimit të kësaj mase, sikur mundet të jetë dëmi i rëndë dhe i pariparueshëm që
mund të sjellë ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit gjyqësor të formës së prerë. Kjo
e drejtë e palës ndërgjyqëse gjyqhumbëse është paraparë nga ligji procedural civil si
mjet që garanton ankimin efektiv në kuptim të nenit 43 të Kushtetutës së Republikës
së Shqipërisë dhe nenit 13 të Konventës Europiane të të Drejtave të Njeriut. Por duhet
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theksuar se kjo është një masë e përkohshme me karakter përjashtimor dhe të
jashtëzakonshëm. Kjo do të thotë se pala ndërgjyqëse gjyqhumbëse që bën kërkesën
për pezullimin e vendimit gjyqësor të formës së prerë ka barrën t’i paraqesë Gjykatës
rrethanat konkrete, të bazuara në prova të cilat nga ekzekutimi i menjëhershëm i
vendimit gjyqësor të formës së prerë, kësaj pale mund t’i vijë një dëm i rëndë në
mënyrë të parikthyeshme.

10. Nga shqyrtimi i shkaqeve konkrete për të cilat pala kërkuese, kërkon pezullimin e
ekzekutimit të vendimit gjyqësor, Kolegji Civil vlerëson se, kërkuesi Shoqëria
Kërçuku sh.p.k. 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.

11. Përsa më sipër, Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë vlerëson se nuk ka vend për të
pranuar kërkesën e paraqitur nga kërkuesi Shoqëria Kërçuku sh.p.k., 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 Shoqëria Kërçuku sh.p.k. për pezullimin e
ekzekutimit të vendimit nr. 573, datë 26.09.2019 të Gjykatës së Apelit Durrës.

Tiranë, më 30.09.2020

ANËTAR ANËTAR KRYESUES
Sokol SADUSHI Ilir PANDA Ervin PUPE
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË

KOLEGJI CIVIL

Nr. 237 i Vendimit.
V E N D I M

NË EMËR TË REPUBLIKËS

Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë i përbërë nga gjyqtarët:

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

Sot më datë  30.09.2020, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr. 237 akti, datë
0.09.2020, si më poshtë:

KËRKUES: Avokatura e Shtetit, Zyra Vendore Vlorë.

OBJEKTI: Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr.276, datë 11.12.2019 të
Gjykatës së Apelit Vlorë.

BAZA LIGJORE: Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile.

Për çështjen civile që iu përket palëve:

PADITËS: Angela Muka.

E PADITUR: Agjencia e Trajtimit të Pronave.

PERSON I TRETË : Agjencia Shtetërore e Kadastrës, Drejtoria Vendore Vlorë.

KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SE LARTË

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

V Ë R E N

I. Rrethanat e çështjes

1. Para Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji), pala kërkuese, Avokatura
e Shtetit, Zyra Vendore Vlorë, me datë 11.09.2020 ka paraqitur një kërkesë për
pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 276, datë 11.12.2019 të Gjykatës së Apelit
Vlorë.
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2. Referuar akteve të administruara në gjykatat e faktit rezulton se paditësja Angela
Muka i është drejtuar Gjykatës së Apelit Vlorë, kundrejt palës paditur Agjencia e
Trajtimit të Pronave, me padinë me objekt ; Anulimin si të pabazuar në ligj dhe në
prova të Aktit Administrativ nr.3401/2 prot. datë 28.07.2017 .......

3. Gjykata e Apelit Vlorë, me vendimin nr.276 datë 11.12.2019 ka vendosur:
“1. Pranimin e padisë së paditësit Angela Muka.
2. Ndryshimin e vendimit Nr.3401/2 Prot, datë 28.07.2017 të Agjencisë së Trajtimit të
Pronave Tiranë.
3. Të njohë të drejtën e pronësisë për trashëgimtarët ligjorë të subjektit të
shpronësuar Koço Muka mbi një shtëpi banimi me sipërfaqe ndërtimore 54 m2 (e
pabanueshme) dhe me sipërfaqe truall 363 m2, (pjesë e pasurisë me numër
kadastra/129/1), me emërtimin e vjetër "Kala” (Himarë) dhe të një sipërfaqe prej
20.000 m2 tokë bujqësore e llojit arë, pemëtore e ulishtë e ndarë në 9 ngastra, pasuri
e cila ndodhet në Bashkinë Himarë, Zona Kadastrale 1952.
4. Të kompensojë fizikisht brenda pronës së njohur trashëgimtarëve të subjektit të
shpronësuar Koço Muka një shtëpi banimi me sipërfaqe ndërtimore 54 m2 (e
pabanueshme) dhe me sipërfaqe truall 363 m2 (pjesë e pasurisë me numër kadastral
129/1), me emërtimin e vjetër “Kala" (Himarë), zona kadastrale 1952, me kufij: në
Veri me Rrugicë Fshati (aktualisht me pasurinë nr. 138); në Jug me Rrugicë Fshati
(aktualisht me pasurinë nr.138) në Lindje me  Rrugicë Fshati (aktualisht me pasurinë
nr. 138); dhe në Perëndimi me Rrugicë Fshati (aktualisht me pasurinë nr.138).
5. Të kompensojë fizikisht brenda pronës së njohur trashëgimtarëve të subjektit të
shpronësuar Koço Muka sipërfaqen 1000 m2 tokë pemëtore e llojit ullishte, (pjesë e
pasurisë me nr. Kadastral 5587) me emërtimin e vjetër “Lefka”, zona kadastrale
1952, Skica Nr.1, me kufij: në Veri me Përrua (aktualisht me pasurinë nr.5370;
5741); në Jug me Kishën (aktualisht me pasurinë nr.5587); në Lindje me Përrua
(aktualisht me pasurinë nr.5741); dhe në Perëndim me Jan Gjoka (aktualisht me
pasurinë nr.5587).
6. Të kompensojë fizikisht brenda pronës së njohur trashëgimtarëve të subjektit të
shpronësuar Koço Muka sipërfaqen 1500 m2 tokë pemëtore e llojit portokallle,
pasuria me emërtimin e vjetër “Vrakilidha”, zona kadastrale 1952, Skica Nr.2 me
kufij; në Veri me Koço Kristo (aktualisht me pasurinë nr.5664); në Jug me Papajt
(aktualisht me pasurinë nr.5398); Lindje me Lekë Gjika (aktualisht me pasurinë
nr.471); dhe në Perëndim me llia Gjezo (aktualisht me pasurinë nr. 5224).
7. Të kompensojë fizikisht brenda pronës së njohur trashëgimtarëve të subjektit të
shpronësuar Koço Muka sipërfaqen 5.000 m2 tokë bujqësore e llojit arë, pasuria me
emërtimin e vjetër “Fardun”, zona kadastrale 1952, Skica Nr.3, me kufij:Veri me
Thanas Bejleri (aktualisht me pasurinë nr.5199); në Jug me Miço Bejleri (aktualisht
me pasurinë nr.6094); në Lindje me Miço Bejleri (aktualisht me pasurinë nr.5969)
dhe në Perëndim me Përrua (aktualisht me pasurinë nr.6096).
8. Të kompensojë fizikisht brenda pronës së njohur trashëgimtarëve të subjektit të
shpronësuar Koço Muka sipërfaqen 1.000 m2 tokë bujqësore e llojit ullishte, (pjesë e
pasurisë me nr. Kadastral 5305) me emërtimin e vjetër “Skunadhi”, zona kadastrale
1952, Skica Nr.4, me kufij: në Veri me Xhezaj (aktualisht me pasurinë nr.5305); në
Jug me Xhezaj (aktualisht me pasurinë nr.6547); në Lindje me Xhezaj (aktualisht me
pasurinë nr.5305); dhe Perëndim me Përrua (aktualisht me pasurinë nr.6436).
9. Të kompensojë fizikisht brenda pronës së njohur trashëgimtarëve të subjektit të
shpronësuar Koço Muka sipërfaqen 2.000 m2 tokë bujqësore e llojit ullishte, (pjesë e
pasurisë me numër kadastral 5627) me emërtimin e vjetër “Bebeji” zona kadastrale
1952, Skica Nr.5, me kufij: në Veri me Spiro Dhima (aktualisht me pasurinë nr.5627);
në Jug me Stavro Dhima (aktualisht me pasurinë nr.6514); në Lindje me Odisea
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Andruci (aktualisht me pasurinë nr.5627); dhe në Perëndim me Spiro Dhima
(aktualisht me pasurinë nr.5627).
10. Të kompensojë fizikisht brenda pronës së njohur trashëgimtarëve të subjektit të
shpronësuar Koço Muka sipërfaqe 1.000 m2 tokë bujqësore e llojit ullishte, (pjesë e
pasurisë nr. Kadastral 5738) me emërtimin e vjetër “Prokopi", zona kadastrale 1952,
Skica Nr.7, me kufij: në Veri me Kleomen Varfi (aktualisht me pasurinë nr.5627); në
Jug me Nyqit Bejleri (aktualisht me pasurinë nr.6514) në Lindje me Kol Bejleri
(aktualisht me pasurinë nr.5627); dhe në Perëndim me Kleomen Varfi (aktualisht me
pasurinë nr.5627).
11. Të kompensojë fizikisht brenda pronës së njohur trashëgimtarëve të subjektit të
shpronësuar Koço Muka sipërfaqen 500 m2 tokë bujqësore e llojit ullishte, (pjesë e
pasurisë me nr.kadstral 5432), zona kadastrale 1952, Skica Nr.8, kufij: në Veri me
Kiço Bollano (aktualisht me pasurinë nr.5432); në Jug me Fane Caci (aktualisht me
pasurinë nr.54: në Lindje me Kiço Bollano (aktualisht me pasurinë nr.5432) dhe në
Perëndim me Kisha (aktualisht me pasurinë nr.5432).
12. Të kompensojë fizikisht brenda pronës së njohur trashëgimtarëve të subjektit të
shpronësuar Koço Muka sipërfaqen 7.000 m2 tokë bujqësore e llojit ullishte, me
emërtimin e vjetër “Kastane", zona kadastrale 1952, Skica Nr.9, me kufi Veri me
Musha Fshati (aktualisht me pasurinë nr.5562); në Jug me Musha Fshati (aktualisht
me pasurinë nr.5788 Lindje Musha Fshati (aktualisht me pasurinë nr.5769) dhe në
Perëndim Musha Fshati (aktualisht me pasurinë nr.5788).
13. Të kompensojë fizikisht brenda pronës së njohur trashëgimtarëve të subjektit të
shpronësuar Koço Muka sipërfaqen 1.000 m2 tokë bujqësore e llojit ullishte me
emërtimin e vjetër “Panosporia”, zona kadastrale 1952, Skica Nr.10 me kufij; në Veri
me Musha Fshati (aktualisht me pasurinë nr.5351); në Jug me Musha Fshati
(aktualisht me pasurinë nr. 5523, 5854); në Lindje Përrua (aktualisht me pasurinë
nr.5948) dhe në Perëndim Përrua (aktualisht me pasurinë nr.5351).
14. Pozicionimi i parcelave është përcaktuar sipas planvendosjeve respektive (Skicat
1 deri në 10) të kryera në i ekspertimit të ekspertes Flora Fejzaj, akt i cili bëhet pjesë
përbërëse e këtij vendimi.
15. Ky vendim përbën titull dhe urdhër ekzekutimi.
16. Shpenzimet gjyqësore siç janë bërë“.

4. Kundër këtij vendimi, ka paraqitur rekurs Avokatura e Shtetit, Zyra Vendore Vlorë,  e
cila, me kërkesë të integruar ka paraqitur pranë Gjykatës së Lartë, kërkesë për
pezullimin e ekzekutimit të vendimit të Gjykatës së Apelit Vlorë, duke parashtruar
këto shkaqe:
-Kemi ushtruar të drejtën e rekursit.
-Kërkojmë pezullimin e ekzekutimit të këtij vendimi sipas nenit 479/a.

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, 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”.
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7. Në zbatim të pikës 1 të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile, bashkëlidhur kërkesës
për pezullim të palës kërkuese Avokatura e Shtetit, Zyra Vendore Vlorë, gjendet edhe
kopja e rekursit të ushtruar nga kjo palë kundër vendimit gjyqësor që kërkohet të
pezullohet ekzekutimi. Gjithashtu, konstatohet se pala tjetër pjesëmarrëse në
gjykimin e çështjes ku është dhënë vendimi gjyqësor që kërkohet të pezullohet, është
njoftuar rregullisht për kërkesën e paraqitur nga pala kërkuese Avokatura e Shtetit,
Zyra Vendore Vlorë, e cila nuk ka parashtruar argumente lidhur me bazueshmërinë në
ligj të kërkesës për pezullim dhe për qëndrimin e tyre.

8. 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.

9. Nga shqyrtimi i shkaqeve konkrete për të cilat pala kërkuese, kërkon pezullimin e
ekzekutimit të vendimit gjyqësor, Kolegji Civil vlerëson se, kërkuesi Avokatura e
Shtetit, Zyra Vendore Vlorë 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. Kolegji i tërheq vëmendjen palës
kërkuese Avokaturës së Shtetit, Zyra Vendore Vlorë për faktin se ajo ka paraqitur
vetëm shkaqe rekursi dhe nuk ka parashtruar asnjë fakt apo rrethanë ligjore në lidhje
me kërkesën që ka bërë për pezullim ekzekutim vendimi (kërkesë e pasqyruar në fund
të shkaqeve të rekursit), bazuar në nenin 479 të K.Pr.Civile.

10. Përsa më sipër, Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë vlerëson se nuk ka vend për të
pranuar kërkesën e paraqitur nga kërkuesi Avokatura e Shtetit, Zyra Vendore Vlorë,
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 Avokatura e Shtetit, Zyra Vendore Vlorë,
për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr.276, datë 11.12.2019 të Gjykatës së Apelit Vlorë.

Tiranë, më 30.09.2020

ANËTAR ANËTAR KRYESUES
Sokol SADUSHI Ilir PANDA Ervin PUPE
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË

KOLEGJI CIVIL

Nr. 243 i Vendimit.
V E N D I M

NË EMËR TË REPUBLIKËS

Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë i përbërë nga gjyqtarët:

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

Sot më datë 30.09.2020, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr. 243 akti, datë
16.09.2020, si më poshtë:

KËRKUES: Agjencia e Trajtimit të Pronave.

OBJEKTI: Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr.196, datë 01.10.2019 të
Gjykatës së Apelit Vlorë.

BAZA LIGJORE: Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile.

Për çështjen civile që iu përket palëve:

PADITËS: Agron Ago.

E PADITUR: Agjencia e Trajtimit të Pronave.

KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SE LARTË

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

V Ë R E N

I. Rrethanat e çështjes

1. Para Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji), pala kërkuese, Agjencia e
Trajtimit të Pronave, me datë 16.09.2020 ka paraqitur një kërkesë për pezullimin e
ekzekutimit të vendimit nr. 196, datë 01.10.2019 të Gjykatës së Apelit Vlorë.
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2. Referuar akteve të administruara në gjykatat e faktit rezulton se paditësi Agron Ago i
është drejtuar Gjykatës së Apelit Vlorë, kundrejt palës paditur Agjencia e Trajtimit të
Pronave, me padinë me objekt: “Anulimin e vendimit (shkresës) nr. 2233/1 prot. datë
31.05.2019 të ATP-së dhe detyrimin e saj të vazhdojë procedurat për trajtimin e
kërkesës së paditësit”.

3. Gjykata e Apelit Vlorë, me vendimin nr.196 datë 01.10.2019 ka vendosur:
“Pranimin e padisë.
Detyrimin e te paditurit Agjencia e Trajtimit të Pronës Tiranë, të kryejë kompensimin
financiar të trashëgimtarëve të ish pronarit Reshat Ago, për pasurinë truall prej
10.540 m2 të ish Komisionit të Kthimit dhe Kompensimit të Pronave ish Pronarëve të
Këshillit të Rrethit Berat, sipas gjendjes juridike dhe hartografike të përcaktuar në
aktin e ekspertimit të ekspertit Edmond Sinjari, i cili bëhet pjesë e këtij vendimi.
Shpenzimet gjyqësore siç janë kryer“.

4. Kundër këtij vendimi, ka paraqitur rekurs pala e paditur Agjencia e Trajtimit të
Pronave,  e cila, me kërkesë të integruar ka paraqitur pranë Gjykatës së Lartë,
kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të vendimit të Gjykatës së Apelit Vlorë, duke
parashtruar këto shkaqe:
-Kemi ushtruar të drejtën e rekursit.
-Kërkojmë pezullimin e ekzekutimit të këtij vendimi sipas nenit 479/a .

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, 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 zbatim të pikës 1 të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile, bashkëlidhur kërkesës
për pezullim të palës kërkuese Agjencia e Trajtimit të Pronave, gjendet edhe kopja e
rekursit të ushtruar nga kjo palë kundër vendimit gjyqësor që kërkohet të pezullohet
ekzekutimi. Gjithashtu, konstatohet se pala tjetër pjesëmarrëse në gjykimin e
çështjes ku është dhënë vendimi gjyqësor që kërkohet të pezullohet, është njoftuar
rregullisht për kërkesën e paraqitur nga pala kërkuese Agjencia e Trajtimit të Pronave,
i cili nuk ka parashtruar argumente lidhur me bazueshmërinë në ligj të kërkesës për
pezullim dhe për qëndrimin e tyre.

8. Kolegji vlerëson se neni 479/1 i K.P.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
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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.

9. Nga shqyrtimi i shkaqeve konkrete për të cilat pala kërkuese, kërkon pezullimin e
ekzekutimit të vendimit gjyqësor, Kolegji Civil vlerëson se, kërkuesi Agjencia e
Trajtimit të Pronave 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.

10. Kolegji i tërheq vëmendjen palës kërkuese Agjencisë së Trajtimit të Pronave për
faktin se ajo ka paraqitur vetëm shkaqe rekursi dhe nuk ka parashtruar asnjë fakt apo
rrethanë ligjore në lidhje me kërkesën që ka bërë për pezullim ekzekutim vendimi
(kërkesë e pasqyruar në fund të shkaqeve të rekursit), bazuar në nenin 479 të
K.Pr.Civile.

11. Përsa më sipër, Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë vlerëson se nuk ka vend për të
pranuar kërkesën e paraqitur nga kërkuesi Agjencia e Trajtimit të Pronave, 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 Agjencia e Trajtimit të Pronave, për
pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 196, datë  01.10.2019 të Gjykatës së Apelit Vlorë.

Tiranë, më 30.09.2020

ANËTAR ANËTAR KRYESUES
Sokol SADUSHI Ilir PANDA Ervin PUPE
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË

KOLEGJI CIVIL

Nr. 245 i Vendimit.
V E N D I M

NË EMËR TË REPUBLIKËS

Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë i përbërë nga gjyqtarët:

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

Sot më datë 30.09.2020, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr. 245 akti, datë
21.09.2020, si më poshtë:

KËRKUES: Drejtoria e ASHK Vlorë.

OBJEKTI: Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr.767, datë 26.11.2019 të
Gjykatës së Apelit Vlorë.

BAZA LIGJORE: Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile.

Për çështjen civile që iu përket palëve:

PADITËS: Saimir Dajlani.

TË PADITUR: Agjencia Shtetërore e Kadastrës, Drejtoria e Përgjithshme
Tiranë.

Agjencia Shtetërore e Kadastrës Drejtoria Vendore Vlorë.

KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SE LARTË

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

V Ë R E N

I. Rrethanat e çështjes

1. Para Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji), pala kërkuese, Drejtoria e
ASHK Vlorë, me datë 21.09.2020 ka paraqitur një kërkesë për pezullimin e
ekzekutimit të vendimit nr. 767, datë 26.11.2019 të Gjykatës së Apelit Vlorë.
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2. Referuar akteve të administruara në gjykatat e faktit rezulton se paditësi Saimir
Dajlani i është drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë, kundrejt palëve të
paditura Agjencia Shtetërore e Kadastrës, Drejtoria e Përgjithshme Tiranë dhe
Agjencia Shtetërore e Kadastrës Drejtoria Vendore Vlorë, me padinë me objekt ;
Shfuqizimin e urdhrit për zgjidhjen e kontratës së punës, si dhe dëmshpërblimet
përkatëse .......

3. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Vlorë, me vendimin nr.723 datë 03.05.2019 ka
vendosur:
“Pranimin pjesërisht të padisë.
Detyrimin e palës së paditur Drejtoria e Përgjithshme ALUIZNI t’i paguajë paditësit
Samir Dajlani një dëmshpërblim prej 2 (dy) paga mujore për mosrespektim të
procedurës së zgjidhjes së kontratës së punës.
Detyrimin e palës së paditur Drejtoria e Përgjithshme ALUIZNI t’i paguajë paditësit
Samir Dajlani një shpërblim prej 6 (gjashtë) paga mujore për vjetërsinë në punë.
Në llogaritjen e shpërblimeve të mësipërme të mbahet parasysh paga e paditësit në
përfundim të marrëdhënieve të punës.
Rrëzimin për pjesën tjetër të padisë.
Ky vendim jepet me ekzekutim të përkohshëm.
Ky vendim ekzekutohet drejtpërdrejt nga shërbimi përmbarimor gjyqësor shtetëror
ose privat.
Shpenzimet gjyqësore në masën e pjesës së pranuar të padisë i ngarkohen palës së
paditur”.

4. Gjykata e Apelit Vlorë, me vendimin nr.767 datë 26.11.2019 ka vendosur:
“Lënien në fuqi të vendimit nr.723 datë 03.05.2019 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor
Vlorë për sa ka pranuar padinë.
Ndryshimin e vendimit të mësipërm për pjesën tjetër në këtë mënyrë : Detyrimin e të
paditurës Agjencia Shtetërore e Kadastrës Dega Vlorë dhe Agjencia Shtetërore e
Kadastrës Drejtoria e Përgjithshme Tiranë të dëmshpërblejë paditësin Saimir Dajlani
me 12 paga mujore për pushim nga puna për shkak të paarsyeshëm “.

5. Kundër këtij vendimi, ka paraqitur rekurs pala e paditur Agjencia Shtetërore e
Kadastrës, Drejtoria Vlorë,  e cila, me kërkesë të integruar ka paraqitur pranë
Gjykatës së Lartë, kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të vendimit të Gjykatës së
Apelit Vlorë, duke parashtruar këto shkaqe:
-Kemi ushtruar të drejtën e rekursit.
-Kërkojmë pezullimin e ekzekutimit të këtij vendimi sipas nenit 479/a.

II. Vlerësimi i Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë

6. Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji) vlerëson se kërkesa e palës
kërkuese, 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 palës kërkuese Agjencia Shtetërore e Kadastrës, Drejtoria  Vlorë,
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gjendet edhe kopja e rekursit të ushtruar nga kjo palë kundër vendimit gjyqësor që
kërkohet të pezullohet ekzekutimi. Gjithashtu, konstatohet se pala tjetër Saimir
Dajlani pjesëmarrës në gjykimin e çështjes ku është dhënë vendimi gjyqësor që
kërkohet të pezullohet, është njoftuar rregullisht për kërkesën e paraqitur nga pala
kërkuese Agjencia Shtetërore e Kadastrës, Drejtoria  Vlorë, 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 K.P.Civile garanton vendosjen e masës së
përkohshme procedurale të pezullimit të ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës
së prerë (në kuptimin material) në funksion të zgjidhjes së rekursit, që është ushtruar
ndaj vetë vendimit të formës së prerë, sigurisht duke patur parasysh arsyet justifikuese
të zbatimit të kësaj mase, sikur mundet të jetë dëmi i rëndë dhe i pariparueshëm që
mund të sjellë ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit gjyqësor të formës së prerë. Kjo
e drejtë e palës ndërgjyqëse gjyqhumbëse është paraparë nga ligji procedural civil si
mjet që garanton ankimin efektiv në kuptim të nenit 43 të Kushtetutës së Republikës
së Shqipërisë dhe nenit 13 të Konventës Europiane të të Drejtave të Njeriut. Por duhet
theksuar se kjo është një masë e përkohshme me karakter përjashtimor dhe të
jashtëzakonshëm. Kjo do të thotë se pala ndërgjyqëse gjyqhumbëse që bën kërkesën
për pezullimin e vendimit gjyqësor të formës së prerë ka barrën t’i paraqesë Gjykatës
rrethanat konkrete, të bazuara në prova të cilat nga ekzekutimi i menjëhershëm i
vendimit gjyqësor të formës së prerë, kësaj pale mund t’i vijë një dëm i rëndë në
mënyrë të parikthyeshme.

10. Nga shqyrtimi i shkaqeve konkrete për të cilat pala kërkuese, kërkon pezullimin e
ekzekutimit të vendimit gjyqësor, Kolegji Civil vlerëson se, kërkuesi nuk ka paraqitur
asnjë shkak apo argument konkret të bazuar në prova se pse ekzekutimi i
menjëhershëm i vendimit do të sillte për palën e paditur pasoja të rënda dhe të
pariparueshme. Kolegji i tërheq vëmendjen palës kërkuese Agjencisë Shtetërore të
Kadastrës, Drejtoria  Vlorë për faktin se ajo ka paraqitur vetëm shkaqe rekursi dhe
nuk ka parashtruar asnjë fakt apo rrethanë ligjore në lidhje me kërkesën që ka bërë për
pezullim ekzekutim vendimi (kërkesë e pasqyruar në hyrje të rekursit), bazuar në
nenin 479 të K.Pr.Civile.

11. Përsa më sipër, Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë vlerëson se nuk ka vend për të
pranuar kërkesën e paraqitur nga kërkuesi Agjencia Shtetërore e Kadastrës, Drejtoria
Vlorë, 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 Agjencia Shtetërore e Kadastrës, Drejtoria
Vlorë, për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 767, datë 26.11.2019 të Gjykatës së
Apelit Vlorë.

Tiranë, më 30.09.2020

ANËTAR ANËTAR KRYESUES
Sokol SADUSHI Ilir PANDA Ervin PUPE


