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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI CIVIL 

 

Nr. 162/11 i Regj.Themeltar 

Nr. 162/11 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  07.05.2021, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr.536 akti, 

datë  28.02.2020 si më poshtë: 

 

KËRKUES:   Shoqëria Bakaj sh.p.k 

 

OBJEKTI:  Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr.1085, datë 20.06.2017 

të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë, lënë në fuqi me vendimin 

nr.743, datë 20.11.2019 të Gjykatës së Apelit Vlorë. 

 

BAZA LIGJORE:   Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile. 

 

Për çështjen civile që iu përket palëve: 

 

PADITËS:   Valentina Harunaj, 

Fatmir Harunaj 

 

I PADITUR:   Shoqëria Bakaj 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 

Bakaj sh.p.k me datë 28.02.2020 ka paraqitur një kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të 

vendimit nr.743, datë 20.11.2019 të Gjykatës së Apelit Vlorë. 

2. Referuar akteve të administruara në gjykatat e faktit rezulton se pala paditëse  

Valentina Harunaj dhe Fatmir Harunaj i janë drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësor  Vlorë 

kundrejt palës së paditur, Shoqëria Bakaj sh.p.k, me objekt “Përmbushje e detyrimi 

kontraktor”... 

 

3. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Vlorë, me vendimin nr.1085, datë 20.06.2017 ka 

vendosur: 

“Pranimin pjesërisht të kërkesëpadisë. 

 Detyrimin e palës së paditur ti paguajë paditësave shumën 85.330 lekë për punimet e 

pakryera”. 

4. Gjykata e Apelit Vlorë, me vendimin nr.743, datë 20.11.2019 ka vendosur: 

 “Lënien në fuqi të vendimit nr.1085, datë 20.06.2017 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 

Vlorë për pjesën e pranuar të padisë. 

 Ndryshimin e pjesës tjetër në këtë mënyrë: 

 Detyrimin e palës së paditur Shoqëria Bakaj sh.p.k. tu paguajë paditësve Valentina 

dhe Fatmir Harunaj shumën prej 1.000.000 lekë si vlerë e dëmit të shkaktuar”. 

5. Kundër këtij vendimi, ka paraqitur rekurs pala e paditur, Shoqëria Bakaj 

sh.p.k, e cila po me datë 28.02.2020 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:  

 Gjykata e Apelit ka gabuar përsa i përket si pjesës së parë të vendimit pra detyrimit 

për t'i paguar paditësve shumën prej 85,330 lekë për punimet e pakryera pasi ky 

detyrim “detyrimin kontraktor “ i yni si punime të pakryera dhe të përcaktuara 

shprehimisht në Aneks kontrat I, bashkangjitur Kontratës së Kaparit nuk iu referohet 

fare këtyre zërave kontraktuale, por kërkon një mur ndarës që nuk përfshihet si punim 

në këtë aneks kontrate dhe që nuk është realizuar me kërkesë të tyre dhe së dyti, 

Gjykata e Apelit Vlorë ka gabuar përsa i përket edhe pjesës tjetër të vendimit me të 

cilin ka vendosur “Detyrimin e palës së paditur shoqëria bakaj” sh.p.k. t’u paguajë 

paditësve Valentina dhe Fatmir Harunaj shumën prej 1.000.000 lekë si vlerë e dëmit 

të shkaktuar”, pasi ky vendim bie ndesh me nenin 6 të KPC “gjykata që gjykon 

mosmarrëveshjen duhet të shprehet mbi gjithçka që kërkohet dhe vetëm, për atë që 

kërkohet. 

 Kjo për shkak se paditësit në kërkesëpadinë e tyre kanë kërkuar “Shpërblimin e dëmit 

jashtëkontraktorë si fitim të munguar ndërsa në marrjen e vendimit formë të prerë”. 

ndërkohë që në ankimin e bërë prej tyre kanë bërë ndryshim të objektit të padisë duke 

kërkuar: Detyrimin kontraktual të kontratës së qirasë me vlerën 1.360.330 lekë total. 

 Ky ishite një kërkim i ri i paditësave, pra dëmi kontraktual për qira të papaguara që 

nuk ishte kërkim i ri i paditësave, pra dëmi kontraktual për qira të papaguara që nuk 

ishte kërkuar në gjykimin të  shkallës të parë. 

 Gjykata e Apelit ka gabuar dhe vepruar në kundërshtim me ligjin pasi nuk mori në 

konsideratë edhe faktin që paditësi kishe hequr dorë nga kërkimi i detyrimit të dëmit 

jashtëkontraktorë si fitim i munguar në vlerën mujore prej 25.000 lekë për çdo muaj 

nga data 16.12.2014 deri në marrjen e vendimit formë të prerë, në mbështetje të nenit 

459 të KPC. 

 Pra Gjykata e Apelit e ka kaluar objektin e padisë me të padrejtë, kur sipas KPC duhet 

të shprehet vetëm lidhur me kërkimet që bëjnë palët dhe jo tej tyre.Ky është një 
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qëndrim tërësisht subjektiv dhe i paligjshëm për të mos thënë i njëanshëm në mënyrë 

të qëllimshme. 

 Ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit të Gjykatës së Apelit Vlorë do të sillte pasoja 

të rënda dhe të pariparueshme për ne si shoqëri tregtare pasi do të vendoseshin në 

vështirësi financiare të theksuara nga zbatimi i këtij vendimi. 

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

kërkesës për pezullim të palës kërkuese, Shoqëria Bakaj sh.p.k, 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 Bakaj sh.p.k.  

 

 

 

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 Bakaj sh.p.k 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 KPC garanton vendosjen e masës së përkohshme 

procedurale të pezullimit të ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë (në kuptimin 

material) në funksion të zgjidhjes së rekursit, që është ushtruar ndaj vetë vendimit të formës 

së prerë, sigurisht duke patur parasysh arsyet justifikuese të zbatimit të kësaj mase, sikur 

mundet të jetë dëmi i rëndë dhe i pariparueshëm që mund të sjellë ekzekutimi i 

menjëhershëm i vendimit gjyqësor të formës së prerë. Kjo e drejtë e palës ndërgjyqëse 

gjyqhumbëse është paraparë nga ligji procedural civil si mjet që garanton ankimin efektiv në 

kuptim të nenit 43 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë dhe nenit 13 të Konventës 

Europiane të të Drejtave të Njeriut. Por duhet theksuar se kjo është një masë e përkohshme 

me karakter përjashtimor dhe të jashtëzakonshëm. Kjo do të thotë se pala ndërgjyqëse 

gjyqhumbëse që bën kërkesën për pezullimin e vendimit gjyqësor të formës së prerë ka 

barrën t’i paraqesë Gjykatës rrethanat konkrete, të bazuara në prova në cilat nga ekzekutimi i 

menjëhershëm i vendimit gjyqësor të formës së prerë, kësaj pale mund t’i vijë një dëm i rëndë 

në mënyrë të parikthyeshme.  

10. Nga shqyrtimi i shkaqeve konkrete për të cilat pala kërkuese, Shoqëria Bakaj 

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 Shoqëria Bakaj sh.p.k 

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 Bakaj sh.p.k, për pezullimin e 

ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë. 
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 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 Bakaj sh.p.k, për 

pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr.743, datë 20.11.2019 të Gjykatës së Apelit Vlorë. 

 

Tiranë, më datë 07.05.2021  

   

   

    ANËTAR            ANËTAR             KRYESUES 

 

Sokol SADUSHI       Ilir PANDA           Ervin PUPE 
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI CIVIL 

 

Nr. 183/13 i Regj.Themeltar 

Nr. 183/13 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 07.05.2021, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr.183 akti, 

datë 21.05.2020 si më poshtë: 

 

KËRKUES:   Shoqëria RO-AL Sh.p.k 

 

OBJEKTI:   Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. (11-2017-6082)1954,  

datë 01.12.2017 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës, lënë në 

fuqi me vendimin nr.10-2019-2100(702), datë 12.11.2019  të 

Gjykatës së Apelit Durrës. 

 

BAZA LIGJORE:   Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile. 

 

Për çështjen civile që iu përket palëve: 

 

PADITËS:   Armando Haxhillari 

 

I PADITUR:   Shoqëria RO-AL Sh.p.k 

 

PERSONA TË TRETË : Bashkim Haxhillari 

        Bukurie Haxhillari 

 

                                     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 

RO-AL Sh.p.k, me datë 21.05.2020 ka paraqitur një kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të 

vendimit nr.10-2019-2100(702), datë 12.11.2019 të Gjykatës së Apelit Durrës.  

2.Referuar akteve të administruara në gjykatat e faktit rezulton se paditësi Armando 

Haxhillari, i është drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës, kundrejt palës së paditur, 

Shoqëria RO-AL Sh.p.k, me objekt “Zgjidhjen e kontratës së sipërmarrjes”... 

3.Gjykata e Rrethit Gjyqësor Durrës, me vendimin nr.(11-2017-6082)1954, datë  

01.12.2017  ka vendosur: 

- Pranimin e kërkesë padisë së Armando Haxhillari, kundër palës së paditur: Shoqëria 

“RO-AL” Sh.p.k, me persona të tretë: Bashkim Haxhillari e Bukurije Haxhillari.  

- Zgjidhjen e Kontratës së Sipërmarrjes me nr.3357 Rep nr.3357, Rep, nr.802 Kol, datë 

23.08.2006, të lidhur ndërmjet Shoqërisë “Enkel” sh.p.k dhe të ndjerit Dhimitër 

Haxhillari. 

- Detyrimin e palës së paditur Shoqëria “RO-AL” Sh.p.k t’i kthej paditësit Armando 

Haxhillari shumën prej 25.000 Euro (njëzet e pesë mijë euro), si pasojë e zgjidhjes së 

Kontratës së Sipërmarrjes nr.3357 Rep nr.302 Kol, datë 23.08.2006.  

- Detyrimin e palës së paditur Shoqëria “RO-AL” Sh.p.k t’i paguajë paditësit Armando 

Haxhillari interesat mbi shumën prej 25.000 Euro (njëzet e pesë mije euro), sipas 

vlerës së përcaktuar nga ana e ekspertit kontabël, duke filluar nga data e lidhjes së 

Kontratës së Shitblerjes personave të tretë Bashkim Haxhillari Bukurije Haxhillari, 

pra, nga data 25.02.2012, e deri në momentin e ekzekutimit të këtij vendimi, ku 

norma e interesit për vitin 2012 është në masën prej 3.0 % në vit, për vitin 2013 është 

në masën prej 1.75 % në vit, për vitin 2014 është në masën prej 0. 56 % në vit, për 

vitin 2015 është në masën prej 0.35 % në vit, për vitin 2016 është në masën 0.20% në 

vit, për vitin 2017 është në masën prej 0.05 % në vit, ndërsa, duke filluar nga data 

14.11.2017 e realizimit të aktit deri në momentin e ekzekutimit të ktij vendimi, 

interesi ditor është në shumën prej 0.6 Euro në ditë.  

- Ligjërimin e masës së sigurimit të padisë të marrë nga ana e gjykatës me vendimin e 

ndërmjetëm të datës 12.10.2016. 

- Shpenzimet procedural gjyqësore i ngarkohen palës së paditur Shoqëria “ROAL” 

Sh.p.k.  

- Këtu përfshihen:  

- Taksë mbi aktet në masën 1 % të vlerës se objektit të padisë në shumën prej 34.333 

lekë, të parapaguara nga pala paditëse.  

- Shpenzime për aktin e ekspertimit kontabël në shumën prej 24.000 lek të parapaguara 

nga ana e palës paditëse.  

- Taksë njoftimi në shumën 1.200 lekë të parapaguara nga ana e palës paditëse.  

- Taksë vendimi në shumën 200 lekë paguhet në momentin e marrjes së një kopie të 

vendimit.  

- Në bazë të neneve 310/1, 510, 511/1 së bashku me vendimin përfundimtar të gjykatës 

do të lëshohet edhe urdhëri i ekzekutimit për këte vendim, i cili do të konfirmohet nga 

ana e kancelares së gjykatës pasi vendimi të marrë formë të prerë. 

4.Ky vendim është lënë në fuqi nga Gjykata e Apelit Durrës, me vendimin nr.10-2019-

2100(702), datë 12.11.2019. 

5. Kundër këtij vendimi, ka paraqitur rekurs pala e paditur, Shoqëria RO-AL Sh.p.k, e cila po 

ashtu, me datë 21.05.2020 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:  

- Në lidhje me pikën një të kërkimit, çmojmë të sqarojmë përpara gjykatës se paditësi 

nuk legjitimohet të kërkojë zgjidhjen e një kontratë në të cilin ai vetë nuk ka qenë 

pjesë e kontratës. 
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- Paditësi për çdo shkak paligjshmërie ose pavlefshmërie mund të kërkojë kërkesa që 

kanë lidhje me vlefshmërinë por jo me ndryshimin e vullnetit të palëve të lidhura në 

kontratë.  

- Për këtë arsye, konstatojmë se me ndryshimin e vullnetit të palëve të lidhura në 

kontratë. Për këtë arsye, konstatojmë se në përputhje me parimin e disponimit mbi 

padinë, mjeti ligjor i zgjedhur nga paditëse nuk e legjitimon atë në këtë kërkim.  

- Baza ligjore e padisë janë nenet: 659, 663, 644 KC, neni 850 e vijues KC (shih bazën 

ligjore të padisë).  

- Paditësi ka kërkuar zgjidhjen e kontratës në Gjykatën e Durrësit por padinë e ka 

mbështetur në një bazë tjetër ligjore. Gjykata e Lartë ka theksuar në praktikën e saj  

Unifikues se gjykata duhet të shprehet vetëm për sa kërkohet dhe mbi bazën e asaj që 

kërkohet nga palët (parimi i disponibilitetit).Konkretisht baza ligjore e padisë 

parashikon: Përmbajtja e kontratës “ Neni 659 ”Kontrata është veprimi Juridik me anë 

të së cilës një ose disa palë krijojnë, ndryshojnë ose shuajnë një marrëdhënie juridike. 

- Kontratës Neni 664 Kur kontrata përmban vetëm detyrimin e propozuesit, pritësi 

mund ta refuzojë propozimin brenda afatit të caktuar, ose që rrjedh nga natyra e 

marrëveshjes. Në mungesë të një refuzimi të tillë, kontrata quhet e lidhur.  

- Sikurse vërehet nga këto nene, asnjëri nga dispozitat ligjore nuk i referohen zgjidhjes 

së kontratës së sipërmarrjes. 

- Gjykata në kundërshtim me elementet e procesit të rregullt ligjor ka disponuar për 

zgjidhjen e kontratës të pambështetur në bazën ligjore të identifikuar nga pala 

paditëse.  

- Identifikimi i bazës ligjore që ligji ia ka lejuar paditësit, përmban një rëndësi 

themelore në kuadër edhe të parimit të kontradiktoraritetit pasi pala e paditur dhe në 

çdo rast palët e tjera në gjykim investohen në kufijtë e shqyrtimit të asaj baze ligjore e 

cila identifikon shkakun ligjor të një konflikti ndërmjet palëve ndërgjyqëse. 

- Pala paditëse gjithashtu ka mbështetur padinë ne nenet 850 e vijues të Kodit Civil, 

përmbajtja Neni 805 “ Sipërmarrja është kontrata me të cilën njëra palë (sipërmarrësi) 

detyrohet, që me mjetet e saj dhe duke marrë përsipër rrezikun, të kryejë një vepër 

(punë), ose të bëjë një shërbim apo një zbatim të pavarur të punimeve, ndërsa pala 

tjetër detyrohet ta pranojë atë kundrejt çmimit të caktuar në kontratë.  

 

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

pezullim të palës kërkuese, Shoqëria RO-AL Sh.p.k 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 RO-AL Sh.p.k. 

 

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 RO-AL Sh.p.k, 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 KPC garanton vendosjen e masës së përkohshme 

procedurale të pezullimit të ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë (në kuptimin 
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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 RO-AL 

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. 

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

pranuar kërkesën e paraqitur nga kërkuesi Shoqëria RO-AL 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 RO-AL Sh.p.k, për pezullimin e 

ekzekutimit të vendimit nr.10-2019-2100(702), datë 12.11.2019 të Gjykatës së Apelit Durrës. 

 

Tiranë,më datë 07.05.2021    

   

ANËTAR            ANËTAR             KRYESUES 

 

       Sokol SADUSHI                     Ilir PANDA           Ervin PUPE 
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI CIVIL 

 

Nr. 220/19 i Regj.Themeltar 

Nr. 220/19 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 07.05.2021, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr.220 akti, 

datë  02.07.2020 si më poshtë: 

 

KËRKUES:   Fatime Seferi 

 

OBJEKTI:  Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr.727, datë 19.11.2019 të 

Gjykatës së Apelit Durrës. 

 

BAZA LIGJORE:   Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile. 

 

Për çështjen civile që iu përket palëve: 

 

PADITËS:   Bashkim Kuqi, 

Arta Allushi,  

Vath Dervishi, 

Fiqirete Dervishi, 

Bajram Kuqi,  

Merita Duka, 

Hamid Kuqi, 

Luljeta Sinani, 

Qazim Dervishi, 

Dervish Dervishi, 

Hatixhe Bala,  

Ikbale Voci,  

Deje Seferi,  

Kadrije Hoxha, 

Drita Kuqi 
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I PADITUR:   Fatime Seferi 

Artur Dervish 

Mjalinda Kuka,  

Zeliha Dervishi, 

Enja Dervishi  

Inva Dervishi  

Elda Dervishi 

 

                                      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, Fatime 

Seferi me datë 02.07.2020 ka paraqitur një kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të vendimit 

nr.727, datë 19.11.2019  të Gjykatës së Apelit Durrës. 

2. Referuar akteve të administruara në gjykatat e faktit rezulton se pala  paditëse  

Bashkim Kuqi, Arta Allushi, Vath Dervishi,Fiqirete Dervishi,Bajram Kuqi, Merita 

Duka,Hamid Kuqi,Luljeta Sinani,Qazim Dervishi, Dervish Dervishi,Hatixhe Bala, Ikbale 

Voci, Deje Seferi, Kadrije Hoxha,Drita Kuqi, i janë drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 

Durrës,kundrejt palës së paditur, Fatime Seferi, Artur Dervish,Majlinda Kuka, Zeliha 

Dervishi,Enja Dervishi, Inva Dervishi, Elda Dervishi, me objekt “Pjesëtim i  sendit të 

përbashkët”… 

3. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Durrës, me vendimin nr. (11-2017-5802)1851, datë 

16.11.2017 ka vendosur: “Pranimin e kërkesëpadisë të paditësave . . . “ 

4. Ky vendim është lënë në fuqi nga Gjykata e Apelit Durrës, me vendimin 

nr.727, datë 19.11.2019. 

5.Kundër këtij vendimi, ka paraqitur rekurs pala e paditur, Fatime Seferi, e cila po 

ashtu, me datë 02.07.2020 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: 

-Kërkojmë pezullimin e ekzekutimit të këtij vendimi deri sa Gjykata e Lartë të 

shprehet me  një vendim në lidhje me Rekursin që nuk është  shqyrtuar deri më sot, që 

është paraqitur nga ana jonë me datë 21.07.2017. 

-Duke marrë parasysh që me ekzekutimin e këtij vendimi, faktin që me pjesëtimin e 

kësaj pasurie do të shkaktohej një traum dhe shumë probleme sociale për 

trashëgimtarët e të ndjerit Xhemal Vath Dervishi, do të  shkaktohej një dëm i madh 

ekonomik i rëndë dhe i pazëvendësueshëm për ne të paditurit dhe për familjen tonë. 

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

kërkesës për pezullim të palës kërkuese, Fatime Seferi, 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 Fatime Seferi.   

 

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

kërkuese, Fatime Seferi 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 KPC garanton vendosjen e masës së përkohshme 

procedurale të pezullimit të ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë (në kuptimin 

material) në funksion të zgjidhjes së rekursit, që është ushtruar ndaj vetë vendimit të formës 

së prerë, sigurisht duke patur parasysh arsyet justifikuese të zbatimit të kësaj mase, sikur 

mundet të jetë dëmi i rëndë dhe i pariparueshëm që mund të sjellë ekzekutimi i 

menjëhershëm i vendimit gjyqësor të formës së prerë. Kjo e drejtë e palës ndërgjyqëse 

gjyqhumbëse është paraparë nga ligji procedural civil si mjet që garanton ankimin efektiv në 

kuptim të nenit 43 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë dhe nenit 13 të Konventës 

Europiane të të Drejtave të Njeriut. Por duhet theksuar se kjo është një masë e përkohshme 

me karakter përjashtimor dhe të jashtëzakonshëm.Kjo do të thotë se pala ndërgjyqëse 

gjyqhumbëse që bën kërkesën për pezullimin e vendimit gjyqësor të formës së prerë ka 

barrën t’i paraqesë Gjykatës rrethanat konkrete, të bazuara në prova në cilat nga ekzekutimi i 

menjëhershëm i vendimit gjyqësor të formës së prerë, kësaj pale mund t’i vijë një dëm i rëndë 

në mënyrë të parikthyeshme.  

10. Nga shqyrtimi i shkaqeve konkrete për të cilat pala kërkuese, Fatime Seferi, 

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 kërkuesja Fatime Seferi, 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 Fatime Seferi, për pezullimin e 

ekzekutimit të vendimit nr.727, datë 19.11.2019 të Gjykatës së Apelit Durrës. 

 

Tiranë, më datë 07.05.2021    

   

    ANËTAR            ANËTAR             KRYESUES 

 

Sokol SADUSHI       Ilir PANDA         Ervin PUPE 
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

       GJYKATA E LARTË 

           KOLEGJI CIVIL 

 

Nr. 247/25/1 I Regj.Themeltar 

Nr. 247/25/1 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 07.05.2021, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr. 2124 

akti, datë   22.09.2020 si më poshtë: 

 

KËRKUES:   Shoqëria "Doni Construction" sh.p.k 

 

OBJEKTI: Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr.2181, datë 26.03.2019, 

të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, lënë në fuqi me 

vendimin nr.l52, datë 05.03.2020, të Gjykatës së Apelit Tiranë. 

 

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

 

Për çështjen civile që iu përket palëve: 

 

PADITËS:   Aurel Komino  

 

I PADITUR:   Shoqëria "Doni Construction" 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 

 

1. Para Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji), pala kërkuese, Shoqëria 

“Doni Construction” sh.p.k me datë 22.09.2020 ka paraqitur një kërkesë për pezullimin e 
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ekzekutimit të vendimit nr. 2181, datë 26.03.2019, të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, 

lënë në fuqi me vendimin nr.l52, datë 05.03.2020, të Gjykatës së Apelit Tiranë.      

     2. Referuar akteve të administruara në gjykatat e faktit rezulton se paditësi Aurel 

Komino, i është drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, kundrejt palës së paditur, 

Shoqëria “Doni Construction” sh.p.k, me objekt “Përmbushje të detyrimit, pagim shume”. 

 

3. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë, me vendimin nr.2181, datë 26.03.2019, ka 

vendosur: 

 “Pranimin e padisë. 

 Detyrimin e palës së paditur shoqërisë “Doni Construction” sh.p.k, të përmbushë 

detyrimin lidhur me pagat e padhëna paditësit Aurel Komino, në shumën 1 588 265 

lekë, si dhe kamatëvonesat mbi këtë shumë në vlerën 669 005 lekë”. 

4. Gjykata e Apelit Tiranë, me vendimin nr.l52 datë 05.03.2020 ka vendosur: 

 “Lënien në fuqi të vendimit nr.2181, datë 26.03.2019 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 

Tiranë me këtë saktësim: 

 Detyrimin e palës së paditur shoqërisë “Doni Construction” sh.p.k,  të përmbushë 

detyrimin në shumën 15.882.65 lekë sipas Akt rakordimit të datës 08.08.2017”. 

5. Gjykata e Apelit  Tiranë, me vendimin nr.136, datë 25.06.2020 ka vendosur: 

 “Pranimin e kërkesës për ndreqjen e gabimit. 

 Ndreqjen e gabimit material të vendimit nr.152, datë 05.03.2020 të Gjykatës së Apelit 

Tiranë, në pjesën arsyetuese, në paragrafin e dytë të faqes 9 dhe në dispozitivin e 

vendimit për shumën e detyrimit nga 15.882.65 të shkruara gabim në shumën e saktë 

e cila është 1.588.265 (një milion e pesëqind e tetëdhjetë e tetë mijë e dyqind e 

gjashtëdhjetë e pesë)lekë. 

 Ky vendim të bëhet pjesë e vendimit nr.152, datë 05.03.2020 të Gjykatës së Apelit 

Tiranë”. 

6.Kundër këtij vendimi, ka paraqitur rekurs kërkuesi, Shoqëria “Doni 

Construction” sh.p.k, e cila po ashtu, me datë  22.09.2020 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 

- Gjykata e apelit në vendimin e saj ka bërë ndryshime në vendimin e saj duke pranuar 

kërkesë padinë vetëm për pagimin e shumës prej 1 588 265 lekë. Dhe duke rrëzuar 

pjesën e kërkesë-padisë për pagimin e interesave dhe të kamat vonesave.Pra Gjykata e 

Apelit bëri ndryshime në vendim vetëm për pjesën e kamat vonesave dhe interesave. 

- Nga ana tjetër nga ana e Gjykatës së Apelit është bërë edhe një gjykim për korrigjimin 

e gabimit material në mungesën e dijenisë të palës sonë duke u shprehur me vendimin 

nr.136, datë 25.06.2020. 

- Pra ka një mospërputhje të dukshme në dispozitiv, për shumat e detyrimeve, 

pavarësisht se në arsyetimin për themelin e çështjes të dyja gjykatat kanë shkelur 

hapur ligjin procedurial dhe ligjin material duke mos kryer një hetim të thelluar të 

çështjes dhe të përcaktimeve ligjore. 

- Veç kësaj vendimet janë arbitrare dhe në rekursin e paraqitur nga ana jonë janë dhënë 

referencat ligjor për shkeljet e ligjit që kanë bërë të dyja gjykata. 

- Referuar normave të sipërcituar evidentohet qartë se të dyja gjykatat nuk i janë 

referuar normave ligjore të Kodit të Punës. 

- Nga pikëpamja e faktit sqarojmë gjykatën se paditësi Aurel Komino ka qenë i 

punësuar pranë shoqërisë “Doni Contruction” sh.p.k për periudhën 2010 -2015. 

- Marrëdhëniet e tij me shoqërinë kanë qenë të rregulluar me kontratën e punës që palët 

kanë lidhur ku ka qenë e përcaktuar edhe paga e paditësit, pagë e cila i është paguar 

rregullisht. 

- Kontrata e punës ka qenë e bazuar në kërkesat e Kodit të Punës. 
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- Paga e paditësit, niveli nuk ka qenë evaziv por ka qenë e precizuar dhe ka qenë ajo që 

është e përcaktuar në kontratën e punës që palët kanë lidhur ndërmjet tyre dhe kjo 

pagë ka qenë e deklaruar pranë organeve tatimore dhe sigurimeve shoqërore. 

- Nga analiza e marrëdhënieve midis palëve dhe përcaktimeve në kontratën e punës 

konstatohet se midis palëve nuk ka pasur marrëdhënie ekstra ligjore apo jashtë 

kontraktore. 

- Gjithçka ka qenë e rregulluar në përputhje me përcaktimet e Kodit të Punës. 

- Pretendimet e paraqitura nga pala paditëse dhe të pranuara nga të dyja gjykatat nuk 

gjejnë mbështetje në ligj dhe në prova. 

- Gjykatat kanë shkelur ligjin në mënyrë të hapur.Po kështu nuk ka asnjë akt 

marrëveshje të shkruar për pagesa apo shpërblime ekstra.Premtimi për pagesa të tjera 

veç asaj të deklaruar në organet tatimore dhe sigurimet shoqërore dhe të atyre të 

përcaktuara në kontratë kanë qenë vetëm në kuadrin e premtimeve reciproke midis 

palëve ose të kushteve sipas së cilës pala paditëse Aurel Komino do të paraqiste 

licensën teknike të tij dhe për ta përdorur këtë licencë në interes të paditësit si drejtues 

teknik pranë shoqërisë “Doni Konstruksion”sh.p.k. 

- Kjo licensë nuk u paraqit asnjëherë nga pala paditëse pavarësisht nga premtimet e tij 

paraprake. 

- Në këto kushte të premtimit të pa mbajtur nga pala paditëse Aurel Komino për të 

depozituar licencën e tij teknike dhe përdorimin e saj për interesat e kompanisë “Doni 

Construction” sh.p.k është bërë edhe premtimi për pagesa vetëm në raste të përdorimit 

të licencës teknike në interesat e subjektit tregtar “Doni Construction”sh.p.k. 

- Në këtë nuk kemi të bëjmë me marrëdhënie detyrimi.Rakordimi i përdorur si prove ka 

qenë thjesht marrëdhënie premtimi konfidenciale dhe kanë qenë në kuadrin e 

premtimeve reciproke që palët kishin interes. 

- Kështu që si në aspektin formal, ligjor ashtu edhe në atë praktik dhe faktik nuk mund 

të burojnë detyrime nga premtimet që palët i japin njëra tjetrës sa kohë që 

marrëdhëniet e tyre janë të legalizuar në kontratën e punës dhe në deklarimet e bëra 

përpara organeve tatimore dhe sigurimeve shoqërore. 

- Detyrimet janë legale kur burojnë nga akte legale si kontrata e punës, ashtu e dhe nga 

respektimi i kërkesave të Kodit të Punës.Ato nuk mund të burojnë nga premtime të 

kushtëzuara. 

- Pra si padia e palës paditëse ashtu edhe të dy vendimet e gjykatave nuk përmbushin 

kërkesat formale juridike për të gjetur mbështetje në ligj. 

- Me të drejte gjykata e Apelit rrëzoj kërkesën për shpërblimin e dëmit të shkaktuar si 

rezultat i vonesës së pagimit të një detyrimi që nuk ekziston, por kjo gjykatë nuk e 

vërtetoj detyrimin e palës së paditur, dhe duhej që ta rrëzonte krejt padinë. 

- Gjykatat kanë gabuar pasi në kushtet kur nuk ekziston detyrimi legal, i vërtetuar nga 

kontrata nuk mund të ketë dëmshpërblim për detyrime të paqena pasi nuk ekziston 

mbështetjen ligjore e detyrimit në ligj dhe në prova. 

- Në nenin 450 të Kodit Civil jepet vetëm përkufizimi i Shpërblimit për dëmin e 

shkaktuar si rrjedhim i vonesës në pagimin e një shume parash, por në këtë nen nuk 

vërteton detyrimin dhe as mbështetjen ligjore për të kërkuar në rrugë ligjore detyrimin 

e premtimeve të pa mbajtur. 

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

kërkesës për pezullim të palës kërkuese, Shoqëria “Doni Construction” sh.p.k, 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 “Doni Construction” sh.p.k.    

 

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, Shoqëria “Doni Construction” sh.p.k, 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 KPC garanton vendosjen e masës së përkohshme 

procedurale të pezullimit të ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë (në kuptimin 

material) në funksion të zgjidhjes së rekursit, që është ushtruar ndaj vetë vendimit të formës 

së prerë, sigurisht duke patur parasysh arsyet justifikuese të zbatimit të kësaj mase, sikur 

mundet të jetë dëmi i rëndë dhe i pariparueshëm që mund të sjellë ekzekutimi i 

menjëhershëm i vendimit gjyqësor të formës së prerë. Kjo e drejtë e palës ndërgjyqëse 

gjyqhumbëse është paraparë nga ligji procedural civil si mjet që garanton ankimin efektiv në 

kuptim të nenit 43 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë dhe nenit 13 të Konventës 

Europiane të të Drejtave të Njeriut. Por duhet theksuar se kjo është një masë e përkohshme 

me karakter përjashtimor dhe të jashtëzakonshëm. Kjo do të thotë se pala ndërgjyqëse 

gjyqhumbëse që bën kërkesën për pezullimin e vendimit gjyqësor të formës së prerë ka 

barrën t’i paraqesë Gjykatës rrethanat konkrete, të bazuara në prova në cilat nga ekzekutimi i 

menjëhershëm i vendimit gjyqësor të formës së prerë, kësaj pale mund t’i vijë një dëm i rëndë 

në mënyrë të parikthyeshme.  

11. Nga shqyrtimi i shkaqeve konkrete për të cilat pala kërkuese, Shoqëria “Doni 

Construction” 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 “Doni Construction” 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 “Doni Construction” 

sh.p.k, për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr.152, datë 05.03.2020, të Gjykatës së 

Apelit Tiranë. 

 

Tiranë, më datë 07.05.2021    

 

   

ANËTAR         ANËTAR             KRYESUES 

 

        Sokol SADUSHI       Ilir PANDA           Ervin PUPE 
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI CIVIL 

 

Nr. 64 i Regj.Themeltar 

Nr. 64 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 07.05.2021, mori në shqyrtim në dhomën e këshillimit kërkesën nr. 64 

Akti, datë 09.03.2021, si më poshtë: 

 

KËRKUES: Shoqata GS1-Albania  

 

OBJEKTI:  Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 16, datë 26.01.2021 të 

Gjykatës së Apelit Tiranë. 

 

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

 

e cila lidhet me çështjen civile të themelit, të regjistruar pranë Gjykatës së Lartë me nr. 

11241-00422-00-2021, datë 16.04.2021 dhe që ju përket palëve ndërgjyqëse si më poshtë: 

 

PADITËS:    Eno Dhamo 

 

I PADITUR: Shoqata GS1-Albania 

 

OBJEKTI I PADISË: Detyrimin e palës së paditur për të më dëmshpërblyer: 

-pagën e një viti për zgjidhje të menjëhershme dhe të 

pajustifikuar të marrëdhënies së punës; 

-pagën e dy muajve për mosrespektim të procedurës së 

zgjidhjes së marrëdhënies së punës; 

-pagën e tre muajve për mosrespektim të afatit të 

njoftimit; 

-shpërblimin për vjetërsi në masën e 2,5 pagave mujore 

të më paguajë një dëmshpërblim prej 12 paga mujore 

për zgjidhje të menjëhershme dhe të pajustifikuar të 

kontratës së punës. 

Detyrimin e palës së paditur të më paguajë me 2 (dy) 

paga mujore për mosrespektim të procedurës së 

zgjidhjes së kontratës së punës.  
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Detyrimin e palës së paditur të më paguajë me 2 (dy) 

paga mujore për mosrespektim të afateve të njoftimit. 

Detyrimin e palës së paditur të më paguajë me 2 (dy) 

paga mujore për vjetërsi në punë. 

 

BAZA LIGJORE:  Neni 143, 144, 145, 151/1 dhe 155/3 të Kodit të Punës. 

 

KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SE LARTË 

 

Pasi dëgjoi relatimin e gjyqtarit Ervin Pupe mbi kërkesën e subjektit kërkues, Shoqata GS1-

Albania për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. (16, datë 26.01.2021 të Gjykatës së 

Apelit Tiranë, sipas përcaktimeve të nenit 479 të KPC, 

 

VËREN: 

 

I. Rrethanat e çështjes 

 

1.Referuar akteve të administruara në dosjen gjyqësore, rezulton se paditësi Eno 

Dhamo i është drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë në datën 06.04.2018, me padinë 

me objekt të sipërcituar në pjesën hyrëse të këtij akti.  

2. Me vendimin nr. 10768, datë 27.12.2018, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë 

ka vendosur: 

-Pranimin e kërkesëpadisë si më poshtë. 

-Detyrimin e palës së paditur punëdhënëse, shoqatës GS1-Albania të dëmshpërblejë paditësin 

Eno Dhamo me pagën e 5 (pesë) muajve punë për zgjidhjen e kontratës së punës. 

-Detyrimin e palës së paditur punëdhënëse, shoqatës GS1-Albania të dëmshpërblejë palën 

paditëse Eno Dhamo me pagën e tre muajve punë për mosrespektim të afatit të njoftimit të 

zgjidhjes së kontratës së punës. 

-Detyrimin e palës së paditur punëdhënëse, shoqatës GS1-Albania të dëmshpërblejë palën 

paditëse Eno Dhamo me pagën e dy muajve pune për mosrespektim të procedurës në 

zgjidhjen e kontratës së punës. 

-Detyrimin e palës së paditur punëdhënëse, shoqatës GS1-Albania të shpërblejë palën 

paditëse Eno Dhano me 2,5 paga mujore për vjetërsi në punë. 

-Rrëzimin e kërkesëpadisë për pjesën tjetër. 

-Shpenzimet gjyqësore të padisë i ngarkohen palës së paditur në raport me masën e padisë së 

pranuar nga gjykata. 

3. Me vendimin nr. 16, datë 26.01.2020, Gjykata e Apelit Tiranëë ka vendosur: 

-Lënien në fuqi të vendimit nr. 10768, datë 27.12.2018 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 

Tiranë, me ndryshimin: “Detyrimin e palës së paditur shoqata GS1-Albania të 

dëmshpërblejë paditësin Eno Dhamo me pagesën e 12 muajve për zgjidhje të kontratës së 

punës në mënyrë të menjëhershme pa shkaqe të justifikuara”. 

-Ky vendim është menjëherë i ekzekutueshëm në kuptim të nenit 510 të ndryshuar të Kodit të 

Procedurës Civile. 

4. Kundër vendimit nr. 16, datë 26.01.2020 të Gjykatës së Apelit Tiranë, pala e 

paditur në këtë gjykim, shoqata GS1-Albania ka ushtruar të drejtën e rekursit, për të cilën 

është regjistruar edhe dosja e themelit pranë Gjykatës së Lartë. 

5. Me shkresën nr. 743 Prot, datë 03.03.2021, Shoqata GS1-Albania i është 

drejtuar Gjykatës së Lartë me kërkesën për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 16, 

datë 26.01.2021 të Gjykatës së Apelit Tiranë, duke pretenduar këto shkaqe: 
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• Ekzekutimi i këtij vendimi do të sillte pasoja shumë të rënda për palën e paditur, pasi 

vendimet e dhëna nga të dyja gjykatat janë marrë në interpretim të gabuar dhe të 

ngushtë të legjislacionit të punës. 

• Elementi bazë që dallon marrëdhënien e punës nga marrëdhëniet e tjera, është 

“mirëbesimi”. 

• Sipas përcaktimeve të nenit 155 të Kodit të Punës punëmarrësi ose punëdhënësi në 

çdo kohë mund ta zgjidhin marrëdhënien e punës në mënyrë të menjëhershme, me 

kusht që të provohet se kushti i zgjidhjes së marrëdhënies së punës është i justifikuar. 

• Marrëdhënia juridike mes palëve nuk ka lindur për shkaqe të zakonshme, por ka 

lindur për rrethana të njohjeve të mira familjare. 

• Për shkak të këtyre njohjeve paditësi ka pasur një punë të rëndësishme në shoqatë. 

• Të gjitha kompetencat që i janë njohur paditësit në punën e kryer prej tij, i janë 

caktuar për shkak të njohjeve familjare. 

• Besimi që pala e paditur ka pasur tek paditësi ka qenë e asaj shkalle sa edhe 

marrëdhëniet e punës kanë filluar menjëherë, pa u kushtëzuar me periudhën e provës 

parashikuar nga neni 142 i Kodit të Punës. 

• Asnjë prej gjykatave nuk i ka identifikuar saktë dhe nuk i ka marrë në analizë këto 

fakte dhe rrethana, duke gabuar në zgjidhjen që i kanë bërë çështjes objekt shqyrtimi. 

• Ekzekutimi i këtij vendimi do ti sillte pasoja palës së paditur, në rast se në të ardhmen 

Gjykata e Lartë do të pranonte rekursin e paraqitur nga pala e paditur dhe do të 

ndryshonte vendimet e dhëna nga gjykatat më të ulëta. 

• Në kushtet kur shuma që kërkohet të ekzekutohet është relativisht e konsiderueshme 

për tu ekzekutuar, ajo do të jetë e pamundur për tu kthyer nëse vendimet e dy 

gjykatave do të ndryshohen në të ardhmen. 

• Të ardhurat që vijnë si dëmshpërblim i dëmeve janë të ardhura vetjake dhe si të tilla, 

disponohen vetëm nga paditësi dhe asnjë tjetër nuk ka të drejta subjektive mbi to. Në 

kushtet kur paditësi nuk jeton aktualisht në Republikën e Shqipërisë, fakt i cili është 

pohuar gjatë seancave gjyqësore nga përfaqësuesi i tij ligjor, kthimi i shumës do të 

bëhej i pamundur për palën e paditur si shkak i mosprezencës së palës paditëse që do 

të kishte këtë detyrim. 

• Në kushtet kur vendimet e dhëna nga dy gjykatat më të ulëta janë të diskutueshme nga 

pikëpamja e zbatimit të ligjit dhe Gjykata e Lartë nuk është shprehur ende në lidhje 

me rekursin e paraqitur kundër këtyre vendimeve, kërkohet pezullimi i ekzekutimit të 

vendimit nr. 16, datë 26.01.2021 të Gjykatës së Apelit Tiranë, sipas përcaktimeve të 

nenit 479 të KPC. 

 

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, Shoqata GS1-Albania për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor nr. 16, 

datë 26.01.2021 të Gjykatës së Apelit Tiranë 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, pala kërkuese 

Shoqata GS1-Albania, e cila ka pasur pozicionin procedurial të palës së paditur në vendimin 
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gjyqësor që kërkohet të pezullohet, me paraqitjen e rekursit ndaj vendimit nr. 16, datë 

26.01.2021 të Gjykatës së Apelit Tiranë, ka kërkuar pranë Gjykatës së Lartë edhe pezullimin 

e ekzekutimit të këtij vendimi. Gjithashtu, rezulton e provuar se pala paditëse në gjykimin e 

themelit të çështjes, është njoftuar rregullisht për kërkesën e paraqitur nga pala kërkuese. Nuk 

rezulton që pala paditëse Eno Dhamo, të ketë parashtruar para Gjykatës së Lartë ndonjë 

argument lidhur me bazueshmërinë në ligj të kërkesës për pezullim, si dhe qëndrimin e tij në 

lidhje me këtë çështje. 

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

procedurale të pezullimit të ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë (në kuptimin 

material) në funksion të zgjidhjes së rekursit, që është ushtruar ndaj vetë vendimit të formës 

së prerë, sigurisht duke patur parasysh arsyet justifikuese të zbatimit të kësaj mase, sikur 

mundet të jetë dëmi i rëndë dhe i pariparueshëm që mund të sjellë ekzekutimi i 

menjëhershëm i vendimit gjyqësor të formës së prerë. Kjo e drejtë e palës ndërgjyqëse 

gjyqhumbëse është paraparë nga ligji procedural civil si mjet që garanton ankimin efektiv në 

kuptim të nenit 43 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë dhe nenit 13 të Konventës 

Europiane të të Drejtave të Njeriut. Por duhet theksuar se kjo është një masë e përkohshme 

me karakter përjashtimor dhe të jashtëzakonshëm. Kjo do të thotë se pala ndërgjyqëse 

gjyqhumbëse që bën kërkesën për pezullimin e vendimit gjyqësor të formës së prerë ka 

barrën t’i paraqesë Gjykatës rrethanat konkrete, të bazuara në prova në cilat nga ekzekutimi i 

menjëhershëm i vendimit gjyqësor të formës së prerë, kësaj pale mund t’i vijë një dëm i rëndë 

në mënyrë të parikthyeshme.  

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

ekzekutimit të vendimit gjyqësor, Kolegji vlerëson se, pala kërkuese në këtë gjykim 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. 

Pretendimi i palës kërkuese se vendimet e dhëna nga dy gjykatat më të ulëta, janë të 

diskutueshme dhe si të tilla ato mund të cënohen nga Gjykata e Lartë, nuk mund të pranohen 

si shkaqe ligjore nga ato që ka parashikuar ligjvënësi në nenin 479 të KPC. Kjo për faktin se 

këto pretendime janë të nivelit hipotetik dhe jo aktual. 

11. Kolegji çmon të vlerësojë faktin se, ligjvënësi, në momentin që ka parashikuar 

mundësinë e pezullimit të ekzekutimit të vendimit gjyqësor ka parashikuar se rreziku 

eventual që i vjen palës së interesuar është i menjëhershëm, aktual dhe i matshëm. Në asnjë 

rast ligjvënësi nuk ka parashikuar se edhe për një shkak hipotetik apo që mendohet ose 

pretendohet se mund të ndodhi në të ardhmen, mund të legjitimohet kërkesa për të pezulluar 

ekzekutimin e një vendimi gjyqësor. Në këtë drejtim, ky pretendim i palës së paditur nuk 

qëndron dhe nuk duhet pranuar.  

12. Gjithashtu, Kolegji vlerëson se edhe pretendimi tjetër i palës kërkuese, që ka 

lidhje me rrezikun e pamundësisë së kësaj pale për të arkëtuar shumën që mund ti paguajë 

palës paditëse për efekt të ekzekutimit të vendimi gjyqësor objekt gjykimi, nuk qëndron. Pala 

e paditur në rast se do të rezultojë gjyqfituese në përfundim të shqyrtimit të çështjes pranë 

Gjykatës së  Lartë,  i ka të gjitha mjetet ligjore që ti kërkojë palës paditëse kthimin çdo shume 

që kjo e fundit ka marrë për efekt të ekzekutimit të vendimit gjyqësor të anulluar apo të 

shfuqizuar. Kërkimi i detyrimit ndaj subjekteve nuk lidhet me prezencën e tyre fizike në 

Republikën e Shqipërisë. Ligji ka parashikuar qartësisht mjetet dhe procedurat që palët duhet 

të ndjekin në të tilla raste, për të realizuar të drejtat e tyre të ligjshme.  

13. Referuar të dhënave që janë pasqyruar në kërkesën për pezullimin e ekzekutimit të 

vendimit, si dhe akteve shkresore që shoqërojnë këtë kërkesë, pala e paditur nuk rezulton të 

ketë dhënë garanci se ajo mund ta shlyejë këtë detyrim, gjë e cila përbën një nga kushtet që 

duhet të plotësojnë palët që kërkojnë pezullimin e ekzekutimit të vendimit, sipas 

parashikimeve të nenit 479 të KPC. Kolegji vlerëson se të gjitha pretendimet e tjera që ka 
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ngritur pala e paditur në kërkesën për vendosjen e pezullimit të ekzekutimit të vendimit, kanë 

të bëjnë me shkaqet e shqyrtimit të rekursit dhe si të tilla, nuk mund të marrin përgjigje gjatë 

këtij gjykimi. Ligjvënësi ka përcaktuar në mënyrë të qartë se procedura e shqyrtimit të 

rekursit është e pavarur nga procedura për shqyrtimin e kërkesës për pezullimin e ekzekutimit 

të vendimit, duke përbërë në këtë mënyrë, dy gjykime krejtësisht të pavarura nga njëra-tjetra.  

14. Në parashikimet e KPC, ligjvënësi ka përcaktuar në mënyrë të qartë se cilat janë 

shkaqet ligjore që duhet të shqyrtojë gjykata në procedurën e shqyrtimit të rekursit sipas 

gjykimit të zakonshëm (neni 472 i KPC), si dhe shkaqet ligjore që duhet të vlerësojë dhe 

marrë në shqyrtim gjykata, gjatë shqyrtimit të kërkesës për pezullimin e ekzekutimit të 

vendimit, e cila kryhet sipas një procedure të posaçme gjykimi (neni 479 i KPC). Nga 

krahasimi i dispozitave ligjore procedurale që rregullojnë shqyrtimin e rekursit dhe kërkesën 

për pezullimin e ekzekutimit të vendimit, rezulton tërësisht e provuar se shkaqet e paraqitjes 

së rekursit, janë të ndryshme dhe të pavarura nga shkaqet për të cilin pala mund të kërkojë 

pezullimin e ekzekutimit të vendimit. Për këtë arsye, shkaqet e paraqitura në rekurs nuk mund 

të jenë të njëjta me ato që pala duhet të paraqesë në kërkesën për pezullimin e ekzekutimit të 

vendimit.  

15. Në fazën në të cilën ndodhet shqyrtimi i çështjes objekt shqyrtimi, Kolegji nuk 

mund të paragjykojë se cila do të jetë prespektiva e shqyrtimit të rekursit, pasi në shqyrtimin 

e këtyre lloj çështjeve, ligjvënësi nuk ka parashikuar që gjykata kur vlerëson kërkesën për 

pezullimin e ekzekutimit të vendimit të japë edhe një opinion apo vlerësim paraprak rreth 

vijimësisë apo prespektivës që mund të ketë rekursi i paraqitur, pra nëse ai mund të pranohet 

ose jo. Për më tepër që në këtë gjykim, Kolegji nuk ka si objekt shqyrtimi shkaqet për të cilin 

është paraqitur rekursi (pra shqyrtimin e rekursit), por ka si objekt shqyrtimi kërkesën për 

pezullimin e ekzekutimit të vendimit, pra vlerësimin e faktit nëse plotësohen ose jo kushtet 

dhe kriteret ligjore për të vendosur pezullimin e ekzekutimit të vendimit.  

16. Për sa më sipër, Kolegji vlerëson se nuk ka vend për të pranuar kërkesën e 

paraqitur nga kërkuesi Shoqata GS1-Albania, 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 Shoqata GS1-Albania, për pezullimin e 

ekzekutimit të vendimit nr. 16, datë 26.01.2021 të Gjykatës së Apelit Tiranë. 

 

 

 Tiranë, më 07.05.2021 

 

   

    ANËTAR          ANËTAR               KRYESUES 

 

           Sokol SADUSHI       Ilir PANDA             Ervin PUPE 
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI CIVIL 

 

Nr. 65 i Regj.Themeltar 

Nr. 65 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 07.05.2021, mori në shqyrtim në dhomën e këshillimit kërkesën nr. 65 

Akti, datë 16.03.2021, si më poshtë: 

 

KËRKUES: Bashkia Pogradec.  

 

OBJEKTI:  Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. (164) 56, datë 

17.02.2020 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Pogradec, lënë në 

fuqi me vendimin nr. 18, datë 22.07.2020 të Gjykatës së Apelit 

Korçë. 

 

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

 

e cila lidhet me çështjen civile të themelit, të regjistruar pranë Gjykatës së Lartë me nr. 

11241-00303-2021, datë 12.03.2021 dhe që ju përket palëve ndërgjyqëse si më poshtë: 

 

PADITËS:    Erlejdi Balliu 

 

I PADITUR: Bashkia Pogradec 

 

OBJEKTI I PADISË: Detyrimin e palës së paditur të më paguajë një 

dëmshpërblim prej 12 paga mujore për zgjidhje të 

menjëhershme dhe të pajustifikuar të kontratës së punës. 

Detyrimin e palës së paditur të më paguajë me 2 (dy) 

paga mujore për mosrespektim të procedurës së 

zgjidhjes së kontratës së punës.  

Detyrimin e palës së paditur të më paguajë me 2 (dy) 

paga mujore për mosrespektim të afateve të njoftimit. 

Detyrimin e palës së paditur të më paguajë me 2 (dy) 

paga mujore për vjetërsi në punë. 

 

BAZA LIGJORE:  Neni 12, 21 të Kodit të Procedurës Civile; neni 140, 

141, 142, 143, 144, 145, 163, 154, 155 të Kodit të 

Punës, kontratat individuale të punës, datë 21.09.2017. 
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KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SE LARTË 

 

Pasi dëgjoi relatimin e gjyqtarit Ervin Pupe mbi kërkesën e subjektit kërkues, Bashkia 

Pogradec për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. (164) 56, datë 17.02.2020 të Gjykatës 

së Rrethit Gjyqësor Pogradec, lënë në fuqi me vendimin nr. 18, datë 22.07.2020 të Gjykatës 

së Apelit Korçë, sipas përcaktimeve të nenit 479 të KPC, 

 

VËREN: 

 

I. Rrethanat e çështjes 

 

1.Referuar akteve të administruara në dosjen gjyqësore, rezulton se paditësi Erlejdi 

Balliu i është drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Pogradec në datën 05.11.2019, me padinë 

me objekt të sipërcituar në pjesën hyrëse të këtij akti.  

2. Me vendimin nr. (164) 56, datë 17.02.2020, Gjykata e Rrethit Gjyqësor 

Pogradec ka vendosur: 

-Pranimin pjesërisht të kërkesë-padisë. 

-Detyrimin e palës së paditur Bashkia Pogradec, t’i paguajë paditësit Erlejdi Balliu 

dëmshpërblimin për mosrespektim të procedurës së përcaktuar nga neni 144 i Kodit të 

Punës, me 2 (dy) muaj pagë. 

-Detyrimin e palës së paditur Bashkia Pogradec, t’i paguajë paditësit Erlejdi Balliu 2 (dy) 

muaj pagë, për mosrespektimin e afatit të njoftimit. 

-Detyrimin e palës së paditur Bashkia Pogradec, t’i paguajë paditësit Erlejdi Balliu, për 

zgjidhje të menjëhershme dhe të pajustifikuar të kontratës me 10 (dhjetë) muaj pagë. 

-Detyrimin e palës së paditur Bashkia Pogradec, t’i paguajë paditësit Erlejdi Balliu, 1,5 (një 

pikë pesë) paga mujore shpërblim për vjetërsi në punë.  

-Rrëzimin e kërkesë padisë për pjesën tjetër. 

-Dëmshpërblimet të llogariten me pagën bruto që ka përfituar paditësi në momentin e 

ndërprerjes së së marrëdhënies së punës 59.234 (pesëdhjetë e nëntë mijë e dyqind e tridhjetë 

e katër) Lekë.  

-Shpenzimet gjyqësore të kryera nga paditësi, mbeten në ngarkim të palës së paditur, në 

përpjestim me pjesën e pranuar të padisë. 

3. Me vendimin nr. 18, datë 22.07.2020, Gjykata e Apelit Korçë ka vendosur: 

-Lënien në fuqi të vendimit nr. 164) 56, datë 17.02.2020 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 

Pogradec, me saktësimin si më poshtë: 

-Dëmshpërblimi të llogaritet me pagën bruto 73.000 (shtatëdhjetë e tre mijë) lekë. 

-Kundër këtij vendimi lejohet rekurs në Gjykatën e Lartë. 

4. Kundër vendimit nr. 18, datë 22.07.2020 të Gjykatës së Apelit Korçë, ka ushtruar të 

drejtën e rekursit pala e paditur, Bashkia Pogradec. 

5. Me shkresën nr. 73/2 Prot, datë 01.02.2021, Bashkia Pogradec i është drejtuar 

Gjykatës së Lartë me kërkesën për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. (164) 56, 

datë 17.02.2020 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Pogradec, lënë në fuqi me vendimin nr. 

18, datë 22.07.2020 të Gjykatës së Apelit Korçë, duke pretenduar këto shkaqe: 

 

• Të dyja vendimet e dhëna nga gjykatat më të ulëta janë vendime të pabazuara në 

prova dhe në ligj.  

• Paditësi i është drejtuar me shkresë Bashkisë Pogradec për të bërë ekzekutimin e 

vendimit të dhënë nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Pogradec, lënë në fuqi me vendimin 

e Gjykatës së Apelit Tiranë.  

• Vendimet e dhëna nga gjykata janë të pambështetura në prova dhe në ligj dhe në këto 

kushte, ekzekutimi i tyre nga ana e Bashkisë Pogradec do ta vinte në vështirësi dhe në 
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kushte të pafavorshme këtë palë, nëse këto vendime në të ardhmen mund të 

ndryshohen në favorin e saj. 

• Nëse kryhet ekzekutimi i këtyre vendimeve dhe në të ardhmen ato do të ndryshohen 

në favor të palës së paditur Bashkia Pogradec, kjo e fundit do ta ketë të pamundur për 

ta arkëtuar sërish shumën që do ti paguajë paditësit. 

• Bashkia Pogradec trashëgon një borxh financiar në vlerën e 418,273,173 (katërqind e 

tetëmbëdhjetë milion e dyqind e shtatëdhjetë e tre mijë e njëqind e shtatëdhjetë e tre) 

lekë, nga të cilat vlera prej 299,363,246 (dyqind e nëntëdhjetë e nëntë milion e treqind 

e gjshtëdhjetë e tre mijë e dyqind e dyzet e gjashtë) lekë janë detyrime të palikujduara, 

ndërsa vlera prej 118,909,927 (njëqind e tetëmbëdhjetë milion e nëntëqind e 

nëntëmijë e nëntëqind e njëzet e shtatë) lekë është detyrim nga vendimet gjyqësore.  

• Fondi i parashikuar nga ana e Bashkisë Pogradec për likujdimin e detyrimeve të 

prapambetura është një kosto shtesë për Bashkinë, pasi nëse nuk do të trashëgonte një 

borxh në këtë vlerë kaq të mëdha, këto fonde do të shkonin për investime për shumë 

banorë të bashkisë. 

• Për sa më sipër, nisur nga pamundësia financiare e Bashkisë Pogradec për shkak të 

detyrimeve të mëdha që ka mbartur, si dhe parashikimeve të nenit 479 të KPC, 

kërkohet pezullimi i ekzekutimit të vendimit nr. (164) 56, datë 17.02.2020 të Gjykatës 

së Rrethit Gjyqësor Pogradec, lënë në fuqi me vendimin nr. 18, datë 22.07.2020 të 

Gjykatës së Apelit Korçë deri në shqyrtimin e rekursit nga ana e Gjykatës së Lartë. 

 

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, pala kërkuese 

Bashkia Pogradec, e cila ka pasur pozicionin procedurial të palës së paditur në vendimin 

gjyqësor që kërkohet të pezullohet, me paraqitjen e rekursit ndaj vendimit nr. 18, datë 

22.07.2020 të Gjykatës së Apelit Korçë, me të cilin është lënë në fuqi vendimi nr. (164) 56, 

datë 17.02.2020 i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Pogradec, ka kërkuar pranë Gjykatës së Lartë 

edhe pezullimin e ekzekutimit të këtij vendimi. Gjithashtu, rezulton e provuar se pala 

paditëse në gjykimin e themelit të çështjes, është njoftuar rregullisht për kërkesën e paraqitur 

nga pala kërkuese Bashkia Pogradec, e cila nuk rezulton të ketë parashtruar asnjë argument 

lidhur me bazueshmërinë në ligj të kërkesës për pezullim, si dhe qëndrimin e saj në lidhje me 

këtë kërkim. 

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

procedurale të pezullimit të ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë (në kuptimin 

material) në funksion të zgjidhjes së rekursit, që është ushtruar ndaj vetë vendimit të formës 

së prerë, sigurisht duke patur parasysh arsyet justifikuese të zbatimit të kësaj mase, sikur 

mundet të jetë dëmi i rëndë dhe i pariparueshëm që mund të sjellë ekzekutimi i 

menjëhershëm i vendimit gjyqësor të formës së prerë. Kjo e drejtë e palës ndërgjyqëse 

gjyqhumbëse është paraparë nga ligji procedural civil si mjet që garanton ankimin efektiv në 

kuptim të nenit 43 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë dhe nenit 13 të Konventës 

Europiane të të Drejtave të Njeriut. Por duhet theksuar se kjo është një masë e përkohshme 

me karakter përjashtimor dhe të jashtëzakonshëm. Kjo do të thotë se pala ndërgjyqëse 
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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, kërkon pezullimin e 

ekzekutimit të vendimit gjyqësor, Kolegji vlerëson se, pala kërkuese në këtë gjykim 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. 

Pretendimi i Bashkisë Pogradec se ky institucion ka një borxh prej 418,273,173 (katërqind e 

tetëmbëdhjetë milion e dyqind e shtatëdhjetë e tre mijë e njëqind e shtatëdhjetë e tre) lekë, 

nga të cilat vlera prej 299,363,246 (dyqind e nëntëdhjetë e nëntë milion e treqind e 

gjashtëdhjetë e tre mijë e dyqind e dyzet e gjashtë) lekë janë detyrime të palikujduara, ndërsa 

vlera prej 118,909,927 (njëqind e tetëmbëdhjetë milion e nëntëqind e nëntëmijë e nëntëqind e 

njëzet e shtatë) lekë është detyrim nga vendimet gjyqësore, vlerësohet nga Kolegji se nuk 

përbën shkak të mjaftueshëm për të vendosur pezullimin e ekzekutimit të vendimit, përsa 

kohë vlera e detyrimit të njohur me vendim gjykate është pothuajse i papërfillshëm, në raport 

me vlerën e borxhit që ka deklaruar ky institucion.  

11. Pretendimi i palës kërkuese Bashkia Pogradec, se do ta ketë të pamundur për të 

arkëtuar sërish shumën që mund ti paguajë palës paditëse për efekt të ekzekutimit të 

vendimeve gjyqësore objekt gjykimi, nuk qëndron. Pala e paditur në rast se do të rezultojë 

gjyqfituese i ka të gjitha mjetet ligjore që ti kërkojë palës paditëse të kthejë çdo shumë që ka 

marrë për efekt të ekzekutimit të vendimeve gjyqësore të anulluara apo të shfuqizuara.  

12. Kolegji vlerëson të evidentojë faktin se, trashëgimi nga ana e palës së paditur i një 

borxhi financiar në shumë të konsiderueshme nuk parashikohet nga ligji si një shkak ligjor 

për të mosekzekutuar vendimet gjyqësore të formës së prerë. Është detyrë e Bashkisë 

Pogradec që të evidentojë shkaqet se pse është mbartur një borxh financiar kaq i lartë, të 

identifikojë subjektet përgjegjës, nëse ka të tillë, si dhe të përdori çdo mjet ligjor që njeh 

legjislacioni në fuqi për të kërkuar shpërblimin e dëmit të subjekteve përgjegjës që i kanë 

shkaktuar këtij subjekti një dëm kaq të madh e të konsiderueshëm, i cili, po e vë këtë 

institucion në vështirësi financiare. 

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

pranuar kërkesën e paraqitur nga kërkuesi Bashkia Pogradec, 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 Pogradec, për pezullimin e 

ekzekutimit të vendimit nr. 18, datë 22.07.2020 të Gjykatës së Apelit Korçë. 

 

Tiranë, më 13.01.2021 

   

    ANËTAR          ANËTAR               KRYESUES 

 

           Sokol SADUSHI       Ilir PANDA             Ervin PUPE 
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI CIVIL 

 

Nr. 66 i Regj.Themeltar 

Nr. 66 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 07.05.2021, mori në shqyrtim në dhomën e këshillimit kërkesën nr. 66 

akti, datë 23.03.2021, si më poshtë: 

 

KËRKUES: Shoqëria “Kodra Bailiff Service” sh.p.k.  

 

OBJEKTI:  Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 618, datë 05.08.2020 

të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë, lënë në fuqi me 

vendimin nr. 5, datë 21.01.2021 të Gjykatës së Apelit Vlorë. 

 

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

 

e cila lidhet me çështjen civile të themelit, që ju përket palëve ndërgjyqëse si më poshtë: 

 

ANKUES:    Shoqëria “Endriu 08” sh.p.k 

 

KUNDËR: Shoqëria “Kodra Bailiff Service” sh.p.k 

 

OBJEKTI: Kundërshtimin e veprimit përmbarimor, vendimi nr. 

203/13 0065-17 prot., datë 28.07.2020 “Për shpalljen e 

shitjes në ankand të parë të pasurisë së paluajtshme” të 

Shërbimit Përmbarimor “Kodra Bailiff Service” sh.p.k. 

 Pezullimin e veprimeve të mëtejshme përmbarimore për 

ekzekutimin e vendimi nr. 943, datë 20.09.2016 të 

Gjykatës së Apelit Vlorë.   

 

BAZA LIGJORE:  Nenet 610 dhe 615 të të Kodit të Procedurës Civile. 

 

KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SE LARTË 

 

Pasi dëgjoi relatimin e gjyqtarit Ervin Pupe mbi kërkesën e subjektit kërkues, Shoqëria 

“Kodra Bailiff Service” sh.p.k, për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 618, datë 
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05.08.2020 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë, lënë në fuqi me vendimin nr. 5, datë 

21.01.2021 të Gjykatës së Apelit Vlorë, sipas përcaktimeve të nenit 479 të KPC, 

 

VËREN: 

 

I. Rrethanat e çështjes 

 

1.Referuar akteve të administruara në dosjen gjyqësore, rezulton se pala ankuese 

(kërkuese) shoqëria “Endriu 08” sh.p.k i është drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë në 

datën 04.08.2020, me padinë me objekt të sipërcituar në pjesën hyrëse të këtij akti.  

2. Me vendimin nr. 618, datë 05.08.2020, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Vlorë ka 

vendosur: 

-Pranimin e pjesshëm të ankimit. 

-Anullimin e veprimit përmbarimor të urdhëruar me shkresën nr. 203/13 0065-17 prot., datë 

28.07.2020 “Për shpalljen e shitjes në ankand të parë të pasurisë së paluajtshme” të 

Shoqërisë Përmbarimore “Kodra Bailiff Service” sh.p.k, duke urdhëruar përmbaruesin 

gjyqësor që të kryejë veprimin përmbarimor të njoftimit të debitorit për përmbushjen e 

detyrimit brenda 10 ditëve, sipas parashikimit në nenin 567 të KPC. 

-Rrëzimin e ankimit të ankuesit Shoqëria “Endriu 08” sh.p.k mbi kërkimin me objekt: 

“Pezullimin e veprimeve të mëtejshme përmbarimore për ekzekutimin e vendimit nr. 943, 

datë 20.09.2016 të Gjykatës së Apelit Vlorë”. 

-Shpenzimet gjyqësore i ngarkohen ankuesit. 

3. Me vendimin nr. 05, datë 21.01.2021, Gjykata e Apelit Vlorë ka vendosur: 

-Lënien në fuqi të vendimit gjyqësor civil nr. 618, datë 05.08.2020 të Gjykatës së Rrethit 

Gjyqësor Vlorë. 

4. Kundër vendimit nr. 05, datë 21.01.2021 të Gjykatës së Apelit Vlorë, pala e paditur 

në gjykimin e themelit të kësaj çështje, Shoqëria Përmbarimore “Kodra Bailiff Service”ka 

ushtruar të drejtën e rekursit, duke kërkuar ndryshimin e vendimit të dhënë nga Gjykata e 

Apelit Vlorë dhe pushimin e gjykimit të çështjes.   

5. Me shkresën nr. 961/379-17  Prot, datë 08.03.2021, Shoqëria Përmbarimore 

“Kodra Bailiff Service” sh.p.k i është drejtuar Gjykatës së Lartë me kërkesën për 

pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 618, datë 05.08.2020 të Gjykatës së Rrethit 

Gjyqësor Vlorë, lënë në fuqi me vendimin nr. 05, datë 21.01.2021 të Gjykatës së Apelit 

Vlorë, duke pretenduar këto shkaqe: 

• Ekzekutimi i menjëhershëm i këtij vendimi do të sillte pasoja të rënda dhe të 

pariparueshme.  

• Ekziston një dyshim i arsyeshëm mbi mundësinë e ardhjes së një dëmi të rëndë dhe të 

pariparueshëm  për kërkuesin, për shkak të të ekzekutimit të vendimit gjyqësor të 

formës së prerë. 

• Me anë të vendimit për kalimin në pronësi të të kreditorit të pasurisë së paluajtshme 

nr. 203/30-0065/17 Prot., datë 18.09.2020, kjo pasuri i ka kaluar tashmë kreditorit dhe 

është ekzekutuar si detyrim. 

• Pala ankuese nuk mund ti drejtohet gjykatës me padi për kundërshtimin e veprimeve 

përmbarimore, për aq kohë sa ky detyrim është ekzekutuar dhe për rrjedhojë padia 

nuk ka më objekt shqyrtimi. 

• Të dyja gjykatat me vendimet e dhëna prej tyre, janë bërë pengesë për ekzekutimin e 

detyrimit që debitori shoqëria “Endriu 08” sh.p.k ka ndaj kreditorit Erald Aliaj (Jani 

Çollaku). 

• Të dyja këto vendime janë marrë në zbatim të gabuar të ligjit. 
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• Të dyja gjykatat janë treguar të njëanshme, pasi nuk i kanë mbështetur vendimet e 

tyre në provat dhe në faktet e paraqitura në seancë gjyqësore. 

• Për sa më sipër, është kërkuar pezullimi i ekzekutimit të vendimit nr. 618, datë 

05.08.2020 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë, lënë në fuqi me vendimin nr. 05, 

datë 21.01.2021 të Gjykatës së Apelit Vlorë 

 

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, Shoqëria Përmbarimore “Kodra Bailiff Service” sh.p.k për pezullimin e 

ekzekutimit të vendimit gjyqësor nr. 618, datë 05.08.2020 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 

Vlorë, lënë në fuqi me vendimin nr. 5, datë 21.01.2021 të Gjykatës së Apelit Vlorë, 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, pala kërkuese 

Shoqëria Përmbarimore “Kodra Bailiff Service” sh.p.k, e cila ka pasur pozicionin procedurial 

të palës së paditur në vendimin gjyqësor që kërkohet të pezullohet, me paraqitjen e rekursit 

ndaj vendimit nr. 5, datë 21.01.2021 të Gjykatës së Apelit Vlorë, me të cilin është lënë në 

fuqi vendimi nr. 618, datë 05.08.2020  i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë, ka kërkuar pranë 

Gjykatës së Lartë edhe pezullimin e ekzekutimit të këtij vendimi. Gjithashtu, rezulton e 

provuar se pala ankuese në gjykimin e themelit të çështjes, Shoqëria “Endriu 08” sh.p.k është 

njoftuar rregullisht për kërkesën e paraqitur nga pala kërkuese në këtë gjykim, Shoqëria 

“Kodra Bailiff Service” sh.p.k. Në lidhje me këtë kërkesë, Shoqëria “Endriu 08” sh.p.k nuk 

rezulton që të ketë parashtruar para Gjykatës së Lartë ndonjë argument lidhur me 

bazueshmërinë në ligj të kërkesës për pezullim, si dhe qëndrimin e saj në lidhje me këtë 

çështje. 

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

procedurale të pezullimit të ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë (në kuptimin 

material) në funksion të zgjidhjes së rekursit, që është ushtruar ndaj vetë vendimit të formës 

së prerë, sigurisht duke patur parasysh arsyet justifikuese të zbatimit të kësaj mase, sikur 

mundet të jetë dëmi i rëndë dhe i pariparueshëm që mund të sjellë ekzekutimi i 

menjëhershëm i vendimit gjyqësor të formës së prerë. Kjo e drejtë e palës ndërgjyqëse 

gjyqhumbëse është paraparë nga ligji procedural civil si mjet që garanton ankimin efektiv në 

kuptim të nenit 43 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë dhe nenit 13 të Konventës 

Europiane të të Drejtave të Njeriut. Por duhet theksuar se kjo është një masë e përkohshme 

me karakter përjashtimor dhe të jashtëzakonshëm. Kjo do të thotë se pala ndërgjyqëse 

gjyqhumbëse që bën kërkesën për pezullimin e vendimit gjyqësor të formës së prerë ka 

barrën t’i paraqesë Gjykatës rrethanat konkrete, të bazuara në prova në cilat nga ekzekutimi i 

menjëhershëm i vendimit gjyqësor të formës së prerë, kësaj pale mund t’i vijë një dëm i rëndë 

në mënyrë të parikthyeshme.  

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

ekzekutimit të vendimit gjyqësor, Kolegji vlerëson se, pavarësisht faktit se pala kërkuese në 

këtë gjykim, Shoqëria Përmbarimore “Kodra Bailiff Service” sh.p.k, ka pretenduar se nga 

ekzekutimi i mënjëhershëm i këtij vendimi kësaj pale do ti shkaktohej një dëm i rëndë dhe i 

parikuperushëm. Megjithatë, në kërkesën objekt shqyrtimi, kjo palë nuk ka sqaruar dhe nuk 
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ka argumentuar se cili është dëmi konkret që i shkaktohet shoqërisë përmbarimore dhe pse ai 

është i parikuperushëm në të ardhmen, duke vendosur edhe prova shkresore mbi bazën e  të 

cilave ai e mbështet këtë pretendim. Për këtë arsye, ky pretendim i palës kërkuese nuk i 

përgjigjet kërkesave ligjoreve që parashikon neni 479 i KPC.  

11. Në kërkesën për pezullimin e ekzekutimit të vendimit objekt shqyrtimi, rezulton 

se pala kërkuese ka bërë me dije faktin se, detyrimi ndaj kreditorit Erald Aliaj (Jani Çollaku) 

është ekzekutuar tërësisht nga ana e shërbimit përmbarimor duke mos pasur më lëndë gjykimi 

për të kundërshtuar veprimet përmbarimore për vënien në ekzekutim të titullit ekzekutiv 

(vendimit gjyqësor nr. 943, datë 20.09.2016 të Gjykatës së Apelit Vlorë), tek të cilat 

përfshihet edhe vendimi nr. 203/13 0065-17 prot., datë 28.07.2020 “Për shpalljen e shitjes në 

ankand të parë të pasurisë së paluajtshme” të Shërbimit Përmbarimor “Kodra Bailiff 

Service” sh.p.k. 

12. Nga aktet e administruara në dosje, rezulton se me vendimin nr. 5, datë 

21.01.2021 të Gjykatës së Apelit Vlorë, me të cilin është lënë në fuqi vendimi nr. 618, datë 

05.08.2020 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë, gjykata ka vendosur anullimin e veprimit 

përmbarimor të urdhëruar me shkresën nr. 203/13 0065-17 prot., datë 28.07.2020 “Për 

shpalljen e shitjes në ankand të parë të pasurisë së paluajtshme” të Shoqërisë Përmbarimore 

“Kodra Bailiff Service” sh.p.k, duke urdhëruar përmbaruesin gjyqësor që të kryejë veprimin 

përmbarimor të njoftimit të debitorit për përmbushjen e detyrimit brenda 10 ditëve, sipas 

parashikimit në nenin 567 të KPC. Ndërsa në lidhje me kërkimin e palës ankuese, shoqëria 

“Endriu 08” sh.p.k për  pezullimin e veprimeve të mëtejshme përmbarimore për ekzekutimin 

e vendimit nr. 943, datë 20.09.2016 të Gjykatës së Apelit Vlorë, gjykata ka vendosur rrëzimin 

e kërkimit. 

 13. Pala kërkuese në kërkesën drejtuar Gjykatës së Lartë për pezullimin e ekzekutimit 

të vendimit nr. 618, datë 05.08.2020 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë, lënë në fuqi me 

vendimin nr. 5, datë 21.01.2021 të Gjykatës së Apelit Vlorë ka pretenduar se me vendimin 

nr. 203/30-0065/17 Prot., datë 18.09.2020 “Për kalimin në pronësi të të kreditorit të pasurisë 

së paluajtshme” të Shërbimit Përmbarimor Privat, kjo pasuri i ka kaluar tashmë kreditorit 

dhe detyrimi ndaj tij është ekzekutuar tërësisht. Për këtë arsye, edhe pse kjo palë ka kërkuar 

pezullimin e ekzekutimit të vendimit, ka pretenduar se nuk ka më objekt për vendosjen e 

pezullimit të ekzekutimit të vendimeve nga ana e përmbaruesit gjyqësor, përsa kohë ky 

detyrim rezulton të jetë përmbushur nga ana e këtij subjekti. Për këtë arsye, Kolegji arrin në 

përfundimin se kërkesa e paraqitur nuk duhet të pranohet, pasi tashmë nuk ka çfarë të 

pezullojë në drejtim të kësaj pasurie, pasi mungon titulli ekzekutiv (konkretisht përmbushja 

e detyrimit), nga ekzekutimi i të cilit, debitorit gjyqhumbës mund t’i vijnë pasoja të rënda 

dhe të pariparueshme në kuptim të nenit 479 të KPC. 

14. Kolegji vlerëson gjithashtu se, të gjitha pretendimet e tjera që ka ngritur Shoqëria 

Përmbarimore “Kodra Bailiff Service” sh.p.k në kërkesën për vendosjen e pezullimit të 

ekzekutimit të vendimit, nuk plotësojnë kërkesat e nenit 479 të KPC, pasi ato janë shkaqe që 

kanë të bëjnë me shqyrtimin në themel të rekursit dhe si të tilla, nuk mund të marrin përgjigje 

gjatë këtij gjykimi. Ligjvënësi ka përcaktuar në mënyrë të qartë se procedura e shqyrtimit të 

rekursit është e pavarur nga procedura për shqyrtimin e kërkesës për pezullimin e ekzekutimit 

të vendimit, duke përbërë në këtë mënyrë, dy gjykime krejtësisht të pavarura nga njëra-tjetra.  

15. Në parashikimet e KPC, ligjvënësi ka përcaktuar në mënyrë të qartë se cilat janë 

shkaqet ligjore që duhet të shqyrtojë gjykata në procedurën e shqyrtimit të rekursit sipas 

gjykimit të zakonshëm (neni 472 i KPC), si dhe shkaqet ligjore që duhet të vlerësojë dhe 

marrë në shqyrtim gjykata, gjatë shqyrtimit të kërkesës për pezullimin e ekzekutimit të 

vendimit, e cila kryhet sipas një procedure të posaçme gjykimi (neni 479 i KPC). Nga 

krahasimi i dispozitave ligjore procedurale që rregullojnë shqyrtimin e rekursit dhe kërkesën 

për pezullimin e ekzekutimit të vendimit, rezulton tërësisht e provuar se shkaqet e paraqitjes 
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së rekursit, janë të ndryshme dhe të pavarura nga shkaqet për të cilin pala mund të kërkojë 

pezullimin e ekzekutimit të vendimit. Për këtë arsye, shkaqet e paraqitura në rekurs nuk mund 

të jenë të njëjta me ato që pala duhet të paraqesë në kërkesën për pezullimin e ekzekutimit të 

vendimit.  

16. Në fazën në të cilën ndodhet shqyrtimi i çështjes objekt shqyrtimi, Kolegji nuk 

mund të paragjykojë se cila do të jetë prespektiva e shqyrtimit të rekursit, pasi në shqyrtimin 

e këtyre lloj çështjeve, ligjvënësi nuk ka parashikuar që gjykata kur vlerëson kërkesën për 

pezullimin e ekzekutimit të vendimit të japë edhe një opinion apo vlerësim paraprak rreth 

vijimësisë apo prespektivës që mund të ketë rekursi i paraqitur, pra nëse ai mund të pranohet 

ose jo. Për më tepër që në këtë gjykim, Kolegji nuk ka si objekt shqyrtimi shkaqet për të cilin 

është paraqitur rekursi (pra shqyrtimin e rekursit), por ka si objekt shqyrtimi kërkesën për 

pezullimin e ekzekutimit të vendimit, pra vlerësimin e faktit nëse plotësohen ose jo kushtet 

dhe kriteret ligjore për të vendosur pezullimin e ekzekutimit të vendimit.  

17. Bazuar sa më sipër, Kolegji vlerëson se kërkesa e paraqitur nga pala kërkuese 

Shoqëria Përmbarimore “Kodra Bailiff Service” sh.p.k për pezullimin e ekzekutimit të 

vendimit gjyqësor nr. 618, datë 05.08.2020 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë, lënë në 

fuqi me vendimin nr. 5, datë 21.01.2021 të Gjykatës së Apelit Vlorë, nuk duhet të pranohet. 

 

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 pala kërkuese Shoqëria Përmbarimore “Kodra 

Bailiff Service” sh.p.k, për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 618, datë 05.08.2020 të 

Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë, lënë në fuqi me vendimin nr. 5, datë 21.01.2021 të 

Gjykatës së Apelit Vlorë. 

 

Tiranë, më 07.05.2021 

 

   

    ANËTAR          ANËTAR               KRYESUES 

 

           Sokol SADUSHI       Ilir PANDA             Ervin PUPE 

 


	162.pdf
	183.pdf
	220.pdf
	247.pdf
	vendime_pezullimi_07_05_2021_5407.pdf

