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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 
KOLEGJI CIVIL 

 
Nr. 35  Regj.Themeltar 
Nr. 35  Vendimi  
 

VENDIM 
NË EMËR TË REPUBLIKËS 

 
Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë i përbërë nga: 

 
  Ervin PUPE  -Kryesues 

  Artur KALAJA-Anëtar 
  Sandër SIMONI -Anëtar 
     

sot më datë 09.02.2021, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr. 35akti, datë 
14.01.2022, si më poshtë: 
 
KËRKUES:    Shoqëria “UjësjellësKanalizime” sh.a. 
 
OBJEKTI:    Pezullimin e ekzekutimit të vendimit me nr. 138, datë 

21.09.2021 të Gjykatës së Apelit Korçë. 
     
BAZA LIGJORE:    Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile. 
 
Në çështjen civile që i përket: 
 
PADITËS:    Sadik Turtulli. 
     
I PADITUR:     Shoqëria “Ujësjellës Kanalizime Pogradec” sh.a. 
 

KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË 
 
Pasi dëgjoi relatimin e gjyqtarit  Artur Kalaja mbi kërkesën e pezullimit të ekzekutimit të 

vendimit gjyqësor të formës së prerë, 
 

VËREN:  
 

I. Rrethanat e çështjes 

 1. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Pogradec, me vendimin nr. 394-112, datë 03.07.2020 ka 
vendosur: 

“1. Pranimin e pjesshëm të kërkesëpadisë;  
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2. Detyrimin e palës së paditur shoqëria “Ujësjellës Kanalizime Pogradec” sh.a ti paguajë 
paditësit Sadik Turtulli, dëmshpërblimin për mosrespektimin e procedurës së përcaktuar nga 
neni 144 i Kodit të Punës me dy muaj pagë; 
3. Detyrimin e palës së paditur shoqëria “Ujësjellës Kanalizime Pogradec” sh.a ti paguajë 
paditësit Sadik Turtulli, për zgjidhje të kontratës për shkaqe të menjëhershme dhe të 
pajustifikuar në referim të nenit 155/1 me 12 muaj pagë; 
4. Detyrimin e palës së paditur shoqëria “Ujësjellës Kanalizime Pogradec” sh.a ti paguajë 
paditësit Sadik Turtulli, shpërblim për vjetërsi në punë 1.5 paga mujore; 
5. Rrëzimin e kërkesëpadisë për përfitimin e dëmshpërblimit sipas nenit 155/3 të Kodit të 
Punës; 
6. Rrëzimin e kërkesëpadisë edhe për pjesën tjetër të padisë; 
7. Dëmshpërblimet të llogariten me pagën bruto që ka përfituar paditësi në momentin e 
ndërprerjes së marrëdhënies së punës 30.000 lekë…”. 

2.Mbi ankimin e të paditurit, Gjykata e Apelit Korçë,me vendimin nr. 138, datë 
21.09.2021,  ka vendosur: 
“Lënien në fuqi të vendimit nr. 394-112, datë 03.07.2020 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 
Pogradec me këtë ndryshim: 
Detyrimin e palës së paditur ti paguajë palës paditëse dëmshpërblim për zgjidhjen e 
menjëhershme të pajustifikuar të kontratës së punës, sipas nenit 155/3 të Kodit të Punës, në 
masën 12 mujore; 
Rrëzimin e kërkimit për pagimin e pagave deri në përfundim të afatit të kontratës…” 

3. Kundër këtij vendimi ka paraqitur rekurs pala e paditur, shoqëria “Ujësjellës 
Kanalizime” sh.a.  
Me datë 14.01.2022, pala e paditur ka paraqitur një kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të këtij 
vendimi, pala e paditur, shoqëria “Ujësjellës Kanalizime Pogradec” sh.a., e cila  ka parashtruar 
se: 
- Ekzekutimi i këtij vendimi do të sillte pasoja të rënda dhe të pariparueshme për palën e 

paditur, për shkak të misionit të veçantë që ka, në furnizimin me ujë të pijshëm të popullatës 
së Bashkisë Pogradec; 

- Një ngarkesë e tillë në ekzekutimin e detyrimeve që rrjedhin nga një vendim i formës së 
prerë, do ta çonte shoqërinë në kushtet e insolvabilitetit dhe falimentit të mundshëm. 

 
II. Vlerësimi i Kolegjit Civil. 
 

4. Kolegji Civil (në vijim Kolegji), vlerëson se shkaqet e parashtruara nga pala kërkuese, 
në kërkesën për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë, nuk janë të 
mbështetura në ligj.  

5. Në pikën 1 të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile (në vijim KPC), 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. Masa e përkohshme e pezullimit të ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë 
sipas nenit 479 të KPC ka karakter përjashtimor dhe të jashtëzakonshëm. Në të kundërt do të 
zhvleftësohej fuqia juridike e vendimit gjyqësor të formës së prerë, detyrueshmëria për zbatimin 
e tij nga palët ndërgjyqëse dhe mosezkekutimi i vendimit gjyqësor të formës së prerë, nga 
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përjashtim do të shndërrohej në rregull. Kjo do të vinte ndesh me të drejtën kushtetuese dhe 
konventore të kujtdo për të patur një proces të rregullt ligjor, e drejtë që përfshin jo vetëm fazën 
njohëse të së drejtës por edhe fazën ekzekutive. Kjo do të thotë se pala që e kërkon pezullimin ka 
barrën e paraqitjes së fakteve dhe argumentave konkretë se cili është dëmi i rëndë që asaj mund 
t’i vijë nga ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit gjyqësor të formës së prerë dhe pse apo në 
çfarë mënyre ky dëm është me natyrë të parikthyeshme.  

7. Gjykata e Lartë, në bazë dhe për zbatim të nenit 479 të KPC, për pranimin e një 
kërkese për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë, do të duhet të 
konkludojë nëse ka rekurs të ushtruar, nëse ka argumente konkret ligjorë dhe/apo prova të palës 
kërkuese që bëjnë të bazuar pretendimin për ekzistencën e një dëmi të menjëhershëm dhe të 
riparueshëm që mund të passjellë ekzekutimi i vendimit gjyqësor të formës së prerë. Më tej 
eventualisht mund të parashtrohet edhe garancia e ofruar dhe provat respektive të saj. Në këtë 
kuptim argumentat e parashtruara të palës kërkuese duhet të jenë konkrete dhe të referuara edhe 
në fakte dhe prova që vërtetojnë ekzistencën e tyre.  
Si rregull i përgjithshëm nuk janë të mjaftueshme vetëm shkaqet ligjore të përmbajtjes së rekursit 
për të pranuar kërkesën për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë, 
pasi shqyrtimi në themel i rekursit ndryshon nga shqyrtimi i kërkesës për pezullim.  

8.Duke iu rikthyer rastit konkret,Kolegji vlerëson se rrethanat e paraqitura nga pala 
kërkuese, nuk janë të tilla për të vlerësuar nëse jemi ose jo përpara rastit kur Gjykata e Lartë 
mund të konkludojë se nga ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit gjyqësor do të vinin pasoja të 
rënda për të.  
Pala kërkuese sjell si argument paaftësinë paguese dhe pamundësinë për të kthyer shumat e 
marra si rrjedhojë e ekzekutimit të vendimit të gjykatës së shkallës së parë. Kolegji vlerëson se 
thjesht dhe vetëm pamundësia ekonomike e debitorit gjyqhumbës nuk mund të shërbejë në 
mënyrë apriori si rrethanë për mosekzekutimin e vendimit apo pezullimin e ekzekutimit të 
vendimit gjyqësor të formës së prerë, në kushtet kur kërkuesi nuk arrin dot të argumentojë 
konkretisht se cili është dëmi material i menjëhershëm dhe i pariparueshëm që do ti vinte  (shih 
Vendim nr. 214, datë 16.09.2020 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë). 
 

PËR KËTO ARSYE: 
 

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

VENDOSI: 
 
 -Mospranimin e kërkesës së palës së paditur, shoqëria “Ujësjellës Kanalizime Pogradec” 
sh.a, për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 394-112, datë 03.07.2020 të Gjykatës së 
Rrethit Gjyqësor Pogradec, i ndryshuar me vendimin  nr. 138, datë 21.09.2021 të Gjykatës së 
Apelit Korçë. 

                                                                                                 Tiranë, me datë 09.02.2022. 
 
ANËTAR                     ANËTAR                KRYESUES 
 
     Sandër SIMONI   Artur KALAJA   Ervin PUPE 
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI CIVIL 

Nr. 167/18 i Regj. Themeltar 

Nr. 167/18 i Vendimit 

 

V E N D I M 

NË EMËR TË REPUBLIKËS 

 

Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë i përbërë nga gjyqtarët: 

 

Ervin  PUPE                - Kryesues 

Artur KALAJA   - Anëtar 

Sandër SIMONI          - Anëtar 

  

Sot më datë 09.02.2022, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr. 167 akti, 

datë 24.11.2021, si më poshtë: 

 

KËRKUES:    Avokatura e Shtetit, Zyra Vendore Vlorë 

 

OBJEKTI:   Pezullimin e ekzekutimit të vendimit me nr. 09, datë 21.01.2020 

    të Gjykatës së Apelit Vlorë. 

     

BAZA LIGJORE:   Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile. 

 

Në çështjen civile që i përket: 

 

PADITËS:   Valjer Gaba 

      

I PADITUR:    Agjencia e Trajtimit të Pronës 

 

PERSON I TRETË:  Agjencia e Kadastrës, Zyra Vendore Vlorë. 

 

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, 

 

VËREN:  

I. Rrethanat e çështjes 

1. Para Gjykatës së Apelit Vlorë është paraqitur një padi me objekt kundërshtimin e 

vendimit nr. 451, datë 14.02.2020 të Agjencisë së Trajtimit të Pronës, në përputhje me nenin 

29 të Ligjit nr. 133/2015 “Për Trajtimin e Pronës dhe Përfundimin e Procesit të Kompensimit 

të Pronave” (në vijim Ligji nr. 133/2015).  
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     2. Gjykata e Apelit Vlorë, pasi ka marrë në shqyrtim çështjen me juridiksion fillestar, 

me vendimin nr. 144, datë 21.01.2020 ka vendosur: 

“1. Pranimin e padisë;  

 2. Shfuqizimin e vendimit nr.451, datë 14.02.2019 të Agjencisë së Trajtimit të Pronave;  

3. Të njohë të drejtën e pronësisë për trashëgimtarët ligjorë të subjekti të shpronësuar 

Sinan Islam Gaba për: 

- një sipërfaqe prej 19 440m2, tokë bujqësore e ndodhur në vendin e quajtur “Bregu i 

Përrallit”, fshati Tragjas, Vlorë, zona kadastrale 3621, pasqyruar grafikisht në 

planimetrinë e aktit të ekspertimit. 

- një sipërfaqe prej 64 800m2 kullotë dhe pyll, e ndodhur në vendin e quajtur “Pollona”, 

fshati Tragjas, Vlorë, zona kadastrale 3621, pasqyruar në planimetrinë e aktit të 

ekspertimit. 

- një sipërfaqe toke truall prej 102m2 në të cilën ndodhet një banesë e vjetër, dhe ullishte 

prej 400m2, në të cilën ndodhen katër rrënjë ullinj, ndodhur në vendin e quajtur “Tragjas 

i vjetër”, Vlorë, pasqyruar në planimetrinë e aktit të ekspertimit; 

2. Të kompensojë fizikisht brenda pronës së njohur trashëgimtarëve të subjektit të 

shpronësuar Sinan Islam Gaba për pasuritë: 

- një sipërfaqe prej 64 800m2 kullotë dhe pyll, e ndodhur në vendin e quajtur “Pollona”, 

fshati Tragjas, Vlorë, zona kadastrale 3621, me kufij Veriu Troqaj, Jugu Myslym Selimi, 

Lindja Mali, Perëndim Rrugë, pasqyruar në planimetrinë e aktit të ekspertimit...” 

3.  Kundër këtij vendimi, ka paraqitur rekurs Avokatura e Shtetit, Zyra Vendore Vlorë. 

Po ashtu, në mënyrë të integruar me rekursin kjo palë, ka paraqitur, pranë Gjykatës së Lartë 

një kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të vendimit të Gjykatës së Apelit Vlorë. Në rekurs 

janë parashtruar vetëm shkaqet se pse kundërshtohet vendimi i Gjykatës së Apelit Vlorë dhe 

nuk parashtrohet asnjë shkak për kërkesën për pezullim. 

 

II. Vlerësimi i Kolegjit Civil 

 

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 nenin 479/1 të KPC, është parashikuar se: 

“Gjykata e Lartë, pasi është paraqitur rekursi, me kërkesë të palës, mund të vendosë 

pezullimin e ekzekutimit të vendimit kur: a) ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit do të sillte 

pasoja të rënda e të pariparueshme; dhe/ose b) pala që ka bërë rekursin depoziton garanci 

materiale që siguron ekzekutimin vendimit.” 

6. Referuar kësaj dispozite, objekt i kërkesës për pezullim janë vendimet gjyqësore të 

formës së prerë, ndaj të cilave është ushtruar rekurs nga palët ndërgjyqëse në Gjykatën e Lartë. 

Forma e prerë e një vendimi gjyqësor është atributi që i jep ligji procedural një vendimi gjykate, 

që e bën atë imun nga goditjet me mjete të rishikimit, pasi të jenë plotësuar kushtet e parapara 

me ligj. Kuptimi jepet nga neni 451 i KPC, i cili përcakton momentin procedural se kur vendimi 

i gjykatës merr këtë cilësi. Në këtë dispozitë është parashikuar se:  

“ Vendimi i gjykatës merr formë të prerë kur: a) Nuk mund të bëhet ankim ndaj tij; b)  

Nuk është bërë ankim kundër tij brenda afateve të caktuara nga ligji ose kur ankesa është 

tërhequr; c) Ankesa e paraqitur nuk është pranuar; ç) Vendimi i gjykatës është lënë në fuqi, 

ndryshuar ose është pushuar gjykimi në shkallë të dytë.”  

7. Me marrjen formë të prerë vendimi gjyqësor fiton autoritetin e aktit detyrues për 

palët të cilëve ju drejtohet dhe autoritetin e gjësë së gjykuar.   

8. Nga ana tjetër, masa e përkohshme e pezullimit të ekzekutimit të vendimit gjyqësor 

të formës së prerë sipas nenit 479 të KPC ka karakter përjashtimor dhe të jashtëzakonshëm. Në 
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të kundërt do të zhvleftësohej fuqia juridike e vendimit gjyqësor të formës së prerë, 

detyrueshmëria për zbatimin e tij nga palët ndërgjyqëse dhe mosekzekutimi i vendimit gjyqësor 

të formës së prerë, nga përjashtim do të shndërrohej në rregull. Kjo do të vinte ndesh me të 

drejtën kushtetuese dhe konventore të kujtdo për të patur një proces të rregullt ligjor, e drejtë 

që përfshin jo vetëm fazën njohëse të së drejtës por edhe fazën ekzekutive. Kjo do të thotë se 

pala që e kërkon pezullimin ka barrën e paraqitjes së fakteve dhe argumenteve konkretë se cili 

është dëmi i rëndë që asaj mund t’i vijë nga ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit gjyqësor të 

formës së prerë dhe pse apo në çfarë mënyre ky dëm është me natyrë të parikthyeshme.  

9. Duke iu rikthyer rastit konkret, kërkuesi, ka kërkuar pezullimin e ekzekutimit të 

vendimit të Gjykatës së Apelit Vlorë, e cila ka ushtruar juridiksion fillestar dhe ka disponuar 

mbi një vendim të Agjencisë së Trajtimit të Pronës, bazuar në nenin 29 të Ligjit nr. 133/2015 

“Për Trajtimin e Pronës dhe Përfundimin e Procesit të Kompensimit të Pronave” (në vijim Ligji 

nr. 133/2015).  

10. Ligji nr. 133/2015 është me natyrë mikse, sepse përmban norma juridike të 

karakterit material dhe procedural. Dispozitat materiale përcaktojnë rregullat dhe kriteret mbi 

bazën e të cilave organi administrativ kompetent (konkretisht ATP), e më tej gjykata do të 

vendosë mbi kërkesat e ish-pronarëve për njohje dhe kompensim të pronës. Nga ana tjetër, 

dispozitat procedurale disiplinojnë në mënyrë të posaçme (lex specialis), veprimtarinë e organit 

administrativ përgjegjës për trajtimin e kërkesave të ish-pronarëve për kompensim të pronës, 

afatet e veprimit administrativ, të drejtën ankimit dhe afatet e ankimit të subjekteve të 

procedimit administrativ, për të kundërshtuar vendimet e ATP-së në gjykatë, kompetencën e 

gjykatave që do të shqyrtojnë këto mosmarrëveshje etj. Në mënyrë të posaçme, ky ligj i ka 

njohur juridiksion fillestar gjykatave të apelit dhe Gjykatës Administrative të Apelit, sipas 

neneve 19 dhe 29, kur objekt kontrolli kanë qenë vendime të ATP-së, vendime të ish-KKKP-

ve, ish-ZRVKKP-ve apo ish-AKKP-së, që kanë disponuar në lidhje me kërkesën e ish-

pronarëve, për njohjen, kthimin apo kompensimin e pronës (Vendim Njësues nr. 611, datë 

07.02.2018 i Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë). 

11. Në vijim të këtij arsyetimi, Kolegji sjell në vëmendje nenin 5/17 të Ligjit nr. 

133/2015, nën titullin “Përkufizime”, ku është parashikuar se: 

“...Vendim “përfundimtar” është çdo vendim administrativ ose gjyqësor, i cili nuk i 

nënshtrohet më një procedure kontrolli dhe rishikimi nga një autoritet më i lartë administrativ 

ose gjyqësor, duke përfshirë këtu vendimet e formës së prerë dhe kur këto i janë nënshtruar 

rekursit, si përfundimtar konsiderohet vendimi i Gjykatës së Lartë…”  

12. Kjo dispozitë me natyrë procedurale përcakton se kur vendimi gjyqësor merr formë 

të prerë dhe bëhet i ekzekutueshëm për qëllime të këtij ligji, në rastin kur mosmarrëveshja 

midis ish-pronarit dhe shtetit i nënshtrohet juridiksionit gjyqësor.  

13. Nga ana tjetër, neni 5/17, për situatën kur gjykata e apelit ka ushtruar juridiksion 

fillestar, është në harmoni edhe me parashikimin e përgjithshëm të nenit 451 të KPC (lex 

generalis), sipas të cilit vendimi i gjykatës merr formë të prerë, ndër të tjera, kur është vendosur 

lënia në fuqi, ndryshimi i vendimit apo është vendosur pushimi i gjykimit në shkallë të dytë 

(pika ç).  

14. Sipas nenit 451 të KPC, vendimi i gjykatës merr formë të prerë pas një procesi 

gjyqësor dy shkallësh, si rrjedhojë vendimi i gjykatës së apelit civil apo administrativ, në rastet 

kur gjykata e apelit ushtron juridiksion fillestar, (apo e thënë ndryshe ka gjykuar si shkallë e 

parë) dhe ndaj vendimit është ushtruar rekurs, nuk mund të konsiderohet si vendim gjyqësor i 

formës së prerë. Rekursi në këtë rast ka sjellë efektet juridike të parandalimit të marrjes formë 

të prerë. Si rrjedhojë, vendimi i gjykatës së apelit do të marrë formë të prerë pasi të përfundojë 

shqyrtimi i rekursit në Gjykatën e Lartë, si shkalla e dytë e gjykimit.  

15. Bazuar në arsyetimin e mësipërm, në rastin konkret, kërkesa e kërkuesit është pa 

objekt sepse paraqitja e rekursit ka ipso iure efekte pezulluese për vendimin e dhënë nga 
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Gjykata e Apelit Vlorë. Ky i fundit në rastin konkret nuk është i formës së prerë dhe sikurse u 

arsyetua më sipër neni 479 i KPC fushën e zbatimit e ka vetëm për vendimet objekt rekursi të 

gjykatës së apelit me juridiksion rishikues.  

 

PËR KËTO ARSYE: 

 

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

 

VENDOSI, 

 

 Mospranimin e kërkesës së Avokaturës së Shtetit, Zyra Vendore Vlorë, për pezullimin 

e ekzekutimit të vendimit nr. 09, datë 21.01.2020 të Gjykatës së Apelit Vlorë. 

 

 

                                                                                                       Tiranë, më datë 09.02.2022 

 

 

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

          Sandër SIMONI            Artur KALAJA           Ervin PUPE 
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI CIVIL 

Nr. 175/25 i Regj. Themeltar 

Nr. 175/25 i Vendimit 

 

V E N D I M 

NË EMËR TË REPUBLIKËS 

 

Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë i përbërë nga gjyqtarët: 

 

Ervin  PUPE                - Kryesues 

Artur KALAJA   - Anëtar 

Sandër SIMONI          - Anëtar 

  

Sot më datë  09.02.2022, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr. 175 akti, 

datë 24.11.2021, si më poshtë: 

 

KËRKUES:    Avokatura e Shtetit, Zyra Vendore Vlorë 

 

OBJEKTI:   Pezullimin e ekzekutimit të vendimit me nr. 02, datë 14.01.2020 

    të Gjykatës së Apelit Vlorë. 

     

BAZA LIGJORE:   Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile. 

 

Në çështjen civile që i përket: 

 

PADITËS:   Faik Driza 

      

I PADITUR:    Agjencia e Trajtimit të Pronës 

 

Me pjesëmarrjen e Avokaturës së Shtetit, Zyra Vendore Vlorë. 

 

PERSON I TRETË:  Agjencia Shtetërore e Kadastrës, Zyra Vendore Fier. 

 

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, 

 

VËREN: 

  

I. Rrethanat e çështjes 

        1. Para Gjykatës së Apelit Vlorë është paraqitur një padi me objekt kundërshtimin e 

vendimit nr. 2248, datë 28.12.2018 të Agjencisë së Trajtimit të Pronës, që ka disponuar mbi 

kërkesën e subjektit të shpronësuar, ish-pronarit Ali Driza, me palë ndërgjyqëse, sikurse 

pasqyrohen më sipër.  
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      2. Gjykata e Apelit Vlorë, pasi ka marrë në shqyrtim çështjen me juridiksion fillestar, 

me vendimin nr. 02, datë 14.01.2020 ka vendosur: 

“ Pranimin e padisë së paditësit Faik Driza...;  

   3. Kundër këtij vendimi, ka paraqitur rekurs Avokatura e Shtetit, Zyra Vendore Vlorë. 

Po ashtu, në mënyrë të integruar me rekursin kjo palë, ka paraqitur, pranë Gjykatës së Lartë 

një kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të vendimit të Gjykatës së Apelit Vlorë.  

4. Në kërkesën për pezullimin e ekzekutimit të vendimit është parashtruar se: 

- Ekzekutimi i vendimit gjyqësor në favor të paditësit, pa u shqyrtuar paraprakisht rekursi 

nga Gjykata e Lartë, do të sillte pasoja të rënda të pariparueshme për interesat e shtetit; 

 

II. Vlerësimi i Kolegjit Civil 

 

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 nenin 479/1 të KPC, është parashikuar se: 

“Gjykata e Lartë, pasi është paraqitur rekursi, me kërkesë të palës, mund të vendosë 

pezullimin e ekzekutimit të vendimit kur: a) ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit do të sillte 

pasoja të rënda e të pariparueshme; dhe/ose b) pala që ka bërë rekursin depoziton garanci 

materiale që siguron ekzekutimin vendimit.” 

7. Referuar kësaj dispozite, objekt i kërkesës për pezullim janë vendimet gjyqësore të 

formës së prerë, ndaj të cilave është ushtruar rekurs nga palët ndërgjyqëse në Gjykatën e Lartë. 

Forma e prerë e një vendimi gjyqësor është atributi që i jep ligji procedural një vendimi gjykate, 

që e bën atë imun nga goditjet me mjete të rishikimit, pasi të jenë plotësuar kushtet e parapara 

me ligj. Kuptimi jepet nga neni 451 i KPC, i cili përcakton momentin procedural se kur vendimi 

i gjykatës merr këtë cilësi. Në këtë dispozitë është parashikuar se:  

“ Vendimi i gjykatës merr formë të prerë kur: a) Nuk mund të bëhet ankim ndaj tij; b)  

Nuk është bërë ankim kundër tij brenda afateve të caktuara nga ligji ose kur ankesa është 

tërhequr; c) Ankesa e paraqitur nuk është pranuar; ç) Vendimi i gjykatës është lënë në fuqi, 

ndryshuar ose është pushuar gjykimi në shkallë të dytë.”  

8. Me marrjen formë të prerë vendimi gjyqësor fiton autoritetin e aktit detyrues për 

palët të cilëve ju drejtohet dhe autoritetin e gjësë së gjykuar.   

9. Nga ana tjetër, masa e përkohshme e pezullimit të ekzekutimit të vendimit gjyqësor 

të formës së prerë sipas nenit 479 të KPC ka karakter përjashtimor dhe të jashtëzakonshëm. Në 

të kundërt do të zhvleftësohej fuqia juridike e vendimit gjyqësor të formës së prerë, 

detyrueshmëria për zbatimin e tij nga palët ndërgjyqëse dhe mosezkekutimi i vendimit gjyqësor 

të formës së prerë, nga përjashtim do të shndërrohej në rregull. Kjo do të vinte ndesh me të 

drejtën kushtetuese dhe konventore të kujtdo për të patur një proces të rregullt ligjor, e drejtë 

që përfshin jo vetëm fazën njohëse të së drejtës por edhe fazën ekzekutive. Kjo do të thotë se 

pala që e kërkon pezullimin ka barrën e paraqitjes së fakteve dhe argumenteve konkretë se cili 

është dëmi i rëndë që asaj mund t’i vijë nga ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit gjyqësor të 

formës së prerë dhe pse apo në çfarë mënyre ky dëm është me natyrë të parikthyeshme.  

10. Duke iu rikthyer rastit konkret, kërkuesi, ka kërkuar pezullimin e ekzekutimit të 

vendimit të Gjykatës së Apelit Vlorë, e cila ka ushtruar juridiksion fillestar dhe ka disponuar 

mbi një vendim të Agjencisë së Trajtimit të Pronës, bazuar në nenin 29 të Ligjit nr. 133/2015 

“Për Trajtimin e Pronës dhe Përfundimin e Procesit të Kompensimit të Pronave” (në vijim Ligji 

nr. 133/2015).  

 11. Ligji nr. 133/2015 është me natyrë mikse, sepse përmban norma juridike të 

karakterit material dhe procedural. Dispozitat materiale përcaktojnë rregullat dhe kriteret mbi 

bazën e të cilave organi administrativ kompetent (konkretisht ATP), e më tej gjykata do të 

vendosë mbi kërkesat e ish-pronarëve për njohje dhe kompensim të pronës. Nga ana tjetër, 
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dispozitat procedurale disiplinojnë në mënyrë të posaçme (lex specialis), veprimtarinë e organit 

administrativ përgjegjës për trajtimin e kërkesave të ish-pronarëve për kompensim të pronës, 

afatet e veprimit administrativ, të drejtën ankimit dhe afatet e ankimit të subjekteve të 

procedimit administrativ, për të kundërshtuar vendimet e ATP-së në gjykatë, kompetencën e 

gjykatave që do të shqyrtojnë këto mosmarrëveshje etj. Në mënyrë të posaçme, ky ligj i ka 

njohur juridiksion fillestar gjykatave të apelit dhe Gjykatës Administrative të Apelit, sipas 

neneve 19 dhe 29, kur objekt kontrolli kanë qenë vendime të ATP-së, vendime të ish-KKKP-

ve, ish-ZRVKKP-ve apo ish-AKKP-së, që kanë disponuar në lidhje me kërkesën e ish-

pronarëve, për njohjen, kthimin apo kompensimin e pronës (Vendim Njësues nr. 611, datë 

07.02.2018 i Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë). 

12. Në vijim të këtij arsyetimi, Kolegji sjell në vëmendje nenin 5/17 të Ligjit nr. 

133/2015, nën titullin “Përkufizime”, ku është parashikuar se: 

“...Vendim “përfundimtar” është çdo vendim administrativ ose gjyqësor, i cili nuk i 

nënshtrohet më një procedure kontrolli dhe rishikimi nga një autoritet më i lartë administrativ 

ose gjyqësor, duke përfshirë këtu vendimet e formës së prerë dhe kur këto i janë nënshtruar 

rekursit, si përfundimtar konsiderohet vendimi i Gjykatës së Lartë…”  

13. Kjo dispozitë me natyrë procedurale përcakton se kur vendimi gjyqësor merr formë 

të prerë dhe bëhet i ekzekutueshëm për qëllime të këtij ligji, në rastin kur mosmarrëveshja 

midis ish-pronarit dhe shtetit i nënshtrohet juridiksionit gjyqësor.  

14. Nga ana tjetër, neni 5/17, për situatën kur gjykata e apelit ka ushtruar juridiksion 

fillestar, është në harmoni edhe me parashikimin e përgjithshëm të nenit 451 të KPC (lex 

generalis), sipas të cilit vendimi i gjykatës merr formë të prerë, ndër të tjera, kur është vendosur 

lënia në fuqi, ndryshimi i vendimit apo është vendosur pushimi i gjykimit në shkallë të dytë 

(pika ç).  

15. Sipas nenit 451 të KPC, vendimi i gjykatës merr formë të prerë pas një procesi 

gjyqësor dy shkallësh, si rrjedhojë vendimi i gjykatës së apelit civil apo administrativ, në rastet 

kur gjykata e apelit ushtron juridiksion fillestar, (apo e thënë ndryshe ka gjykuar si shkallë e 

parë) dhe ndaj vendimit është ushtruar rekurs, nuk mund të konsiderohet si vendim gjyqësor i 

formës së prerë. Rekursi në këtë rast ka sjellë efektet juridike të parandalimit të marrjes formë 

të prerë. Si rrjedhojë, vendimi i gjykatës së apelit do të marrë formë të prerë pasi të përfundojë 

shqyrtimi i rekursit në Gjykatën e Lartë, si shkalla e dytë e gjykimit.  

16. Bazuar në arsyetimin e mësipërm, në rastin konkret, kërkesa e kërkuesit është pa 

objekt sepse paraqitja e rekursit ka ipso iure efekte pezulluese për vendimin e dhënë nga 

Gjykata e Apelit Vlorë. Ky i fundit në rastin konkret nuk është i formës së prerë dhe sikurse u 

arsyetua më sipër neni 479 i KPC fushën e zbatimit e ka vetëm për vendimet objekt rekursi të 

gjykatës së apelit me juridiksion rishikues.  

 

PËR KËTO ARSYE, 

 

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

 

VENDOSI: 

 

 Mospranimin e kërkesës së Avokaturës së Shtetit, Zyra Vendore Vlorë, për pezullimin 

e ekzekutimit të vendimit nr. 02, datë 14.01.2020 të Gjykatës së Apelit Vlorë. 

 

                                                                                                       Tiranë, më datë 09.02.2022 

 

 

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

          Sandër SIMONI            Artur KALAJA           Ervin PUPE 
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI CIVIL 

Nr. 153 i Regj. Themeltar 

Nr. 153 i Vendimit 

 

V E N D I M 

NË EMËR TË REPUBLIKËS 

 

Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë i përbërë nga gjyqtarët: 

 

Ervin  PUPE                - Kryesues 

Artur KALAJA         - Anëtar 

Sandër SIMONI          - Anëtar 

  

      Në dhomë këshillimi më datë 09.02.2022, mori në shqyrtim çështjen civile nr. 153, 

Regjistri Themeltar, datë 27.09.2021 regjistrimi, që u përket palëve:  

 

KËRKUES:   Skënder Malaj 

Andrea Malaj 

Fatmir Malaj 

 

OBJEKTI: Kërkohet pezullimi i ekzekutimit të vendimit gjyqësor nr.135, 

datë 03.03.2020, të Gjykatës së Apelit Vlorë. 

 

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

 

Për çështjen civile që i përket:    

 

PADITËS:    Bardhyl Veizaj  

 

I PADITUR:   Agjencia e Trajtimit të Pronave Tiranë 

Gëzim Aliaj 

Andrea Malaj 

Rajmonda Likaj  

Fatbardha Lazaj 

Skender Malaj 

Fatmir Malaj 

Hakrie Brahushaj 

Lumturi Nazeraj 

Tajar Aliaj  

           

PALË E INTERESUAR: Avokatura e Shtetit, Zyra Vendore Vlorë 
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OBJEKTI: Kundërshtim i vendimit nr. 168, datë 21.03.2013 të 

A.K.K.Pronave Tiranë për deklarimin e mungesës së 

juridiksionit administrativ dhe kompetencës. 

Anullimin e vendimit nr.150, datë 04.09.1996 të K.K.K.P ish-

pronarëve Mallakastër, dhënë në favorë të Feçorr Malaj. 

Konstatimin e pavlefshmërisë të aktit administrativ të 

Agjencisë së Kthimit dhe Kompensimit të Pronave të ish 

Z.R.K.K.P Qarku Fier në favor të të paditurit Feçorr Malaj. 

Regjistrimin e pronave dhe njohja e të drejtës së pronësisë së 

përsonit (trashëgimtarëve ligjor) Bardhyl Veizaj. 

Saktësimin e të drejtave dhe detyrimeve ndërmjet paditësit dhe 

organit administrativ në marrëdhënien procedural si dhe në 

bazë të ligjit nr. 9235, datë 29.07.2004 “Për kthimin dhe 

kompensimin e pronës”, i ndryshuar me ligjin nr. 9239, datë 

29.07.2006. 

. 

BAZA LIGJORE: Neni 31, 32, 42, 323, 324, 325, 327, 328 të K.P.Civile dhe neni 

29/2,30, 31/2, 32, 115, 117, 148, 121-129 të 

K.P.Administrative dhe ligji nr.9535, datë 29.07.2006 neni 18 

dhe neni 92, 149 të Kodit Civil, VKM nr.256, datë 13.04.2010 

“Për organizimin dhe funksionimin e Agjencisë së Kthimit dhe 

Kompensimit të pronave”, vendimi nr.27, datë 26.05.2010 dhe 

vendimi nr.43, datë 06.10.2011 i Gjykatës Kushtetuese. 

 

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,   

 

VËREN 

 

I. Rrethanat e çështjes 

 

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

gjykatat, rezulton e provuar se, me vendimet nr.14, datë 21.03.1994, te Komisionit të Kthimit 

dhe Kompensimit të Pronave Bashkia Ballsh, vendimit nr.14/1, datë 14.10.1994, të 

Komisionit të Kthimit dhe Kompensimit të Pronave Bashkia Ballsh, vendimit nr.150, datë 

04.09.1996. të Komisionit të Kthimit dhe Kompensimit të Pronave Rrethi Mallakastër, është 

disponuar respektivisht me njohje e së drejtës së pronësisë për sipërfaqet e pronës të 

njohur/kthyer. trashëgimtarëve të ish-pronarëve Mahmut Aliaj dhe Fecorr Malaj. 

2. Nga akt ekspertimi i kryer gjatë gjykimit ka rezultuar se: “Është paraqitur në plan 

vendosja sipërfaqja prej 50000 m², e pretenduar nga paditësi, ndodhur në ZK.Nr. 1090, 

njohur ish pronarëve Gani e Selam Veizaj, trashëgimtarëve të tyre, me vendim nr.217, datë 

02.12.1997, të Gjykatës së Rrethit Mallakastër (ndrequr me vendimin nr.114, datë 

17.09.1998, të Gjykatës së Rrethit Fier) lënë në fuqi me vendimin nr.142, datë 09.06.1998, të 

Gjykatës së Apelit Vlorë e vendimin nr.811, të Gjykatës së Lartë, me kufizimet (e reja) V-

Rruga per kombinat, J-Ish magazinat e kooperativës, L - Perroi i Ballshit, P Ish fabrika e 

vajit. 
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3. Rezultoi se sipërfaqja 8900 m² njohur trashëgimtarëve të Mahmut Aliaj, sipas 

vendimit nr.14, datë 21.03.1994, të Komisionit Kthimit dhe Kompensimit të Pronave Bashkia 

Ballsh, është e mbivendosur me pronën prej 50000 m² të pretenduar nga paditësi. Sipërfaqja 

4450 m² njohur trashëgimtareve të Mahmut Aliaj, sipas vendimit nr.14, datë 14.10.1994, i 

Komisionit Kthimit dhe Kompensimit të Pronave Bashkia Ballsh, është e mbivendosur me 

pronën prej 50000 m² të pretenduar nga paditësi sipërfaqja 710 m² kthyer trashëgimtarëve të 

Fecorr Malaj, sipas vendimit nr.150, datë 04.09.1996 i Komisionit Kthimit dhe Kompensimit 

të Pronave Rrethi Mallakastër, është e mbivendosur me pronën prej 50000 m²  të pretenduar 

nga paditësi. 

4. Sipërfaqja 14.000 m² njohur trashëgimtarëve të Fecorr Malaj, sipas vendimit 

nr.150, datë 04.09.1996 i Komisionit Kthimit dhe Kompensimit të Pronave Rrethi 

Mallakastër, është e mbivendosur me pronën prej 50000 m² të pretenduar nga paditësi. Në 

truallin e pretenduar nga paditësi janë ndërtuar fabrika e pijeve me sipërfaqe 2493 m², 

punishte e vjetër me sipërfaqe 1348 m², magazinë e pijeve alkolike me sipërfaqe 352 m2.  

5. Pra, referuar aktit të ekspertimit ka rezultuar se ka mbivendosje me sip. 8900 m² 

njohur trashëgimtarëve të Mahmut Aliaj, sipas vendimit nr.14, datë 21.03.1994, të 

Komisionit të Kthimit dhe Kompensimit të Pronave Bashkia Ballsh, sipërfaqja 4450 m² 

njohur trashëgimtarëve të Mahmut Aliaj, sipas vendimit nr.14, datë 14.10.1994, të 

Komisionit të Kthimit dhe Kompensimit Pronave Bashkia Ballsh, sipërfaqja 710 m², kthyer 

trashëgimtarëve të Fecorr Malaj, sipas vendimit nr.150, datë 04.09.1996, të Komisionit të 

Kthimit dhe Kompensimit të Pronave Rrethi Mallakastër si dhe sipërfaqja 14.000 m², njohur 

trashëgimtarëve të Fecorr Malaj, sipas vendimit nr.50, datë 04.09.1996, të Komisionit të 

Kthimit dhe Kompensimit të Pronave Rrethi Mallakastër. 

6. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Fier, me vendimin nr. 62-2017-6505/1799, datë 

26.12.2017 ka vendosur: 

    - 1. Pranimin pjesërisht të kërkesë-padisë.  

    - 2. Anullimin e vendimit nr.294, datë 03.06.2009 të Zyrës Rajonale të Kthimit dhe 

Kompensimit të Pronave Fier.  

    - 3.Anullimin e vendimeve nr.14, datë 21.03.1994 të Komisionit Kthimit dhe 

Kompensimit të Pronave Bashkia Ballsh, vendimit nr.14/1, datë 14.10.1994 i 

Komisionit Kthimit dhe Kompensimit të Pronave Bashkia Ballsh, vendimit nr.150, 

datë 04.09.1996 i Komisionit Kthimit dhe Kompensimit të Pronave Rrethi 

Mallakastër, për pjesën që kanë disponuar respektivisht për sipërfaqet e pronës të 

njohur/kthyer, trashëgimtarëve të ish pronarëve Mahmut Aliaj dhe Fecorr Malaj, e 

cila mbivendoset me sipërfaqen e tokës prej 50.000 m², ndodhur në ZK.Nr. 1090, 

njohur ish pronarëve Gani e Selam Veizaj, trashëgimtarëve të tyre, me vendim nr.217, 

datë 02.12.1997 të Gjykatës së Rrethit Mallakastër (ndrequr me vendimin nr.114, 

datë 17.09.1998 të Gjykatës së Rrethit Fier) lënë në fuqi me vendimin nr.142, datë 

09.06.1998 të Gjykatës së Apelit Vlorë e vendimin nr.811, të Gjykatës së Lartë, e 

pozicionuar sipas Planvendosjes së Eksperte Ing. Manjola Bello, e vijëzuar me vija 

me ngjyrë të kuqe, në aktin e ekspertimit Maj 2017, listuar me nr.370, me kufizimet (e 

reja) V - Rruga për kombinat, J - Ish magazinat e kooperativës, L-Perroi i Ballshit, P 

- Ish fabrika e vajit.  

    - 4. Planvendosja e Eksperte Ing. Manjola Bello, e vijëzuar me vija me ngjyrë të kuqe, 

në aktin e ekspertimit Maj 2017, listuar me nr.370, bëhet pjesë e këtij vendimi.  

5. Detyrimin e ATP Tiranë të kryejë kompensimin financiar të vlerës së sipërfaqes së 

tokës prej 50.000 m², ndodhur në ZK.Nr.1090, në favor të trashëgimtarëve të ish 

pronarëve Gani e Selam Veizaj. 
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     - 6. Rrëzimin për kërkimet e tjera të kërkesë-padisë. 

7. Gjykata e Apelit Vlorë, me vendimin nr. 135, datë 03.03.2020 ka vendosur:  

“Lënien në fuqi të vendimit nr.62-2017-6505/1799, datë 26.12.2017 të Gjykatës së 

Rrethit Gjyqësor Fier”. 

8. Kundër këtij vendimi ka paraqitur rekurs pala e paditur Skënder Malaj, Andrea 

Malaj, Fatmir Malaj, i cili po ashtu, më datë 27.09.2021 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:  

     - Bazuar në vërtetimin arkivor të datë 27.10.1993 (gjithsej 3 fletë), vërtetohet origjina e 

pronës së Hajredin Fecorr Malaj, babai të paditurve, ku në këtë dokument, është 

përcaktuar së këtij shtetasi Hajredin Fecorr Malaj, në vitin 1956 i janë shtetëzuar për 

llogari të kooperativës bujqësore Ballsh tokë 5.3 ha, pemishte 3.8, truall 0.2 ha, 

gjithsej 9.4 ha. Ky dokument ka dhe plan vendosje të pronave dhe kufitaret përkatës 

    - Përkatësisht në parcelën e parë në pronën e Fecorr Malaj, janë kufitar, në veri Vangjel 

Kusta, në Jug lindje Perrua, dhe në perëndim Gani Veizaj. Në parcelën e dytë të 

pronës së Fecorr Malaj kufitar janë, në veri Pellumb Belishova, jugu Qemal Myrseli, 

Lindje perëndim Xhafo Isufi. 

    - Bazuar në ligjin me nr.7698, datë 15.04.1993, ku kriter për përfitimin dhe 

kompensimin e pronave është fakti i shpronësimit apo shtetëzimit, aktet e mësipërme 

e plotësojnë më së miri këtë kriter. 

    - Bazuar në aktet e mësipërme arkivore të shtetëzimit, ka dalë vendimi me nr.150 i datë 

04.09.1996 për kthimit për kompensimin e pronave me të njëjtët kufirat për dy 

parcelat e mësipërme, konkretisht në parcelën e parë në pronën e Fecorr Malaj, 

sipërfaqja 14000 m2, me kufitar, në veri Vangjel Kusta, ne Jug Lindje Perua, dhe në 

perëndim Gani Veizaj. Ne parcelën e dytë të pronës së Fecorr Malaj me sipërfaqe 

10000 m2 me kufitar, në veri Pëllumb Belishova, jugu Qemal Myrseli, Lindje 

perëndim Xhafo Isufi. 

    - Për tu përforcuar vendimi i më sipër nr.150 i datë 04.09.1996 për kthimit për 

kompensimin e pronave, vetë djali i Bani Veziaj, shtetasi Asqeri Veizaj me shtetasin 

Hajredin Malaj, bazuar në akt marrëveshjen noteriale me nr.766 regjistri të datë 

31.03.1995 ku Asqeri Veizaj është tërhequr nga sasia e sipërfaqes prej 2000 m2. 

    - Pra vendimi nr.150 i datë 04.09.1996 për kthimit për kompensimin e pronave është i 

bazuar në një origjinë dhe nuk ka pasur asnjë problem me kufitarët ndër vite. 

    - Në procesin gjyqësor Bardhyl Veizaj nuk ka lidhje me Gani Veizajt por në gjykim 

nuk solli asnjë dokument arkivore lidhur me origjinën e pronës së pretenduar. 

    - Këtë fakt e vërteton edhe akti ekspertimit në faqen 19 citon se Gani dhe Selman 

Mersini Veizaj nuk kanë dokument origjine arkivore. 

    - Gjithashtu ndër vite dokumentat pronësor të të paditurve Skënder Malaj, Andrea 

Malaj, Fatmir Malaj janë administruar nga gjykatat dhe asnjëherë nuk janë rrëzuar 

pretendimet se këta shtetas janë ish pronare, siç është vendimi me nr.313, datë 

21.10.1993 i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Mallakastër. 

    -      Pra mund të jemi edhe para parimit të gjësë së gjykuar. 

 

II. Vlerësimi i Kolegjit  

 

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

kërkuese, për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të sipërcituar është e pabazuar në 

ligj. Në pikën 1 të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile, parashikohen kushtet dhe motivet 
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për të cilat, Gjykata e Lartë, mund të pezullojë ekzekutimin e vendimit gjyqësor: “1. Gjykata 

e Lartë, pasi është paraqitur rekursi, me kërkesë të palës, mund të vendosë pezullimin e 

ekzekutimit të vendimit kur: a) ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit do të sillte pasoja të 

rënda e të pariparueshme; dhe/ose b) pala që ka bërë rekursin depoziton garanci materiale 

që siguron ekzekutimin vendimit. …”.  

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

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

kundër vendimit gjyqësor për të cilin kërkohet të pezullohet ekzekutimi. Gjithashtu, 

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

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

pala kërkuese dhe nuk kanë parashtruar argumente lidhur me bazueshmërinë në ligj të 

kërkesës për pezullim dhe për qëndrimin e tyre.   

11. 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 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 ndërgjyqësve gjyq humbëse është 

paraparë nga ligji procedural civil si mjet që garanton ankimin efektiv në kuptim të nenit 43 

të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë dhe nenit 13 të Konventës Europiane të të 

Drejtave të Njeriut. Nga ana tjetër, duhet theksuar se kjo është një masë e përkohshme me 

karakter përjashtimor dhe të jashtëzakonshëm. Kjo do të thotë se pala ndërgjyqësve gjyq 

humbëse 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 pari kthyeshme.    

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

ekzekutimit të vendimit gjyqësor, Kolegji vlerëson se, kërkuesi nuk ka paraqitur asnjë shkak 

apo argument konkret të bazuar në prova se pse ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit do të 

sillte për palën e paditur pasoja të rënda dhe të pariparueshme. Të gjitha pretendimet e tjera 

që parashtron pala kërkuese si arsye për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të 

formës së prerë të Gjykatës së Apelit Vlorë përbëjnë kërkime të cilat lidhen me shqyrtimin e 

rekursit nga Gjykata e Lartë. 

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

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

të formës së prerë.    

 

PËR KËTO ARSYE, 

 

Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë, në bazë të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile; 

 

V E N D O S I: 

 

Mospranimin e kërkesës së palës kërkuese, Skënder Malaj, Andrea Malaj, Fatmir 

Malaj, me objekt: “Pezullimi i ekzekutimit të vendimit gjyqësor nr.135, datë 03.03.2020, të 

Gjykatës së Apelit Vlorë .      

 

                          Tiranë, më datë 09.02.2022  
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     AN Ë T A R                           A N Ë T A R                                 K R Y E S U E S 

          

 Sandër SIMONI                             Artur KALAJA                                Ervin PUPE                                                                                                          
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 
KOLEGJI CIVIL 

 
Nr. 154/12iRegj.Themeltar. 
Nr.154/12iVendimit. 
 

VENDIM 
NË EMËR TË REPUBLIKËS 

 
Kolegji Civil iGjykatëssëLartëipërbërënga: 

 
    Ervin PUPE   Kryesues 
    Sandër SIMONI Anëtar 
   Artur KALAJA Anëtar 
 

nëdhomëkëshillimimëdatë 09.02.2022, mori nëshqyrtimçështjen civile nr.154, 
RegjistriThemeltar, datëregjistrimi13.10.2021, që u përketpalëve:  
 
KËRKUES:  Shoqëria “Alitalia - SocietaAereaItaliana” Spa, DegaShqipëri. 
 
OBJEKTI: Kërkohetpezullimiiekzekutimittëvendimitgjyqësor nr. 182, datë 

30.06.2021 tëGjykatëssëApelitTiranë. 
 
BAZA LIGJORE: Neni 479/a, 615/a tëKodittëProcedurës Civile.  
 
Përçështjen civile qëipërket:    
 
PADITËS:   Shoqëria “Agri Egnatia” sh.p.k. 
 
I PADITUR:  Shoqëria “Alitalia- SocietaAereaItaliana” Spa, DegaShqipëri. 
 
OBJEKTI: Detyrimin e palëssëpaditurpërkthimin e 

shumëstëpaguarngapaditësipërtransportimin e kërpudhavesipasfaturës 
nr.055-19171865, datë 26.09.2016, me vlerë2'432.5 euro (dymijë e 
katërqindë e tridhjetë e dypikëpesë) sipasojë e 
mospërmbushjessëdetyrimittëmarrëpërsipërngatransportuesi. 
Shpërblimin e dëmitpërvlerën e mallitnëshumën7'760 euro (shtatmije e 
shtatëqind e gjashtëdhjetë) sipasfaturës nr.37,datë 26.09.2016 
ardhursipasojë e trasportimittëproduktevejashtëafatittëparashikuar. 
Shpërblimin e dëmitnëvlerën e faturëssëasgjësimittëmallitdatë 19.10.2016 
nëshumën 1'564.61 euro (njëmijë e pesëqindë e gjashtëdhjetë e 
katërpikëgjashtëdhjetë e një). Ardhursipasojë e 
trasportittëproduktitjashtëafatittëparashikuar. 
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Detyrimine palëssëpaditurpërpagimin e 
kamatëvonesavepërtëgjithashpenzimet e 
kryerangapalapaditësengamomentiipagiminderinëdatën e 
aktitekspertimitnëshumëntotale 1'375 euro (njëmijë e treqindë e 
shtatëdhjetë e pesë). 
Detyrimin e palëssëpaditurpërshpërblimin e dëmitnëformë e 
fitimittëmunguarsipasojë e zgjidhjessëkontratëssëfurnizimittëpalëspaditëse 
me shoqërinëgjermane “H&N ObstundGemuseGmbb”nëshumën 64'135 
euro (gjashtëdhjetë e katërmijë e njëqind e tridhjetë e pesë”. 
Detyrimin e palëssëpaditurpërtëpaguarinteresinditorenëshumën3.38 euro 
(trepikëtridhjetë e tetë) nga data e aktittëekspertimitderinëekzekutimin e 
vendimit. 
Marrjen e 
masëssësigurimittëpadisënëpërmjetvendosjessësekuestroskonservativenëll
ogaribankaretëpalëspaditësederisavendimitëketë mar formëtëprerë. 
Shpenzimetgjyqësorenëngarkimtëpalëssëpaditur. 

 
BAZA LIGJORE: Nenet 419 e vijues, 476 e vijues, 640 e vijues, 800 vijues, 889 e vijues 
 K.Civile. Nenet 31 e vijues, 154 vijuestëK.Pr.Civile. 
 

KOLEGJI  CIVIL I GJYKATËS SË LARTË 
 
 pasidëgjoirelatimin e gjyqtarit Artur Kalajambikërkesën e 
pezullimittëekzekutimittëvendimitgjyqësortëformëssëprerë, 
 

VËREN: 
 
I.Rrethanat e çështjes 
 

1.Nga aktet e fashikullittëgjykimitka rezultuarse,palapaditëseShoqëria “Agri 
Egnatia”sh.p.k. ka objekttëveprimtarisësësajndërtëtjera “prodhim, përpunim, 
tregëtimtëproduktevebujqësoredheimportimin e produkeveagroushqimore...”. 
Nëkuadërtëkësajveprimtarieshoqëriaka lidhurnjëmarrëveshjetregtare me shoqërinëe huaj "H&N 
ObstundGemuseGmbh”përfurnizimin e kësajtëfundit me produkteushqimore, 
konkretishtkërpudha. 

2.Pala e paditur “Alitalia SocietaAereaItaliana” spa, ështëdegëe shoqërisësëhuaj me 
tënjëjtinemërtim, e cilaushtronaktivitetinsajnëfushën 
etrasportitajrorëtëpersonavedhe/osesendeve/produktevedrejtëdestinacionevetëndryshmejashtëkuf
ijëvetëShqipërisë. 

3.Në kuadërtëmarrëveshjestregtaremespaditësitShoqëria “Agri Egnatia” shpk, me 
shoqërinëgjermane “H&N Obst und GemuseGmbh”, ka lindurnevojaqënëdatë 
26.09.2016,tëtransportohejnjësasi e caktuarmalli, kërpudha, me 
destinacionFrankfurtindhepërkëtëqëllimpalapaditëseiështëdrejtuarpalëssëpaditur, shoqërisë 
“Alitalia SocietaAereaItaliana”sinjëprejkompaniveqëmundtëofroninshërbimin e 
transportitpërkëtësasimalli, duke kërkuartransportimin e tëgjithësasisëbrenda 24 orëve.  
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Nëlidhje me këtëshërbimpalapaditur ka lëshuarfaturënpërbiletënajrorenëvlerëntotale 2'432,5 
(dymije e katërqind e tridhjetë e dypikpesë) Euro,nëtëcilëncilësohetqartë se data e 
mbërritjessëmallitnëdestinacionin e kërkuar do tështe data 27.09.2016. 

 4.Pala paditëse ka shlyermenjëherëtëgjithëvlerën e kërkuarpërkëtëshërbimdhe ka 
njoftuaredheshoqërinëgjermanenëlidhje me aftet e 
mbërritjessëproduktevesipasparashikimevetëbërangapala e paditur. 

5.Ky produkt ka qenëishoqëruar me çertifikatat e mallittëcilatdëshmoninpërcilësinë e 
mallit, brendanormavetëlejuaratëproduktit, siçertifikata e origjinëssëmallit nr.20962, datë 
26.09.2016, lëshuarngaDhoma e TregëtisëdheIndustrisënëFier, e cilaparaqetorigjinën e mallit, 
destinacionin e sajdhemënyrën e trasportit. Nga çertifikatafitosanitare e 
mbrojtjessëbimëvepëreksporte nr.0030968 datë 
26.09.2016,tëInspektoratittëMbrojtjessëBimëveLushnje, 
sipasudhëzimevetëMinistrisësëBujqësisedheUshqimit e cilaprovon se këtoproduktebujqësore, 
pasijanëinspektuardhekontrolluarjanëkonsideruartëpastradhenëpërputhje me kërkesatdhenormat 
e lejuara. Gjithashtuështëshoqëruardhe me çertifikatën e kontrollittëradioaktivitetit nr. 000117, 
datë 26.09.2016, lëshuarngaInsitutiiFizikësNuklearetëAplikimit, UniversitetiiTiranës, 
iciliçertifikonkontrollin e kryerpërsasinë e produktit, e cilaështëgjeturnëpërputhje me normat e 
lejuaratëradioaktivitetit. 

6. Nga ana tjetër, ka rezultuar se me mbërritjen e mallitnëdestinacion, nëdatë27.09.2016, 
produktinuk ka qënënëcilësinë e 
normavetëlejuaradhekjopërshkaktëkohëssëgjatëtëmbajturnëkushte jo normale e cila ka 
ndikuardrejtpërdrejtënëcilësin e tyre.  
NëkëtokushteautoritetetGjermanekanëvijuar me asgjesimin e gjithësasisësëproduktit, duke 
isjellnjëdëmtëmadhpalëspaditëse. 

7.Pala paditëse e ka njoftuarpalën e paditurlidhur me këtësituatë, ngaankesa e dërguar me 
e-mail nëdatë 29.09.2016, nga ana e agjentitdoganorënëGjermaniicilingarkonpalënpaditëse me 
përgjegjësipërdëmin e mallit. 
Nisurngafakti se ngapalae paditurnuk ka paturasnjëreagimdhenukështëndërmarrëasnjëveprim, 
paditësiiështëdrejtuar me kërkesë duke ikërkuardherimbursimin, e tëgjithashpenzimetsipasojë e 
veprimevetëpalëssëpaditurdhenëkushtet e mosveprimittëtëpaditurit e ka bërëkonfliktin object 
tëshqyrtimitgjyqësor me padinënëgjykim. 

8.Gjykata e RrethitGjyqësorTiranë, me vendimin nr. 7550, datë 24.09.2018, ka 
vendosur:  

“Pranimin e pjesërishtetëpadisësëShoqërisë  “Agri Egnatia” shpksi me poshtë: 
Detyrimin e palëssëpaditurShoqëria “Alitalia-SocietaAereaItaliana” Spa, përkthimin e 
shumëstëpaguar, ngapaditesipërtrasportin e kërpudhavesipasfaturës nr.055-1917-1865, datë 
26.09.2016, nëvlerën 2’432.5(dymijë e katërqindë e tridhjetë e dypikëpesë) euro, sipasojë e 
mospërmbushjessëdetyrimevetëmarrapërsipërngatrasportuesi. 
Detyrimin e palëssëpaditurShoqëria “Alitalia-SocietaAereaItaliana” Spa, 
tëshpërblejëdëminpërvlerën e mallitnëshumën 7’760 (shtatëmijë e shtatqindë e gjashtëdhjet) 
euro, sipasfaturëstatimore nr.37, datë 26.09.2016 ardhursipasojë e 
trasportitmittëproduktevejashtëafatittëparashikuar. 
Detyrimin e palëssëpaditurShoqëria “Alitalia-SocietaAereaItaliana” Spa, tëshpërblejdëmin 
e faturëssëasgjesimittëmallitdatë 19.10.2016 nëshumën 1’564.61( njëmije e pesëqindë e 
gjashtëdhjet e katër, pikëgjashtëdhjet e një) euro, ardhursipasojë e 
trasportimittëproduktevejashtëafatittëparashikur. 
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Detyrimin e palëssëpaditurShoqëria “Alitalia-SocietaAereaItaliana” Spa, përpagimin e 
kamatëvonesavepërtëgjithashpenzimet e kryerangapalapaditëse, nga moment 
ipagimitderinëdatën e aktitteekspertimitnëshumëntotale 1’375 ( njëmije e treqindë e 
shtatëdhjetë e pesë) euro. 
Detyrimin e palëssëpaditurShoqëria “Alitalia-societaAereaItaliana” Spa, përshpërblimin e 
dëmitnëformën e fitimittëmunguarsipasojë e zgjidhjessëkontratëssëfurnizimittëpalëspaditëse 
me shoqërinëgjermane“ H&N” ObstundGemuseGmbh” nëshumën 41,353 ( dyzet e njëmijë e 
treqindë e pesëdhjetë e tre) euro. 
Detyrimin e palëssëpaditurShoqëria “Alitalia-SocietaAereaItaliana” Spa, 
përtëpaguarinteresinditore ne shumën 10.67 ( dhjetëpikëgjashtëdhjetë e shtatë) euro. 
Detyrimin e palëssëpaditurtëpaguajshpenzimetgjyqësore. 
Bashkëngjiturdheurdhërin e ekzekutimit. 
KundërkëtijvendimimundtëbehetankimnëGjykatën e ApelitTiranëbrenda 15 ditëve, 
afatqëfillonnga e nesërmja e shpalljessëvendimit”. 

9.Mbiankimin e tëpaditurit, Gjykata e ApelitTiranë, me vendimin nr.182, datë 
30.06.2021, ka vendosur:  

“Lëniennëfuqitëvendimit nr.7550, datë 24.09.2018 tëGjykatëssëRrethitGjyqësorTiranë, me 
këtëndryshim. 
Pranimin e plotëtëpadisë. 
Detyrimin e palëssëpaditurShoqëria “Alitalia-SocietaAereaItaliana” Spa, 
tëshpërblejëdëminnëformën e fitimittëmunguarsipasojë e 
zgjidhjessëkontratësëfurnizimittëpalëspaditëse me shoqërinëgjermane “H&N” 
ObstundGemusGmbh” nëshumën 64,135 (gjashtëdhjetë e katërmijë e njëqind e tridhjetë e 
pesë)euro. 
Detyrimin e palëssëpaditurShoqëria Alitalia-SocietaAereaItaliana”Spa, 
përtëpaguarinteresinditorënëmasën 3,38 euro/ditë, nga data e 
hartimittëaktittëekspertimitderinëditën e ekzekutimittëkëtijvendimi. 
Ky vendimpërbëntitullekzekutivdheështëdirektiekzekutueshëmnëkuptimtënenit 510 
tëndryshuartëK.Pr.Civile”.  

10.Kundër vendimittëGjykatëssëApelitTiranëështëparaqiturrekursnëGjykatën e Lartë, 
ngapalae paditur “Alitalia SocietaAereaItaliana” spa, me degënëShqipëri.  
Ndërkohënëdatën 13.10.2021, I padituri ka paraqiturkërkesënpërpezullimin e 
ekzekutimittëvendimitgjyqësor, dukeparashtruarkëtoshkaqe:  
- Caktimingagjykataivlerëssëdëmshpërblimitpërpaditësinnëlidhje me fitimin e 

munguarnënjeshumërreth 76.485,11 EUR, pa 
përmenduredheinteresinditorderinëekzekutimin e vendimit, përdëmtimin e njësasiemalli 
me vlerëtotale 7.760 EUR, 
ështëtejetabuzivdhenëshklejetëplotëtëparashikimevetëkufizimittëpërgjegjësisësëtransport
uesitsipasKonventëssëMontrealit. 

- Ekzekutimiimenjëhershëmikëtijvendimitëkundraligjshëm do 
t’isilltetëpadituritpasojatërënda, rikuperimiitëcilavenëtëardhmen, do tëishteipamundur, 
përshkaktëvështirësisënërregullimin e pasojavedhekthimittëpalëvenëgjendjenekzistuese, 
nërasttëprishjessëvendimitnga ana eGjykata e Lartë.  

- Kjoedhepërshkaktëshumëssëdëmshpërblimit, 
sidheqasjessëpaditësitnëkëtëprocesgjyqësor, icili ka abuzuar me tëdrejtën e padisë me 
qellimpërfitimin e kësajshumepërmos ta kthyermë. 
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- Përsamësipër, bazuarnënenin 479/1/a tëK.Pr.Civile, kërkojmëngaGjykata e Lartë, 
pranimin e kërkesëspërpezullimin e ekzekutimittëvendimit nr.7550, datë 24.09.2018, 
tëGjykatëssëRrethitGjyqësorTiranë, ndryshuarpjesërisht me vendimin nr.182, datë 
30.06.2021 tëGjykatëssëApelitTiranë, derinëshqyrtimin e rekursit. 
11.Në datën 25.10.2021, palapaditëseShoqëria“Agri Egnatia”sh.p.k, ka 

paraqitruparashtrimetlidhur me kërkesësnpërpezullim, duke parashtruarkëtoshakqe: 
- Mbibazën e vendimittëGjykatëssëApelitTiranë, icilitashmëpërbëntitullekzekutiv, 

palapaditëseiështëdrejtuarZyrësPërmbarimore “Bailiff Officers”sh.p.k, përfillimin e 
proceduravepërmbarimorepërekzekutimin e tij. 

- FillimishtpërmbaruesiprivatAlsidKamberiiështëdrejtuar me shkresëpalëssëpaditurkui ka 
kërkuarekzekutiminvullnetartëvendimittëformëssëprerë. 

- Pala e paditurshoqëria “Alitalia-SocietaAereaItaliana S.P.A” DegaShqipëri, jo vetëmnuk 
ka ekzekutuarvullnetarishtvendimin e GjykatëssëApelit nr.182, datë 30.06.2021, 
poriështëdrejtuarGjykatëssëLartë me kërkesënobjektshqyrtimi duke kërkuarpezullimin e 
ekzekutimittëkëtijvendimi.Ndërkohë, qëshoqëriapërmbarimore ka vijuar me 
proceduratpërmbarimorepërekzekutimin e titullitekzekutiv, dhemadje ka 
kryerekzekutimin e plotëtëtijnëllogaritëbankaretëpalëssëpaditur. 

- Sa mësipër, kërkesa e palëssëpaditurparaqiturpërparakësajgjykatepërpezllimin e 
ekzekutimittëvendimitnëGjykatësëLartëështëtashmënjëkërkesëpaobjekt. 

 
II. VlerësimiiKolegjit 
 

12.Kolegji Civil iGjykatëssëLartë (nëvijimKolegji),vlerëson se kërkesa e palëskërkuese, 
përpezullimin e ekzekutimittëvendimitgjyqësortësipërcituarështë e pabazuarnëligj.   
Nëpikën 1 tënenit 479 tëKodittëProcedurës Civile, parashikohenkushtetdhemotivetpërtëcilat, 
Gjykata e Lartë, mundtëpezullojëekzekutimin e vendimitgjyqësor: “1. Gjykata e Lartë, 
pasiështëparaqiturrekursi, me kërkesëtëpalës, mundtëvendosëpezullimin e 
ekzekutimittëvendimitkur: a) ekzekutimiimenjëhershëmivendimit do tësilltepasojatërënda e 
tëpariparueshme; dhe/ose b) palaqë ka 
bërërekursindepozitongarancimaterialeqësiguronekzekutiminvendimit. …”. Ndërkohë, rezulton 
se bashkëlidhurkërkesëspërpezullimtëpalëskërkuese, gjendetvetëmkopja e 
rekursittëushtruarngakjopalëkundërvendimitgjyqësorpërtëcilinkërkohettëpezullohetekzekutimi.  

13. Palët e tjerapjesëmarrësenëgjykimin e 
çështjeskuështëdhënëvendimigjyqësorpërtëcilinkërkohetpezullimi, 
janënjoftuarrregullishtpërkërkesën e 
paraqiturngapalakërkuesedhenukkanëparashtruarargumentelidhur me 
bazueshmërinënëligjtëkërkesëspërpezullimdhepërqëndrimin e tyre.   

14.Kolegji vlerëson se neni 479/1 iK.Pr.Civile, garantonvendosjen e 
masëssëpërkohshmeproceduraletëpezullimittëekzekutimittëvendimitgjyqësortëformëssëprerënëfu
nksiontëzgjidhjessërekursit, qëështëushtruarndajvetëvendimittëformëssëprerë, sigurisht duke 
paturparasysharsyetjustifikuesetëzbatimittëkësaj mase, 
sikurmundettëjetëdëmiirëndëdheipariparueshëmqëmundtësjellëekzekutimiimenjëhershëmivendi
mitgjyqësortëformëssëprerë. Kjo e drejtë e palësndërgjyqësegjyqhumbëseështëparaparëngaligji 
procedural civil simjetqëgarantonankiminefektivnëkuptimtënenit 43 
tëKushtetutëssëRepublikëssëShqipërisëdhenenit 13 tëKonventësEuropianetëtëDrejtavetëNjeriut.  
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Nga ana tjetër, duhettheksuar se kjoështënjëmasë e përkohshme me 
karakterpërjashtimordhetëjashtëzakonshëm. Kjo do tëthotë se 
palandërgjyqësegjyqhumbëseqëbënkërkesënpërpezullimin e vendimitgjyqësortëformëssëprerë ka 
barrënt’iparaqesëGjykatësrrethanatkonkrete, 
tëbazuaranëprovatëcilatngaekzekutimiimenjëhershëmivendimitgjyqësortëformëssëprerë, kësaj 
pale mundt’ivijënjëdëmirëndënëmënyrëtëpaririparueshme.    

15.Nga shqyrtimiishkaqevekonkretepërtëcilatpalakërkuesekërkonpezullimin e 
ekzekutimittëvendimitgjyqësor, Kolegjivlerëson se, kërkuesinuk ka paraqiturasnjëshkak apo 
argument konkrettëbazuarnëprova se pseekzekutimiimenjëhershëmivendimit do tësilltepërpalën 
e paditurpasojatërëndadheaqmëpaktëpariparueshme.  

16.Gjithashtungaaktetqëndodhennëfashikullin edosjesgjyqësore,rezulton se nga ana e 
palëspaditëseShoqëria “Agri Egnatia” sh.p.k, ështëparaqiturvendimi nr.1291 prot, nr.982.regj, 
datë 20.10.2021,për “Pushimin e ekzekutimittëUrdhërittëEkzekutimit”, kuvërteton se 
detyrimiështëshlyertërësisht,dhepërpasojëkërkesaështëpaobjekt.  

17.Përsa mësipër, Kolegji Civil iGjykatëssëLartëvlerëson se nuk ka vend 
përtëpranuarkërkesën e paraqiturngakërkuesi, përpezullimin e 
ekzekutimittëvendimitgjyqësortëformëssëprerë.    

 
PËR  KËTO  ARSYE, 

 
Kolegji Civil iGjykatëssëLartë, nëbazëtënenit 479 tëKodittëProcedurës Civile; 

 
VENDOSI: 

 
-  Mospranimin e kërkesëssëpalëskërkuese, Shoqëria “Alitalia- SocietaAereaItaliana” 

Spa, deganëShqipëri, me objekt “Pezullimiiekzekutimittëvendimitgjyqësor nr.182, datë 
30.06.2021 tëGjykatëssëApelitTiranë”. 
         Tiranë, mëdatë09.02.2022. 
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 
KOLEGJI CIVIL 

 
Nr. 158/13iRegj.Themeltar. 
Nr. 158/13iVendimit. 

VENDIM 
NË EMËR TË REPUBLIKËS 

 
   Kolegji Civil iGjykatëssëLartëipërbërënga: 
 

Ervin PUPE   -  Kryesues 
Sandër SIMONI           -  Anëtar 

          Artur KALAJA-  Anëtar 
 

nëdhomëkëshillimimëdatë 09.02.2022, mori nëshqyrtimçështjen civile nr.158, 
RegjistriThemeltar, datë11.10.2021 regjistrimi, që u përketpalëve:  
 
KËRKUES:   NapolonRapo. 
 
OBJEKTI: Kërkohetpezullimiiekzekutimittëvendimitgjyqësor nr.835, 

date 16.10.2018, tëGjykatëssëApelitVlorë. 
 
BAZA LIGJORE:  Neni 479/a, 615/a tëKodittëProcedurës Civile.  
 
Përçështjen civile qëipërket:    
 
PADITËS:    Thanas Rapo.  
    Jani Rapo. 
 
I PADITUR:   NapolonRapo. 
           
OBJEKTI: Detyrimin e tëpadituritt’iukthejëpadtësavevlerën e 

shpenzimevetëkryerasirrjedhojë e gjerimitnëshumën 600.00 
Euro 
sidhet’judëmshpërblejëdëminqëështëshkaktuarsirrjedhojë e 
gjerimitnëformën e kamatvonesave. 
Detyrimin e 
tëpadituritëpagujëshpenzimetgjyqësoredheshpenzimetpëravo
katnëmasënqë do tëkryhen. 

  
BAZA LIGJORE: Nenet 648-652 de neni 913-934 tëKodit Civil 

tëRepublikëssëShqipërisë. 
 

KOLEGJI  CIVIL I GJYKATËS SË LARTË 
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Pasidëgjoirelatimin e gjyqtarit Artur Kalajambikërkesën e 
pezullimittëekzekutimittëvendimitgjyqësortëformëssëprerë,   

 
VËREN: 

 
I. Rrethanat e çështjes. 

 
1.Nga aktet e fashikullittëgjykimitdhereferuarfaktevetëpranuarangatëdyjagjykatat, 

rezultone provuar se paletndërgjyqësejanënëmarrëdhënietëposaçmefamiljare. 
2.Me vendimin nr.2/2 datë 20.06.2003,të KRRT BashkiaHimarë,dhe me vendimin 

nr.3/4 datë 
16.07.2003,janëakorduarrespektivishtLejepërsheshndërtimidheLejendërtimipërndërtimin e 
njëobjekti, Hotel 6 katembitokënëemertëAristotelRapo, PanoRapodhe Napoleon Rapo.  

3.Me vendimin nr.7, datë 04.09.2005,të KRRT BashkiaHimarë,ështëdhënëlejenë 
favor në Napoleon Rapo, përshtesëkati,ambientendihmësedhepishinë. Kondicionet Urbane 
sipaskëtijvendimi do tëishinatotëdhëna me vendimin nr.2/2 datë 20.06.2003 të KRRT 
BashkiaHimarë. 

4.Gjatëndërtimittëhotelit,rezulton se nga ana e BashkisëHimarëështëmbajtur Akt-
kontrollpërrealizimin e punimevenëpërfundimin e themelevesipasprojektit. Ky 
aktrezultontëjetëështënënshkruarngadrejtuesiipunimeveIng.Luan Rama 
dhepërfaqësuesiiZyrëssëUrbanistikësPanajotGjidede. Po kështu, rezultontëjetëmbajtur Akt-
Kolaudiminga Ing Dhurata Beladheing. Luan Rama.  

5.Me shkresën nr.1262 prot, datë 22.12.2006,ështënxjerrëleja e 
shfrytezimittëobjektitnëemërtëAristotel, Panodhe Napoleon Rapo. 
MëtejështërealizuarrregjistrimiipronesnëemërtëAristotel, Panodhe Napoleon Rraponë 
ZVRPP Vlorë,sipasvërtetimitngarregjistrathipotekor nr.334, datë 05.01.2009 lëshuar me 
datë 11.12.2012. 

6. Pala paditëse ka parashtruar se objektiështëndërtuarngashoqëria 
“Rama”sh.p.kdhetëgjithashpenzimetpërndërtimin e HotelitRapos Resort 
janëkryersipaspalëspaditëse, nga Thanas Rapodhe Jani Rapo, rrethanëkjo e 
cilaështëpohuaredhenëdeklaratënnoterialetërealizuarngaAristoteldhePanoRapo, 
tëcilëtkanëdeklaruar se u detyrohennëvlerën 1.800.000 euro Thanas 
dheJnaiRapopërndërtimin e Hotelit, sëbashku me bashkëpronarintjetër Napoleon Rapo. 
Përsamësipërpalapaditëse Thanas dhe Jani Rapo duke pretenduar se 
ngaprovatshkresoredheprovat me ekspert, vërtetohet se Hotel Rapos Resort 
ështëndërtuarngaShoqëria “Rama” sh.p.kqë ka nënkontraktuarshoqërinë “PVN”sh.p.kdhe  
se financimipërndërtimin e hotelitështërealizuarngapaditësit Thanasdhe Jan Rapo, duke 
vlerësuar se gjendeminërastin e 
gjerimittëpunëvetëtëpadituritngadypaditësat,ijanëdrejtuargjykatës me padi, 
kundërtëpadituritNpolonRapo, duke kërkuardetyrimin e tëpadituritt’íukthejpaditësavevlerën 
e shpenzimevetëkryerasirrjedhojë e gjerimitnëshumën 600.000 
Euro,sidhet’judëmshpërblejdëminqëështëshkaktuarsirrjedhojë e gjerimitnëformën  e 
kamatvonesavesidhedetyrimin e 
tëpaditurittëpaguajëshpenzimetgjyqësoredheshpenzimetpëravokat. 

7.Nëpërfundimtëkëtijgjykimi, Gjykata e RrethitGjyqësorVlorë, me vendimin 
nr.1172, datë 04.07.2017,  ka vendosur:  

“Rrëzimin e padisë”. 
8.Mbiankimin e paditësve,Gjykata e ApelitVlorë, me vendimin nr.835, datë 

16.10.2018, ka vendosur:  
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“Ndryshimin e vendimit nr.1172, datë 04.07.2017 
tëGjykatëssëRrethitGjyqësorVlorëdhe duke e gjykuarçështjennëfakt: 
Pranimin e padisësëpaditësve Thanas Rapodhe Jani Rapo. 
Detyrimin e tëpaditurit Napoleon Rapotukthejëpaditësve ThanasRapodhe Jani 
Rapovlerën e shpenzimevetëkryerasirrjedhojë e gjirimit, nëshumën 600.000 euro ( 
gjashtëqindmijë) euro”. 
Detyrimin e tëpaditurit Napoleon Rapotëpaguajëshpenzimetpërpërfaqësimin me 
avokattëpalëspaditësesidheshpenzimetgjyqësore, nëmasën e përllogariturngagjykata. 
Ky vendimshoqërohet me urdhërekzekutimi…”. 

9.Kundër vendimittëGjykatëssëApelitVlorë,ështëparaqiturrekursnëGjykatën e Lartë, 
ngapala epaditurNapolonRapo.  
Njëkohësisht, nëdatën11.10.2021,NapolonRapo, ka paraqiturkërkesënpërpezullimin e 
ekzekutimittëvendimitgjyqësor, duke parashtruarkëtoshkaqe:  

- NërekursikemiparashtruarGjykatëssëLartëdhemundtëevidentohetse:a) çështja 
kagjeturzgjidhjetërësishttëndryshmenëgjykatën e shkallëssëparë, nga ajo qëi ka 
dhënëgjykata e apelit. 

- ÇështjaështëshqyrtuarjashtërradhësnëGjykatën e Apelit, nëkundërshtim me pikën 2 
tënenit 460 tëK.Pr.Civile, pa ndonjëarsyeqëtëjustifikojëkëtëveprim, faktqësëbashku 
me veprimet e tjeratëGjykatëssëApelit e bënvendimmarrjen e sajtënjëanshme;  

- Ështëpranuarnjëpadi e parashkruar, 
qoftëreferuarafatittrevjeçartëparashkrimittëgjerimittëpunëvetëtëtjerëve, 
qoftëreferuarafatittëpërgjithshëm 10 vjeçartëparashkrimittëpadive, pa u 
marrënëshqyrtimpretendimipërkatësipalëssëpaditurngagjykata e faktit,c) 
Vendimiigjykatëssëapelitështë kopje e 
ankimittëpalëspaditësedhenuktrajtonasnjëngapretendimet e tëpaditurit,  

- Vendimiigjykatëssëapelitështëipabazuarnëprovat e paraqituranëgjykim, 
osenëkundërshtim me këtoprova, oseështëmarrëmbiprovatëpavërteta, 
sidëshmitëpërkryerjen e punimevengashoqëria “Rama”sh.p.k. apo shoqëria “PVN” 
sh.p.k.,dëshmitëpërkryerjen e punimeve me vleratëpaditësave, aktiiekspertimit, apo 
qënukkanëlidhje me çështjen, sillogaritëjashtështetittëvëllaittëpaditësit; 

- Vendimiigjykatëssëapelit u ka njohurpaditësavevlera, 
qëatavetëmbiprovapretendojnë se ipërkasinshoqërisë “Rapo's Resort Hotel”sh.p.k. 
Sa mësipërdhetëtjeraipërkasinargumentavetëpasqyruaranërekurs, 
poriparashtrojmënëargumentimtëqëndrimit se, nëbazëtëligjit, 
vendimiigjykatëssëapelitduhetprishur, 
padíaduhetrrëzuardheçdoekzekutimikryerndërkohë do 
tëdëmtontenëmënyrëtëpajustifikuartëdrejtat e kërkuesit. 

- Tëdrejtat e kërkuesit do 
tëdëmtoheshinnëmënyrëtëpariparueshmengaekzekutimiivendimit nr.835, datë 
16.10.2018 tëGjykatëssëApelitVlorë.Kërkuesi ka qenëpunonjësi 
“UjesjellësKanalizimeHimare” sh.a, nëpozicionin “Nëpunësfaturash / 
Magazinier”nga data 01.10.2013 derinëdatë 09.07.2021, 
ndërsaaktualishtështëkryerndërprerja e 
marrëdhëniessëpunëspërshkaktëmbushjessëmoshëspër pension. 

- Kërkuesiështëpunësuarnëpozicionin e mësipërmpërtësiguruarjetesën, pasi, 
megjithësebashkëpronarnëobjektinkuushtronaktivitetinshoqëria “Rapo's Resort 
Hotel” sh.p.k,dhenjëkohësishtortakikësajshoqërie, qënëvitin 
2013,ështëlarguardhunshëmngaobjektidhenukështëlejuarmëtëushtrojëmbisendinpos
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ediminqëitakonngabashkëpronësiadhenjëkohësishtnukiështëdhënëasnjëvlerëmonetar
engatëardhurat e siguruarangaaktivitetiishoqërisë “Rapo's Resort Hotel”sh.p.k. 

- Pra, burimitëardhuravepërjetesëtëkërkuesitmbetenatongapunësimisimësipër, 
tashmënga pensioni ipleqërisë, prekja e tëcilave do 
tëçontenëdëmtimtëpashmangshëmtëstandartit minimal tëjetesës. 

- Nga ana tjetër, ekzekutimimbitëvetmenpasuritëtij, 
pjesënnëbashkëpronësinëobjektinkuushtronaktivitetinshoqëria “Rapo's Resort 
Hotel”sh.p.k., do tësilltepasojatërënda e 
tëpariparueshmenëtëdrejtatpasuroretëkërkuesit, pasinësepaditësirezultongjyqfitues, 
do tëjetë e pamundur, apo tej mase e vështirëtirikthehentëdrejtat e tij.  

- NëpërfundimtëgjykimittëçështjesnëGjykatën e Lartëkëtotëdrejta do tëjenëshitur, 
madjenënvlerën e tregut, sirrjedhojë e ankandit, objektimundtëtjetërsohettektëtretë, 
madjemundtëmosruhetmënëgjendjenaktuale, duke lindurtëdrejtashtesëtëtëtretëve, 
apo duke humbur e drejtapronësore, sirrjedhojë e njëhumbjejetëmundshmetësendit, 
nërast se blerësiimundshmënukdëshirontëruajësendinderinëkohën e 
përfundimittëgjykimit. 

- Vetëfaktisëkërkuesiështëbashkëpronar, me 1/3 pjesë, me objektin e 
poseduarngapaditësit, kuushtrohetaktivitetiishoqërisë “Rapo's Resort Hotel” sh.p.k, 
përbëngarancitëmjaftueshme, qësiguronekzekutimin e vendimit, 
pasisipasvendimitgjyqësortëvënënëekzekutim, vlera e 
detyrimitikorrespondonvlerëssë 1/3 pjesëtëobjektit. 

- Duke qenëobjektinëbashkëpronësi, kërkuesinukmundtëtjetërsojëpjesën e tij, 
osenëçdorastpaditësit, poseduestësendit, do tëjenënëdijenitëçdotjetërsimitëkërkuar, 
duke paturedhemundësinëpërtëkërkuarheqjen e pezullimittëekzekutimit. 
10.Në datën 26.10.2021 palapaditëse Thanas Rapodhe Jani 

Rapokanëparaqiturparashtrimelidhur me kundërshtimin e kërkesëspërpezullim, duke 
parashtruarkëtoshkaqe: 
- Sëparinuk ka asnjëakt apo prove qëvërtetonfillimin e ekzekutimitmbipasurinë e 

paluajtshme.  
- Se dyti, nuk ka asnjëprovëqevertetonmundësinë e tjetërsimittëpronësnë favor 

tëtëtreteve. QendrimiiGjykatëssëLartënëshqyrtimin e çështjevetë tilla, ështe se. “Kjo 
do tëthotë se palaqë e kërkonpezullimin ka barrën e 
paraqitjessëfaktevedheargumentavekonkretë se 
ciliështëdëmiirëndëqëasajmundt’ivijëngaekzekutimiimenjëhershëmivendimitgjyqës
ortëformëssëprerëdhepse apo nëçfarëmënyrekydëmështë me natyretëparikthyeshme.  

- Sëtreti, kërkuesisëbashku me paditësitnëgjykim, janëbashkëpronarënë 1/3 
pjesëtëpasurisësëpaluajtshme, praautomatikishtkërkuesi ka 
tëgjithagarancitëqënërastin e njëvendimigjyqësortëfavorshëmpërtë, 
tëekzekutojëdeminqëmundt'ivijëngakyekzekutim.Përsakemisqaruarnëparagrafinmës
ipër, kypretendimshërbënnëfaktsi argument nëtëkundërt. Pra duke qenë se 
kërkuesisëbashku me paditësitnëgjykim, janëbashkëpronarënë 1/3 pjesëtëpasurisë 
sepaluajtshme, automatikisht ka kërkuesitëgjithagarancitëqënërastin e 
njevendimigjyqësortëfavorshëmtëtëekzekutojëdëminqëmundt'ivijengakyekzekutim. 

- Referuarnenit 517 dhe 518 tëK.Pr.C, 
lajmërimipërekzekutimnukmundetkurrsesitëshoqërohet me gjobë. Nëushtrimin e 
detyrës se 
tyrepërmbaruesitmundtëaplikojnëgjobapërsubjekteqënukjanëbashkëpunuese me 
përmbaruesinnëprocesin e ekzekutimit, por jo 
ndajsubjektitndajtëcilitshtrihetekzekutimi.  
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- Ky argument, përveçsepërbënnjëshkaktëpaligjshëmpërparaqitjen e kesajkërkese, 
ështënjëkohësishtnjështrembëriminfantilitëvërtetësnëlidhje me 
kërkesënpërpezullimekzekutimidhenëkushtetkurnamungonkopja e 
njoftimitpërekzekutimvullnetarbashkalidhurkërkesës, kemiarsyetebesojmë se 
kjokërkesëështëabuzivedhe e pabazuarnëligj e nëprova. 

- Përveçsamësipër, njëngakushtetnëtëcilat do 
tëpërligjejpezullimiiekzekutimittënjëvendimitëformëssëprerë, do 
tëishtenërasttëpagimittënjëgarancienga ana e kërkuesit. Nukrezultonngapërmbajtja e 
kërkesëskryerja e njëpagesetëtillë. 

- Nëpraktikën e sajGjykata e Lartë ka analizuaredhenatyrën e 
kërkesëspërpezullimekzekutimi, sipasnenit 479 těK.Pr.C.SipasGjykatëssëLartë 
masa e përkohshme e 
pezullimittëekzekutimittëvendimitgjyqësortëformëssëprerësipasnenit 479 teK.Pr.C 
ka karakterpërjashtimordhetëjashtëzakonshëm. Nëtëkundert do 
tëzhvleftësohejfuqiajuridike e vendimitgjyqësortëformëssëprerë, 
detyrueshmëriapërzbatimin e 
tijngapalëtndergjyqesedhemosezkekutimiivendimitgjyqësortëformëssëprerë, 
ngapërjashtim do tëshndërrohejnërregull.  

- Kjo do tëvintendesh me 
tëdrejtënkushtetuesedhekonventoretëkujtdopërtëpaturnjëprocestërregulltligjor, e 
drejtëqëpërfshin jo vetëmfazënnjohësetësëdrejtësporedhefazënekzekutive.  

-      Kjo do tëthotë se palaqë e kërkonpezullimin ka barrën e 
paraqitjessëfaktevedheargumentavekonkretë se 
ciliështëdëmiirëndëqëasajmundt'ivijëngaekzekutimiimenjëhershëmivendimitgjyqëso
rtëformëssëprerëdhepse apo nëçfaremënyrekydëmështë me natyrëtëparikthyeshme.  

 
II. VlerësimiiKolegjit 
 

11.Kolegji Civil iGjykatëssëLartë (nëvijimKolegji) vlerëson se kërkesa e 
palëskërkuese, përpezullimin e ekzekutimittëvendimitgjyqësortësipërcituarështë e 
pabazuarnëligj.   
Nëpikën 1 tënenit 479 tëKodittëProcedurës Civile, 
parashikohenkushtetdhemotivetpërtëcilat, Gjykata e Lartë, mundtëpezullojëekzekutimin e 
vendimitgjyqësor: “Gjykata e Lartë, pasiështëparaqiturrekursi, me kërkesëtëpalës, 
mundtëvendosëpezullimin e ekzekutimittëvendimitkur: a) 
ekzekutimiimenjëhershëmivendimit do tësilltepasojatërënda e tëpariparueshme; dhe/ose b) 
palaqë ka bërërekursindepozitongarancimaterialeqësiguronekzekutiminvendimit. …”.  
Ndërkohë, rezulton se nëzbatimtëpikës 1 tënenit 479 tëKodittëProcedurës Civile, 
bashkëlidhurkërkesëspërpezullimtëpalëskërkuese, gjendetvetëmkopja e 
rekursittëushtruarngakjopalëkundërvendimitgjyqësorpërtëcilinkërkohettëpezullohetekzekuti
mi.  

12.Palët e tjerapjesëmarrësenëgjykimin e 
çështjeskuështëdhënëvendimigjyqësorpërtëcilinkërkohetpezullimi, 
janënjoftuarrregullishtpërkërkesën e 
paraqiturngapalakërkuesedhenukkanëparashtruarargumentelidhur me 
bazueshmërinënëligjtëkërkesëspërpezullimdhepërqëndrimin e tyre.   

13.Kolegjivlerëson se neni 479/1 iK.Pr.Civile, garantonvendosjen e 
masëssëpërkohshmeproceduraletëpezullimittëekzekutimittëvendimitgjyqësortëformëssëprer
ënëfunksiontëzgjidhjessërekursit, qëështëushtruarndajvetëvendimittëformëssëprerë, 
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sigurisht duke paturparasysharsyetjustifikuesetëzbatimittëkësaj mase, 
sikurmundettëjetëdëmiirëndëdheipariparueshëmqëmundtësjellëekzekutimiimenjëhershëmiv
endimitgjyqësortëformëssëprerë.  
Kjo e drejtë e palësndërgjyqësegjyqhumbëseështëparaparëngaligji procedural civil 
simjetqëgarantonankiminefektivnëkuptimtënenit 43 
tëKushtetutëssëRepublikëssëShqipërisëdhenenit 13 
tëKonventësEuropianetëtëDrejtavetëNjeriut.  
Nga ana tjetër, duhettheksuar se kjoështënjëmasë e përkohshme me 
karakterpërjashtimordhetëjashtëzakonshëm. Kjo do tëthotë se 
palandërgjyqësegjyqhumbëse,qëbënkërkesënpërpezullimin e 
vendimitgjyqësortëformëssëprerë, ka barrënt’iparaqesëGjykatësrrethanatkonkrete, 
tëbazuaranëprova, ngatëcilattërezultojë se 
ngaekzekutimiimenjëhershëmivendimitgjyqësortëformëssëprerë, kësaj pale 
mundt’ivijënjëdëmirëndënëmënyrëtëparikthyeshme.    

14.Nga shqyrtimiishkaqevekonkretepërtëcilatpalakërkuesekërkonpezullimin e 
ekzekutimittëvendimitgjyqësor, Kolegjivlerëson se, kërkuesinuk ka paraqiturasnjëshkak 
apoargument konkrettëbazuarnëprova se pseekzekutimiimenjëhershëmivendimit do 
tësilltepërpalën e paditurpasojatërëndadhetëpariparueshme. Të gjitha pretendimet e tjera që 
parashtron pala kërkuese si arsye për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të 
formës së prerë të Gjykatës së Apelit Vlorë, përbëjnë në fakt kërkime të cilat lidhen me 
shqyrtimin e rekursit nga Gjykata e Lartë. 

15.Përsa mësipër, Kolegji Civil iGjykatëssëLartëvlerëson se nuk ka vend 
përtëpranuarkërkesën e paraqiturngakërkuesi, përpezullimin e 
ekzekutimittëvendimitgjyqësortëformëssëprerë.    

 
PËR  KËTO  ARSYE, 

 
Kolegji Civil iGjykatëssëLartë, nëbazëtënenit 479 tëKodittëProcedurës Civile; 

 
VENDOSI: 

 
- Mospranimin e kërkesëssëpalëskërkuese,NapolonRapo, me objekt 
“Pezullimiiekzekutimittëvendimitgjyqësornr.835, date 16.10.2018, tëGjykatëssëApelitVlorë.      
 
       Tiranë, më datë 09.02.2022. 
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