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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË

KOLEGJI CIVIL
Nr. 55/360 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 10.06.2020, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr. 360 akti, datë
09.07.2019, si më poshtë:

KËRKUES: Arben Petto dhe Diana Petto

OBJEKTI: Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 5459, datë 16.06.2017 të
Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë dhe vendimit nr. 552, datë
11.06.2019 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

BAZA LIGJORE: Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile.

Për çështjen civile që iu përket palëve:

PADITËS: Ardian Goci

I PADITUR: Arben Petto e Diana Petto

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. Nga aktet e fashikullit të gjykimit ka rezultuar se paditësi Ardian Goci, i është drejtuar Gjykatës së
Rrethit Gjyqësore Tiranë kundrejt palës së paditur, Arben Petto e Diana Petto, me objekt detyrimin e
të paditurve të përmbushin detyrimet e kontratës së huasë nr. 5386 rep, nr. 2499 kol, datë
31.12.2012.
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2. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë me vendimin nr. 5459, datë 16.06.2017 ka vendosur:
1. Pranimin e pjesshëm të kërkesëpadisë.
2. Detyrimin e palës paditur Arben Petto e Diana Petto për të përmbushur detyrimin në shumën
352.077 euro të palës paditëse Ardian Goci shumë kjo e përcaktuar sipas aktit të ekspertimit
vlerësues datë 14.04.2017.
3. Shpenzimet gjyqësore i ngarkohen palës paditur.
4. Bashkë me këtë vendim lëshohet dhe urdhri i ekzekutimit.
5. Kundër këtij vendimi lejohet ankim në Gjykatën e Apelit Tiranë.

3. Gjykata e Apelit Tiranë, me vendimin nr. 552, datë 11.06.2019 ka vendosur:
Lënien në fuqi të vendimit nr. 5459, datë 16.06.2017, të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë me
ndryshimin:
Detyrimin e palës së paditur Arben Petto dhe Diana Petto të përmbushin detyrimet e rrjedhura në
bazë të kontratës së huasë nr.5386 rep, nr.2499 kol datë 31.12.2012 në shumën 500.000 (pesëqind
mijë) euro.
Shpenzimet gjyqësore në ngarkim të palës së paditur.
Bashkëlidhur këtij vendimit lëshohet urdhri përkatës i ekzekutimit.

4. Kundër këtij vendimi ka paraqitur rekurs kërkuesit Arben Petto dhe Diana Petto, të cilët
kanë kërkuar edhe pezullimin e ekzekutimit të vendimit, duke parashtruar këto shkaqe:

 Nuk jemi dakort me vendimet e të dyja shkallëve të gjyqësorit, shkaqet e të cilave i kemi
parashtruar në mënyrë të zgjeruar në rekursin e depozituar në datën 27.06.2019. Por duke
qenë se me shkresën nr. 882 Regj. datë 28.06.2019 dërguar nga përmbaruesi gjyqësor privat
Z. Ilir Dervishaj jemi njoftuar për ekzekutimin vullnetar të këtij vendimi, pra kjo çështje është
vënë në ekzekutim në zyrën përmbarimore “Power & Justice” shpk nga ana e palës paditëse,
ju drejtohemi Ju me këtë kërkesë për pezullimin e ketij vendimi.

 Siç shihet në të dy vendimet e gjyqësorit është një diference e madhe shumash rreth 150.000
Euro.

 Duke llogaritur këtë shumë që na është ngarkuar në mënyrë të padrejtë dhe duke marrë faktin
që në ushtrojme aktivitet privat dhe kjo shumë është ngarkuar padrejtësisht shkaqet i kemi
parashtruar në rekurs, vënia në ekzekutim e këtij vendimi dhe ekzekutimi i menjëhershëm i tij
do të sillte për ne shkaqe të rënda dhe të pariparueshme, pasi gjatë ekzekutimit përmbaruesi
do të arrijë të bllokojë llogaritë tona, pra në këto kushte kërkojmë nga ana Juaj pezullimin e
këtyre dy vendimeve.

II. Vlerësimi i Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë

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

6. Në pikën 1 të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile, parashikohen kushtet dhe motivet për të
cilat, Gjykata e Lartë, mund të pezullojë ekzekutimin e vendimit gjyqësor: “1. Gjykata e Lartë, pasi
është paraqitur rekursi, me kërkesë të palës, mund të vendosë pezullimin e ekzekutimit të vendimit
kur: a) ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit do të sillte pasoja të rënda e të pariparueshme; dhe/ose
b) pala që ka bërë rekursin depoziton garanci materiale që siguron ekzekutimin vendimit.

7. Në zbatim të pikës 1 të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile, bashkëlidhur kërkesës për
pezullim të palës kërkuese Arben Petto dhe Diana Petto, gjendet edhe kopja e rekursit të ushtruar nga
kjo palë kundër vendimit gjyqësor që kërkohet të pezullohet ekzekutimit. Gjithashtu, konstatohet se
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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 Arben Petto dhe
Diana Petto, të cilët nuk kanë parashtruar argumente lidhur me bazueshmërinë në ligj të kërkesës për
pezullim dhe për qëndrimin e tyre.

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

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

10. Përsa më sipër, Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë vlerëson se nuk ka vend për të pranuar kërkesën
e paraqitur nga pala kërkuese Arben Petto dhe Diana Petto 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 Arben Petto dhe Diana Petto, për pezullimin e
ekzekutimit të vendimit nr. 552, datë 11.06.2019 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

Tiranë, më 10.06.2020

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

KOLEGJI CIVIL

Nr. 89/427 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 10.06.2020, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr. 427 akti, datë
20.09.2019, si më poshtë:

KËRKUES: Agjencia e Trajtimit të Pronave

OBJEKTI: Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr.701, datë 31.10.2018 të
Gjykatës së Apelit Shkodër.

BAZA LIGJORE: Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile.

Për çështjen civile që iu përket palëve:

PADITËS: Albert Çelaj etj

I PADITUR: Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit të Pronave

KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SE LARTË

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

V Ë R E N

I. Rrethanat e çështjes

1. Nga aktet e fashikullit të gjykimit ka rezultuar se paditësit Albert Çelaj etj, i janë drejtuar
Gjykatës së Rrethit Gjyqësore Lezhë kundrejt palës së paditur, Agjencia e Kthimit dhe
Kompensimit të Pronave, me objekt Anullimin e vendimit të palës së paditur, njohjen e së
drejtës së pronësisë dhe kthimin e pronës.
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2. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Lezhë me vendimin nr. 255, datë 21.04.2016 ka vendosur:
Rrëzimin e padisë.
Shpenzimet gjyqësore siç janë bërë

3. Gjykata e Apelit Shkodër, me vendimin nr. 701, datë 31.10.2018 ka vendosur:
Ndryshimin e vendimit nr.255, datë 21.04.2016 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Lezhë.
Pranimin e padisë.
Njohjen e të drejtës së pronësisë të subjektit të shpronësuar Gjon prej Celaj për pasurinë e
parë me sipërfaqe 84.500 m2, pasurinë e dytë me sipërfaqe 61.400 m2 dhe pasurinë e tretë
me sipërfaqe 4.100 m2.
Kthimin e të gjithë sipërfaqeve.

4. Kundër këtij vendimi ka paraqitur rekurs kërkuesja Agjencia e Trajtimit të Pronave,
e cila ka kërkuar edhe pezullimin e ekzekutimit të vendimit, duke parashtruar këto
shkaqe:

 Së pari, pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor, Lezhë është gjykuar çështja civile me
palë paditëse: Albert Çelaj palë e paditur: Agjencia e Trajtimit të Pronave, me objekt:
Anullimin e vendimit nr.650, datë 24.04.2013. Njohjen e së drejtës së pronësisë të
subjektit të shpronësuar Gjon Celaj për pasurinë e paluajtshme e ndodhur në Njësinë
Administrative Shëngjin, Mali i Rrencit ZK.2568 dhe Mali i Shëngjinit ZK.2569. Me
datën 24.02.2016 ka hyrë në fuqi ligji nr. 133/2015 për “Trajtimin e pronës dhe
përfundimin e procesit të kompesimit të pronave” Neni 3 “Fusha e zbatimit”'
parashikon se: “Ky ligj vepron për të gjitha kërkesat, të cilat janë në shqyrtim në
AKKP, në ditën e hyrjes në fuqi të tij, si edhe mbi të gjitha ato kërkesa, të cilat do të
paraqiten brenda afateve të këtij ligji, sa i takon njohjes së të drejtës së pronës.

 Neni 5, pika 17 parashikon 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.

 Me shkresën nr. 4790 Prot, datë 02.09.2019, administruar në Agjencinë e Trajtimit të
Pronave Tiranë, me nr. 9694 Prot, datë 04.09.2019 të Agjencisë Shtetërore të
Kadastrës, Drejtoria Vendore ASHK Lezhë, jemi vënë në dijeni se ka filluar
procedura e ekzekutimit të vendimit nr.701, datë 31.10.2018 të Gjykatës së Apelit
Shkodër.

II. Vlerësimi i Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë

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

6. Në pikën 1 të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile, parashikohen kushtet dhe motivet
për të cilat, Gjykata e Lartë, mund të pezullojë ekzekutimin e vendimit gjyqësor: “1. Gjykata
e Lartë, pasi është paraqitur rekursi, me kërkesë të palës, mund të vendosë pezullimin e
ekzekutimit të vendimit kur: a) ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit do të sillte pasoja të
rënda e të pariparueshme; dhe/ose b) pala që ka bërë rekursin depoziton garanci materiale
që siguron ekzekutimin vendimit.
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7. Në zbatim të pikës 1 të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile, bashkëlidhur kërkesës për
pezullim të palës kërkuese Agjencia e Trajtimit të Pronave, gjendet edhe kopja e rekursit të
ushtruar nga kjo palë kundër vendimit gjyqësor që kërkohet të pezullohet ekzekutimit.
Gjithashtu, konstatohet se palët e tjera pjesëmarrëse në gjykimin e çështjes ku është dhënë
vendimi gjyqësor që kërkohet të pezullohet, janë njoftuar rregullisht për kërkesën e paraqitur
nga pala kërkuese Agjencia e Trajtimit të Pronave, të cilët nuk kanë parashtruar argumente
lidhur me bazueshmërinë në ligj të kërkesës për pezullim dhe për qëndrimin e tyre.

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

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

10. Përsa më sipër, Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë vlerëson se nuk ka vend për të pranuar
kërkesën e paraqitur nga kërkuesi Agjencia e Trajtimit të Pronave për pezullimin e
ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë.

P Ë R K Ë T O A R S Y E

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

V E N D O S I

Mospranimin e kërkesës së paraqitur nga kërkuesi Agjencia e Trajtimit të Pronave, për
pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 701, datë 31.10.2018 të Gjykatës së Apelit Shkodër.

Tiranë, më 10.06.2020

ANËTAR ANËTAR KRYESUES
Sokol SADUSHI Ilir PANDA Ervin PUPE



1

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË

KOLEGJI CIVIL
Nr. 144 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 10.06.2020, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr. 272 akti, datë
10.02.2020, si më poshtë:

KËRKUES: Banka Kombëtare Tregtare Sh.a

OBJEKTI: Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr.  62-2015-183/71, datë
21.01.2015 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier dhe vendimit
nr. 760, datë 22.11.2019 të Gjykatës së Apelit Vlorë.

BAZA LIGJORE: Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile.

Për çështjen civile që iu përket palëve:

PADITËS: Gëzim Manaj

I PADITUR: Timo Lutaj, Aqife Lutaj.

PERSON I TRETË: Banka Kombëtare Tregtare Sh.a

KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SE LARTË

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

V Ë R E N

I. Rrethanat e çështjes

1. Nga aktet e fashikullit të gjykimit ka rezultuar se paditësi Gëzim Manaj, i është drejtuar
Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier kundrejt palës së paditur, Timo Lutaj, Aqife Lutaj, person i



2

tretë Banka Kombëtare Tregtare Sh.a, me objekt pjesëtimi në natyrë i objektit në
bashkëpronësi.

2. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Fier me vendimin nr. 62-2015-183/71, datë 21.01.2015 ka
vendosur:
Pranimin e padisë.
Të lejojë dhe të kryejë pjesëtimin e sendit të paluajtshëm me Nr.8/112-Nd. ndërtesë me
sipërfaqe 1449.5 m2 ndodhur në Zonën Kadastrale 8531 me adresë lagjia “Kryengritja e
Fierit” qyteti Fier, në bashkëpronësi të shtetasve Gëzim Manaj. Afife Lutaj dhe Timo Lutaj
me pjesë takuese ideale mbi pasurinë e luajtshme në bashkëpronësi prej 1/3 pjesë secili, duke
i dhënë fund raporteve të bashkëpronësisë ndërmjet bashkëpronarëve Gëzim Manaj, Afile
Lutaj dhe Timo Lutaj në këtë mënyrë:
a) Paditësi Gëzim Manaj i lihet në natyrë pjesa e sendit të paluajtshëm me Nr.8/112-Nd,
ndërtesë me sipërfaqe 1449,5 m2 ndodhur në zonë kadastrale 8531 me adresë lagjia
“Kryengritja e Fierit” qyteti Fier, pasqyruar në fletën A-2, me emërtimin me gërmën “B”, me
kontur me vijë të kuqe, me sip.949.5 m2, sipas aktit të ekspertimit datë 02.12.2014 të
ekspertes Ing.Manjola Bello;
b) Të paditurës Afife Lutaj i lihet në natyrë pjesa e sendit të paluajtshëm me Nr.8/112-Nd,
ndërtesë me sipërfaqe 1449.5 m2 ndodhur në zonë kadastrale 8531 me adresë lagjia
“Kryengritja e Fierit” qyteti Fier, pasqyruar në fletën A-2, me emërtimin me gërmën “A”, me
kontur me vija blu, me sip.500 m2, sipas aktit të ekspertimit datë 02.12.2014 të ekspertes
Ing.Manjola Bello;
Paditësi Gëzim Manaj detyrohet ti paguajë të paditurit Timo Lutaj, kundërvlerën për
kompensimin e pjesës takuese të tij prej 466.334 m2. pjesë të pasurisë objekt pjesëtimi. Në
masën 13.069.476.684 lekë.
E paditura Afife Lutaj detyrohet ti paguajë të paditurit Timo Lutaj, kundërvlerën për
kompensim e pjesës takuese të tij prej 16,833 m2, pjesë të pasurisë objekt pjesëtimi, në
masën 471.761,658 lekë.
Barra mbi pasurinë me Nr.8/112-Nd.pasurie. ndërtesë me sipërfaqe 1449,5 m2, të ndodhur në
Zonën Kadastrale me Nr.8531, me adresë në Lagjen “Kryengritja e Fierit”, Fier, inskriptuar
në favor të Bankës Kombëtare Tregtare, me Nr.21, datë 01.03.2007, si rezultat i kontratës së
kredisë bankare Nr.874 Rep.,Nr.335 Kol, datë 27.02.2007 me palë kredidhënëse Banka
Kombëtare Tregtare sha e kredimarrës Afife Lutaj, kontratës së hipotekimit Nr.875
Rep.,Nr.336 Kol, datë 27.02.2007, me palë Hipotekues/Person i tretë - Afife Lutaj e
Kreditor/Përfitues -Banka Kombëtare Tregtare, përsa i përket sendit objekt pjesëtimi, të
vendosur mbi pjesën e lënë në natyrë, të paditurës Afife Lutaj, pasqyruar në fletën A-2, me
emërtimin me gërmën “A”, me kontur me vijë Blu, me sip.500 m2 sipas akti të ekspertimit
datë 02.12.2014 të ekspertes Ing.Manjola Bello.
Shpenzimet gjyqësore e proceduriale, ato për eksperten, lihen siç janë kryer.
Kundër këtij vendimi lejohet ankim në Gjykatën e Apelit Vlorë brenda 15 ditëve duke filluar
ky afat nga dita e shpalljes.

3. Gjykata e Apelit Vlorë, me vendimin nr. 760, datë 22.11.2019 ka vendosur:
Lënien në fuqi të vendimit nr.  62-2015-183/71, datë 21.01.2015 të Gjykatës së Rrethit
Gjyqësor Fier.

4. Kundër këtij vendimi ka paraqitur rekurs kërkuesja Banka Kombëtare Tregtare
Sh.a, e cila ka kërkuar edhe pezullimin e ekzekutimit të vendimit, duke parashtruar
këto shkaqe:
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 Bazuar në nenin 479 gërma “a”, kërkojmë pezullimin e ekzekutimit të Vendimit të
Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier, pasi ekzekutimi i menjëhershëm i këtij vendimi,
sjell pasoja të rënda e të pariparueshme.

 Ju bëjmë me dije se ndërmjet Bankës Kombëtare Tregtare sha në cilësinë e
kredidhënëses dhe klientit të saj Ylli Sulejmani ka filluar marrëdhënia e kreditimit
nëpërmjet lëvrimit të një kredie bankare, sipas Kontratës së Kredisë Bankare Nr.4328
Rep.,Nr. 1888 Kol, datë 20.10.2010, e cila është siguruar nëpërmjet Kontratës së
Hipotekimit Nr.4329 Rep, Nr. 1889 Kol, datë 20.10.2010.

 Po kështu ndërmjet BKT-së dhe shoqërisë “Em-Ys” shpk (me ortak të vetëm Ylli
Sulejmani) është lidhur Kontrata e Kredisë 3227 Rep..Nr. 1661 Kol, datë 16.07.2012
e cila është garantuar me Kontratën e Hipotekimit Nr.3229 Rep.,Nr. 1662 Kol, datë
16.07.2012.

 Për të dy këto kontrata kredie, objekt i kontratave të hipotekimit është kolaterali
objekt pjesëtimi gjyqësor.

 Në momentin që pranë Gjykatës së Apelit Vlorë ka filluar shqyrtuar ankimit të BKT-
së, me datë 02.11.2016 me kërkesë të BKT-së, bazuar në nenin 297/a të K.Pr.Civile
është kërkuar pezullimi i këtij gjykimi duke qenë se kjo çështje civile nuk mund të
zgjidhej derisa Gjykata e Lartë të shqyrtojë kërkesën e Ylli Sulejmani për Rishikimin
e Vendimit Nr.5057, datë 28.10.2004 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë
(ndryshuar me Vendimin Nr.642, datë 24.05.2005 të Gjykatës së Apelit Tiranë) duke
qenë se është cituar në Vendimin Bazë të fitimit të pasurisë nga ana e
bashkëpronarëve të këtij gjykimi. pra në Vendimin Nr.5600, datë 17.06.2008
(ndryshuar me Vendimin Nr.24 datë 15.01.2010 të Gjykatës së Apelit Tiranë).

 Në përfundim të shqyrtimit, Gjykata e Lartë ka dalë me Vendimin Nr.00-2017-89 (12)
datë 16.02.2017 pas shqyrtimit të kërkesës për rishikim ka vendosur: “Pranimin e
kërkesës së palës kërkuese Ylli Sulejmani. Prishjen e Vendimit Nr.687 datë
26.05.2016 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë, të vendimit Nr.624 datë 24.05.2005
të Gjykatës së Apelit Tiranë, të Vendimit Nr. 5057.,datë 28.10.2004 (të ndryshuar nga
Gjykata e Apelit Tiranë me Vendimin Nr.642.,datë 24.05.2005) dhe dërgimin e
çështjes për rigjykim në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë, me tjetër trup gjykues”.
Iu bëjmë me dije se pas vendimit të Gjykatës së Lartë, rasti është gjykuar nga Gjykata
e Rrethit Gjyqësor Tiranë ku është vendosur pushimi i çështjes dhe në vijim, ky
vendim është ankimuar në Gjykatën e Apelit Tiranë. Në përfundim të shqyrtimit të
ankimit. Gjykata e Apelit Tiranë me Vendimin Nr. 1046, datë 12.09.2018 e ka kthyer
çështjen për rigjykim në po këtë gjykatë me të njëjtin trup gjykues. Pas rigjykimit,
Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë me Vendimin Nr.1964, datë 18.03.2019, ka
vendosur pushimin e gjykimit.

 Në kushte të tilla nga ku rezulton që paditësi Gëzim Manaj ka përdorur akte të
falsiflkuara për të përfituar cilësimin e bashkëpronësisë në këtë proces, është tërësisht
e dukshme që pretendimi i tij ndërtohet mbi fakte, akte e prova që nuk ekzistojnë por
janë krijuar në kundërshtim dhe mashtrim të ligjit.Për sa më sipër,pretendimi mbi
bashkëpronësinë objekt vendimi gjykate, është ndërtuar në bazë të akteve,
dokumentave false në mashtrim të ligjit, nuk ka objekt për t’u pjesëtuar midis
bashkëpronarëve dhe nga ana tjetër aktualisht nuk ka asnjë vendim civil të formës së
prerë që njeh bashkëpronësinë e pretenduar të Gëzim Manaj.

 Duke qene se me vendimet e mësipërme gjyqësore, nuk i është dhënë zgjidhje
origjinës së bashkëpronësisë mbi pasurinë, kërkuesi Ylli Sulejmani i është drejtuar
Gjykatës së Apelit Tiranë me kërkesë për Rishikimin e Vendimit Nr.5600, datë
17.06.2008 (ndryshuar me vendimin Nr.24 datë 15.01.2010 të Gjykatës së Apelit
Tiranë), i cili është akti bazë i fitimit të bashkëpronësisë dhe fshirjes së regjistrimit të
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pasurisë në emër të Ylli Sulejmanit. Rasti është në gjykim pranë Gjykatës së Apelit
Tiranë, me Gjyqtare Kryesuese E.Ll. ku seanca e fundit sipas fletëthirrjes
bashkëlidhur rezulton të jetë me datë 23.01.2020. Pra gjatë periudhës që po shqyrtohej
Ankimi i BKT-së mbi pjesëtimin e bashkëpronësisë, nga ana e Gjykatës së Apelit
Tiranë po shqyrtohej kërkesa për Rishikimin e ekzistencës së bashkëpronësisë, me në
bazë një vendim penal të formës së prerë ku cilësohet se bashkëpronësia e paditësit
Gëzim Manaj është ndërtuar me akte te falsifikuara.

 Me qëllim zgjidhjen e drejtë të rastit, duke vlerësuar fillimisht bashkëpronësisë e më
pas pjesëtimin e pronës sipas rrethit të bashkëpronarëve takues, si dhe për të mos
shkaktuar mbivendosje të vendimeve të së njëjtës niveli hierarkik si me për të mos
shkaktuar pasoja të tjera për palët lidhur me transferime të mundshme të pronësisë,
Banka Kombëtare Tregtare i kërkoi Gjykatës së Apelit Vlorë pezullimin e gjykimit
derisa Gjykata e Apelit të shprehet lidhur me rrethin e bashkëpronarëve, por Gjykata e
Apelit Vlorë në mënyrë arbitrare dhe të padrejtë, vendosi rrëzimin e kërkesës së BKT
mbi pezullimin e gjykimit për sa kërkuar. Është kjo gjykatë e cila në dy momente të
ndryshme mban qëndrim kontradiktor duke pezulluar për vite radhazi gjykimin derisa
Gjykata e Lartë të shprehet për një vendim që thjesht ishte cituar në përmbajtjen e
Vendimit Bazë Vendimit Nr.5600, datë 17.06.2008.

 Për më tepër, ky qëndrim mbahet pikërisht në kushtet kur vetë Gjykatës së Apelit
Vlorë i është vënë në dispozicion Vendimi Penal i formës së prerë sipas të cilit janë
deklaruar të falsifikuara aktet e fitimit të pronësisë nga ana e palës paditëse, për sa
lidhet me rradhët e bashkëpronarëve të pasurisë objekt gjykimi.

 Në kushtet aktuale, në rast se ASHK Drejtoria Vendore Fier kryen regjistrimin,
ekziston rreziku dhe dyshimi i arsyeshëm, që pronësia e BKT-sh.a të humbasë një
pjesë të konsiderueshme të saj (sipas marrëdhënies së kreditimit me kredimarrës Ylli
Sulejmani dhe kredimarrës shoqëria “Em- Ys” shpk) si dhe duke humbur të drejtat
dhe detyrimet që burojnë nga e pronësia e Ylli Sulejmani, duke kaluar në favor të
palëve të treta që i kanë fituar nëpërmjet akteve të falsifikuara.

 Në veçanti, vendimet e gjykatave ndaj Bankës Kombëtare Tregtare sha. që është një
nga Bankat me të rëndësishme të sistemit bankar në Shqipëri, që zë vend të
rëndësishëm në strukturat ekonomike, do të çonte në prekjen sadopak të stabi1itetit
financiar të vendit. Nisur nga ky rol dhe nga atributet që i janë veshur këtij sistemi
bankar, këto vendime do të cënonin rëndë garancitë ligjore për funksionimin e sigurtë
të bankave në Shqipëri, duke prekur sadopak në këtë mënyrë qëndrueshmerinë e
sistemit bankar. Gjykojmë se pezullimi i ekzekutimit të vendimit të Gjykatës së
Rrethit Gjyqësor Fier lënë në fuqi me vendimin e Gjykatës së Apelit Vlorë, garanton
interesat e Bankës Kombëtare Tregtare sha.

II. Vlerësimi i Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë

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

6. Në pikën 1 të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile, parashikohen kushtet dhe motivet
për të cilat, Gjykata e Lartë, mund të pezullojë ekzekutimin e vendimit gjyqësor: “1. Gjykata
e Lartë, pasi është paraqitur rekursi, me kërkesë të palës, mund të vendosë pezullimin e
ekzekutimit të vendimit kur: a) ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit do të sillte pasoja të
rënda e të pariparueshme; dhe/ose b) pala që ka bërë rekursin depoziton garanci materiale
që siguron ekzekutimin vendimit.
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7. Në zbatim të pikës 1 të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile, bashkëlidhur kërkesës për
pezullim të palës kërkuese Banka Kombëtare Tregtare Sh.a, 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 Banka Kombëtare Tregtare Sh.a, të cilët nuk kanë parashtruar argumente
lidhur me bazueshmërinë në ligj të kërkesës për pezullim dhe për qëndrimin e tyre.

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

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

10. Përsa më sipër, Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë vlerëson se nuk ka vend për të pranuar
kërkesën e paraqitur nga kërkuesi Banka Kombëtare Tregtare Sh.a për pezullimin e
ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë.

P Ë R K Ë T O A R S Y E

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

V E N D O S I

Mospranimin e kërkesës së paraqitur nga kërkuesi Banka Kombëtare Tregtare Sh.a, për
pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 760, datë 22.11.2019 të Gjykatës së Apelit Vlorë.

Tiranë, më 10.06.2020

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

KOLEGJI CIVIL
Nr. 85/415 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 10.06.2020, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr. 415 akti, datë
09.09.2019, si më poshtë:

KËRKUES: Bukurije (Ndoj) Kola

OBJEKTI: Kërkohet pezullimi i urdhërit ekzekutiv Nr. 206 datë 11.12.2017
të Gjykatës Rrethit Gjyqësor Lezhe, të vendimit për kalimin në
Ekzekutim të detyrueshem Nr. Prot 1368 datë 16.7.2019,
Urdhër për Vënien e Sekuestros Nr.1368/1 Prot datë 16.7.2019,
Urdhër për vënien e sekucstros Konservative Nr. 1368/3 datë
16.07.2019, Urdhër për vënien e sekuestros Konservative
Nr.1368/4 Prot, datë 16.07.2019 i përmbaruesit gjyqësor privat
“ Shoqëria Përmbarimore Justitia” Tiranë.

BAZA LIGJORE: Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile.

Për çështjen civile që iu përket palëve:

PADITËS: Gjovalin Gjeta, Gjovalin Ndoj

I PADITUR: Nikoll Ndoj, Bukurije (Ndoj) Kola

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. Nga aktet e fashikullit të gjykimit ka rezultuar se paditësit Gjovalin Gjeta dhe Gjovalin
Ndoj, i janë drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Lezhë kundrejt palës së paditur, Nikoll
Ndoj dhe Bukurije (Ndoj) Kola, me objekt detyrimin për kthimin e shumës dhe pagimin e
kamatëvonesave përkatëse.

2. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Lezhë me vendimin nr. 206, datë 11.12.2017 ka vendosur:
1. Pranimin e pjesshëm të padisë.
2. Detyrimin e palës së paditur Nikoll e Bukurie Ndoj t’i kthejnë paditësit Gjovalin Gjeta
shumën prej 2.000.000 lekë, si detyrim që rrjedh nga kontrata e huasë me Nr.Rep. 512 dhe
Nr.Kol. 324, datë 27.06.2011, si dhe kamatat në vlerën 1.945, 161.29 lekë.
3. Rrëzimin e padisë për pjesën tjetër si të pabazuar në ligj e prova.
4. Bashkangjitur urdhëri i ekzekutimit.
5. Shpenzimet gjyqësore i ngarkohen palëve në raport me pjesën e pranuar dhe të rrëzuar të
padisë.
6. Kundër këtij vendimi mund të bëhet ankim në Gjykatën e Apelit Shkodër, brenda 15
ditëve, duke filluar që nga e nesërmja e shpalljes së vendimit. Për palët në mungesë ky afat
fillon nga e nesërmja e marrjes dijeni.

3. Gjykata e Apelit Shkodër, me vendimin nr. 400, datë 13.06.2019 ka vendosur:
Lënien në fuqi të vendimit nr. 206, datë 11.12.2017 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Lezhë.

4. Kundër këtij vendimi ka paraqitur rekurs kërkuesi Bukurije (Ndoj) Kola, e cila ka
kërkuar edhe pezullimin e ekzekutimit të vendimit, duke parashtruar këto shkaqe:

 Në datën 16.07.2019 përmbaruesi gjyqësor ka lëshuar urdhërin e ekzekutimit
nr.1368/1 Prot, nr. 1368/2 Prot, nr. 1368/3 Prot, nr. 1368/4 për vendosjen e sekuestros
konservative ndaj pasurisë së dy debitorëve Bukurije Kola dhe ish bashkëshortit të
saj. Nikoll Ndoj, kërkuesja nuk ka qënë në dijeni të kontratës së huasë që është lidhur
mes ish bashkëshortit të saj dhe kreditorëve. Dhe firma që është nënshkruar në kontatë
me pretendimin se është nënshkrimi i saj, nga akti i ekspertimit rezulton që është
firma e ish-bashkëshortit Nikoll Ndoj. Për këtë arsye ajo detyrohet të paguajë një
shumë, për të cilën nuk ka qenë në dijeni dhe nuk ka shprehur vullnetin e saj.

 Në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Lezhë jemi në proces gjyqësor për shpalljen si të
pavlefshëm të kontatës së huasë të datës 27.06.2011.

 Pranë Gjykatës së Lartë është dërguar rekursi me objekt: Kundërshtim i Vendimit Nr.
400, datë 13.06.2019 të Gjykatës Apelit Shkodër dhe si rrjedhojë kërkojmë pezullimin
e ekzekutimit derisa gjykata të dalë me vendim për këtë çështje.

II. Vlerësimi i Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë

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

6. Në pikën 1 të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile, parashikohen kushtet dhe motivet
për të cilat, Gjykata e Lartë, mund të pezullojë ekzekutimin e vendimit gjyqësor: “1. Gjykata
e Lartë, pasi është paraqitur rekursi, me kërkesë të palës, mund të vendosë pezullimin e
ekzekutimit të vendimit kur: a) ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit do të sillte pasoja të
rënda e të pariparueshme; dhe/ose b) pala që ka bërë rekursin depoziton garanci materiale
që siguron ekzekutimin vendimit.
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7. Në zbatim të pikës 1 të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile, bashkëlidhur kërkesës për
pezullim të palës kërkuese Bukurije (Ndoj) Kola, 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 Bukurije (Ndoj) Kola. Pas marrjes së njoftimit për kërkesën për pezullim pala
paditëse në vendimin që kërkohet të pezullohet, ka parashtruar argumente lidhur me
bazueshmërinë në ligj të kërkesës për pezullim dhe për qëndrimin e saj duke kërkuar
mospranimin e kërkesës për pezullim me argumentin që: Vendimet e gjykatave janë vendime
të drejta në përputhje me dispozitat e ligjit procedural dhe material dhe kërkesa për pezullim
nuk përmbush kriteret e përcaktuara në ligj.

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

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

10. Përsa më sipër, Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë vlerëson se nuk ka vend për të pranuar
kërkesën e paraqitur nga kërkuesja Bukurije (Ndoj) Kola 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 kërkuesja Bukurije (Ndoj) Kola, për pezullimin e
ekzekutimit të vendimit nr. 400, datë 13.06.2019 të Gjykatës së Apelit Shkodër.

Tiranë, më 10.06.2020

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

KOLEGJI CIVIL
Nr. 126 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 10.06.2020, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr. 126 akti, datë
31.12.2019, si më poshtë:

KËRKUES: Zyra Përmbarimor DAR

OBJEKTI: Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 588, datë 18.09.2019 të
Gjykatës së Apelit Tiranë.

BAZA LIGJORE: Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile.

Për çështjen civile që iu përket palëve:

Ankues: Shoqëria “Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike”sh.a.

Kundër: Zyra Përmbarimor DAR

PERSON I TRETË: Petrit Jangozi

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. Nga aktet e fashikullit të gjykimit ka rezultuar se Ankuese shoqëria “Operatori i
Shpërndarjes së Energjisë Elektrike” sh.a., i është drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësor
Tiranë kundrejt Zyra Përmbarimor DAR, person i tretë: Petrit Jangozi, me objekt
kundërshtimin e veprimeve përmbarimore.



2

2. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë me vendimin nr. 2305, datë 01.04.2019 ka vendosur:
Rrëzimin e ankimit të palës ankuese shoqërisë “Operatori i Shpërndarjes së Energjisë
Elektrike” sh.a.
Shpenzimet gjyqësore i ngarkohen palës ankuese shoqërisë “Operatori i Shpërndarjes së
Energjisë Elektrike” sh.a.

3. Gjykata e Apelit Tiranë, me vendimin nr. 588, datë 18.09.2019 ka vendosur:
Ndryshimin e vendimit nr. 2305, datë: 01.04.2019 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, si
vijon:
a) Pranimin e ankimit.
b) Anulimin e pjesshëm të veprimit përmbarimor të përmbaruesit gjyqësor privat Ervin
Kryeziu “Lajmërim për ekzekutim vullnetar” nr. 19 regj, nr. 26 kol, datë 14.01.2019 sa i
përket detyrimit të OSHEE sh.a që të paguajë tarifën përmbarimore në vlerën 111,600 lekë,
duke mbetur e vlefshme tarifa në masën 40,800 lekë, sipas udhëzimit nr. 30, datë 30.08.2018
dhe duke u anuluar diferenca prej 70,800 lekësh.
c) Shpenzimet gjyqësore siç janë bërë.
Kundër këtij vendimi mund të bëhet rekurs në Gjykatën e Lartë, brenda 30 ditëve, duke
filluar ky afat nga e nesërmja e njoftimit të vendimit.

4. Kundër këtij vendimi ka paraqitur rekurs kërkuesja Zyra Përmbarimor DAR, e cila
ka kërkuar edhe pezullimin e ekzekutimit të vendimit, duke parashtruar këto shkaqe:

 Gjykata e Apelit ka gabuar rëndë në zbatimin e ligjit procedurial për disa arsye:
 Së pari, zgjidhja e çështjes në fjalë është e varur nga zgjidhja e çështjes me palë:

paditëse: Dhomën Kombëtare të Përmbaruesve Gjyqësorë Privatë Tiranë; të paditura:
Ministrinë e Drejtësisë dhe Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë. Kjo çështje
aktualisht është në pritje të gjykimit pranë Kolegjit Administrativ të Gjykatës së
Lartë.

 Gjykata e Apelit Tiranë ka bërë një zbatim të gabuar të ligjit material dhe procedural
kur e ka cilësuar si të formës së prerë vendimin nr. 211, date 17.12.2018 Gjykatës
Administrative të Apelit, duke u mbështetur tërësisht në dispozitat e kodit të
Procedurës Civile pa pasur parasysh edhe dispozita te tjera ligjore që kane po aq
rëndësi.

 Për sa më sipër: duke u referuar në paraqitjen e këtyre fakteve dhe argumentimeve të
parashtruara si dhe shkaqeve të analizuara më sipër në të cilat kërkohet prishja e
vendimit nr. 588, datë 18.09.2019; duke iu referuar normave ligjore në fuqi; duke u
mbështetur mbi faktet që vendimi i gjykatës nuk i ka dhënë përgjigje asnjë prej apo të
gjitha pretendimeve, kërkojmë: Pezullimin e Ekzekutimit të vendimit nr. 588, datë
18.09.2019 të Gjykatës Apelit Tiranë, deri në shqyrtimin nga ana e kolegjit
Administrativ të rekursit të paraqitur nga Dhoma kombëtare e Përmbaruesve Gjyqësor
Tiranë ndaj vendimit nr. 211, datë 17.12.2018 i Gjykatës Administrative të Apelit.

II. Vlerësimi i Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë

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

6. Në pikën 1 të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile, parashikohen kushtet dhe motivet
për të cilat, Gjykata e Lartë, mund të pezullojë ekzekutimin e vendimit gjyqësor: “1. Gjykata
e Lartë, pasi është paraqitur rekursi, me kërkesë të palës, mund të vendosë pezullimin e
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ekzekutimit të vendimit kur: a) ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit do të sillte pasoja të
rënda e të pariparueshme; dhe/ose b) pala që ka bërë rekursin depoziton garanci materiale
që siguron ekzekutimin vendimit.

7. Në zbatim të pikës 1 të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile, bashkëlidhur kërkesës për
pezullim të palës kërkuese Zyra Përmbarimor DAR, 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 Zyra Përmbarimor DAR, të cilët nuk kanë parashtruar argumente lidhur me
bazueshmërinë në ligj të kërkesës për pezullim dhe për qëndrimin e tyre.

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

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

10. Përsa më sipër, Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë vlerëson se nuk ka vend për të pranuar
kërkesën e paraqitur nga kërkuesja Zyra Përmbarimor DAR 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 Zyra Përmbarimor DAR, për pezullimin e
ekzekutimit të vendimit nr. 588, datë 18.09.2019 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

Tiranë, më 10.06.2020

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

KOLEGJI CIVIL
Nr. 123/520 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 10.06.2020, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr. 520 akti, datë
18.12.2019, si më poshtë:

KËRKUES: Agjencia e Trajtimit të Pronave

OBJEKTI: Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 660, datë 04.07.2019 të
Gjykatës së Apelit Tiranë.

BAZA LIGJORE: Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile.

Për çështjen civile që iu përket palëve:

PADITËS: Dilaver Kalaja

I PADITUR: Agjencia e Trajtimit të Pronave

PERSON I TRETË: Gëzim Kalaja etj

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. Nga aktet e fashikullit të gjykimit ka rezultuar se paditësi Dilaver Kalaja, i është drejtuar
Gjykatës së Rrethit Gjyqësore Durrës kundrejt palës së paditur, Agjencia e Trajtimit të
Pronave, person i tretë: Gëzim Kalaja etj me objekt Ndryshimin e vendimit të AKKP-së, duke
na njohur të drejtën e pronësisë, kthimin apo kompensimin e saj....
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2. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Krujë me vendimin nr. 593, datë 20.11.2017 ka vendosur:
Ndryshimin e vendimit nr. 639, datë 26.04.2013 “Për njohjen e së drejtës së pronësisë,
kthimin dhe kompensimin e pronës” të Agjencisë së Kthimit dhe Kompensimit të Pronave,
duke iu njohur e drejta trashëgimtarëve ligjor të Sadik, Ibrahim, Sherife dhe Halim Preza
(Kalaja) për pasuritë e paluajtshme tokë bujqësore, pemishte, ullishte, vreshtë, are, pyll dhe
kullotë me sipërfaqe të përgjithshme 1.930,1 dynym e barabartë me 1.930.100 m2 (një milion
e nëntëqind e tridhjetë mijë e njëqind) m2 e kufizuar:
Veriu – Stani i Haxhi Metes; Jugu – Vorri i Xhixhit Fundi i përroit të Vorinit; Lindja – fundi i
përroit të Vorinit, Kodra e Kishës, stani i Haxhi Mete; Perëndim – Vori i Xithit, Vorri i
Kakarriqit, fiku i Laçit, Vorri i Jevgut dhe Stani i Haxhi Mete, në pjesën perëndimore të
pronës “Gurra e Ngajuakut”, fshati Mazhe Njësia Administrative Bubq, Bashkia Krujë sipas
plan vendosjes së ndodhur në Aktin e ekspertimit bashkëlidhur vendimit.
Kthimin e pronës fizikisht, që është e mundur dhe e lirë për tu kthyer trashëgimtarëve ligjorë
të ish pronarëve Sadik Preza (Kalaja), Ibrahim Preza (Kalaja), Sherif Preza (Kalaja) dhe
Halim Preza (Kalaja), sipas pjesëve takuese të përcaktuara në aktet e trashëgimisë me
sipërfaqe të përgjithshme 1.831.6 dynym e barabartë me 1.831.600 (një milion e tetëqind e
tridhjetë e një mijë e gjashtëqind) m2 me strukturë kadastrale:

- Tokë arë dhe ullishte me emër shtet me sipërfaqe të përgjithshme 211.770 dynym, e
barabartë me 211.770 (dyqind e njëmbëdhjetë mijë e shtatëqind e shtatëdhjetë) m2, që
ndodhet në pasuritë: nr. 242, nr. 243, nr. 244, nr. 245/1, nr. 245/3, nr. 258, nr. 260, nr.
261, nr. 262, nr. 263, nr. 264, nr. 239/1;

- Tokë pyll me sipërfaqe të përgjithshme 1.619.857 dynym, e barabartë me 1.619.857
(një milion e gjashtëqind e nëntëmbëdhjetë mijë e tetëqind e pesëdhjetë e shtatë) m2,
që ndodhet në pasuritë nr. 115, nr. 257/1 dhe në një sipërfaqe të pamenaxhuar nga
ZVRPP prej 416.000 (katërqind e gjashtëmbëdhjetë mijë) m2, të përcaktuara sipas
planvendosjes që është realizuar në aktin e ekspertimit teknik bashkëlidhur vendimit.

- Kompensimin e pjesës tjetër të pronës së njohur, që nuk është mundur t’u kthehet
fizikisht, trashëgimtarëve ligjor të ish pronarëve Z. Sadik Preza (Kalaja), Z. Ibrahim
Preza (Kalaja), Z. Sherif Preza (Kalaja) dhe Z. Halim Preza (Kalaja) sipas pjesëve
takuese të përcaktuara në aktet e trashëgimisë, me sipërfaqe të përgjithshme 98.473
dynym, e barabartë me(nëntëdhjetë e tetë mijë e katërqind e shtatëdhjetë e tre) m2, me
strukturë kadastrale:
Tokë arë dhe ullishte me sipërfaqe të përgjithshme 91.173 dynym, e barabartë
me(nëntëdhjetë e një mijë e njëqind e shtatëdhjetë e tre) m2, që ndodhet në pasuritë:
nr. 236/2, nr. 237/1, nr. 237/2, nr. 241/1, nr. 241/2, nr. 245/4+5, nr. 246, nr. 247, nr.
238/2, nr. 239/2, nr. 240, nr. 237/3;

- Tokë pa fryt (rrugë + përrenj) me sipërfaqe të përgjithshme 7.3 dynym, e barabartë me
7300 (shtatë mijë e treqind) m2, që ndodhet në pasuritë nr. 259, nr. 326, nr. 324, nr.
323, të përcaktuara sipas planvendosjes që është realizuar në aktin e ekspertimit i
teknik bashkëlidhur vendimit.

Shpenzimet gjyqësore sikur janë bërë.
Ky vendim përbën titull ekzekutiv dhe ngarkohet shërbimi përmbarimor, shtetëror ose privat,
për ekzekutimin e tij në momentin kur do të marrë formë të prerë.
Kundër këtij vendimi lejohet ankim brenda 15 ditëve në Gjykatën e Apelit Tirane nga dita e
nesërme e njoftimit të vendimit.

3. Gjykata e Apelit Tiranë, me vendimin nr. 660, datë 04.07.2019 ka vendosur:
Lënien në fuqi të vendimit nr. 593, datë 20.11.2017 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Krujë,
me këtë ndryshim:
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Njohjen dhe kthimin e sipërfaqes së lirë të ndodhur në sipërfaqen prej 714 dynym në vendin e
quajtur “Gurra e Ngajakut” dhe kthim familjes Kalaja (Preza) sipërfaqen prej 357 dynym
pjesë 1/2 të saj në kufizimet: V - Pasuria 326, J- Pasuria 257/2, L- Pasuritë 257/1, 74, P-
pasuria 257/1 në përbërje të saj në pasurinë 257/1 me pronar shtet dhe llojin e pasurisë “Pyll”
sipas hartës bashkangjitur aktit të ekspertimit në gent planin nr. 1 dhe 2 (Bashkangjitur këtij
vendimi akti i ekspertimit të ekspertit P.Kullolli).

4. Kundër këtij vendimi ka paraqitur rekurs kërkuesja Agjencia e Trajtimit të Pronave,
e cila ka kërkuar edhe pezullimin e ekzekutimit të vendimit, duke parashtruar këto
shkaqe:

 Duke ju referuar si nenit 6 të ligjit 133/2015 ku është parashikuar se të gjitha
vendimet përfundimtare për kthimin dhe kompensimin e pronës do t'i nënshtrohen
vlerësimit financiar si dhe pikës dy të nenit tre të ligjit 133/2015 ku parashikohet se
shtrirja e efekteve të vlerësimit financiar për çështjet që janë në shqyrtim në gjykatat e
të gjitha niveleve, në Gjykatën e Lartë, si edhe në Gjykatën Europiane të të Drejtave
të Njeriut, sa i takon vlerësimit financiar të tyre për vlerësimi financiar kryhet për të
gjitha vendimet përfundimtare që ka njohur të drejtën e kompesimit. Pra si përfundim
pretendojmë se ligji që duhet të ishte aplikuar nga gjykata për zgjidhjen e kësaj
çështje është ligji 133/2015.

 Duke ju referuar arsyetimit te gjykatës vlerësojmë se është marrë në shkelje të nenit
16 të K.Pr.Civile. Pra sipas kësaj dispozite gjykata është e detyruar të zgjidh një
mosmarrëveshje civile sipas dispozitave ligjore në fuqi.

 Vlerësojmë se Gjykata në zgjidhjen e drejtë të kësaj mosmarrëveshje duhet të
zbatonte dispozitat ligjore të ligjit nr. 133/2015.

 Së fundmi, i kërkojmë kësaj Gjykate që përpara se të shqyrtojë pretendimet e ngritura
nga ana jonë në rekurs të pranojë kërkesën për pezullimin e ekzekutimit të vendimit
nr.660, datë 04.07.2019 të Gjykatës së Apelit Tiranë për arsye se pala paditëse këtë
vendim mund ta paraqesë për ekzekutim përpara organeve të administratës publike, të
cilat veprojnë dhe zbatojnë vendimin e gjykatës pa qënë e nevojshmë që pala paditëse
të kërkojë ekzekutimin e vendimit nëpërmjet shërbimit përmbarimor.

II. Vlerësimi i Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë

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

6. Në pikën 1 të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile, parashikohen kushtet dhe motivet
për të cilat, Gjykata e Lartë, mund të pezullojë ekzekutimin e vendimit gjyqësor: “1. Gjykata
e Lartë, pasi është paraqitur rekursi, me kërkesë të palës, mund të vendosë pezullimin e
ekzekutimit të vendimit kur: a) ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit do të sillte pasoja të
rënda e të pariparueshme; dhe/ose b) pala që ka bërë rekursin depoziton garanci materiale
që siguron ekzekutimin vendimit.

7. Në zbatim të pikës 1 të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile, bashkëlidhur kërkesës për
pezullim të palës kërkuese Agjencia e Trajtimit të Pronave, gjendet edhe kopja e rekursit të
ushtruar nga kjo palë kundër vendimit gjyqësor që kërkohet të pezullohet ekzekutimit.
Gjithashtu, konstatohet se palët e tjera pjesëmarrëse në gjykimin e çështjes ku është dhënë
vendimi gjyqësor që kërkohet të pezullohet, janë njoftuar rregullisht për kërkesën e paraqitur
nga pala kërkuese Agjencia e Trajtimit të Pronave, të cilët nuk kanë parashtruar argumente
lidhur me bazueshmërinë në ligj të kërkesës për pezullim dhe për qëndrimin e tyre.
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8. Kolegji vlerëson se neni 479/1 i K.P.C garanton vendosjen e masës së përkohshme
procedurale të pezullimit të ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë (në kuptimin
material) në funksion të zgjidhjes së rekursit, që është ushtruar ndaj vetë vendimit të formës
së prerë, sigurisht duke patur parasysh arsyet justifikuese të zbatimit të kësaj mase, sikur
mundet të jetë dëmi i rëndë dhe i pariparueshëm që mund të sjellë ekzekutimi i
menjëhershëm i vendimit gjyqësor të formës së prerë. Kjo e drejtë e palës ndërgjyqëse
gjyqhumbëse është paraparë nga ligji procedural civil si mjet që garanton ankimin efektiv në
kuptim të nenit 43 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë dhe nenit 13 të Konventës
Europiane të të Drejtave të Njeriut. Por duhet theksuar se kjo është një masë e përkohshme
me karakter përjashtimor dhe të jashtëzakonshëm. Kjo do të thotë se pala ndërgjyqëse
gjyqhumbëse që bën kërkesën për pezullimin e vendimit gjyqësor të formës së prerë ka
barrën t’i paraqesë Gjykatës rrethanat konkrete, të bazuara në prova në cilat nga ekzekutimi i
menjëhershëm i vendimit gjyqësor të formës së prerë, kësaj pale mund t’i vijë një dëm i rëndë
në mënyrë të parikthyeshme.

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

10. Përsa më sipër, Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë vlerëson se nuk ka vend për të pranuar
kërkesën e paraqitur nga kërkuesja Agjencia e Trajtimit të Pronave për pezullimin e
ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë.

P Ë R   K Ë T O   A R S Y E

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

V E N D O S I

Mospranimin e kërkesës së paraqitur nga kërkuesi Agjencia e Trajtimit të Pronave, për
pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 660, datë 04.07.2019 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

Tiranë, më 10.06.2020

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

KOLEGJI CIVIL

Nr. 67/375 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 10.06.2020, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr. 375 akti, datë
22.07.2019, si më poshtë:

KËRKUES: Fiqiri Daja

OBJEKTI: Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 316/10-2019-863, datë
02.05.2019 të Gjykatës Apelit Durrës, sipas urdhërit të
ekzekutimit nr. 875, datë 20.06.2019.

BAZA LIGJORE: Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile.

Për çështjen civile që iu përket palëve:

PADITËS: Hiqmet Çela

I PADITUR: Fiqiri Daja
Nexhmije Daja

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. Nga aktet e fashikullit të gjykimit ka rezultuar se paditësi Hiqmet Çela, i është drejtuar
Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Elbasan kundrejt palës së paditur, Fiqiri Daja dhe Nexhmije
Daja, me objekt njohjen e detyrimit financiar që rrjedh nga deklarata e huasë,.. etj.

2. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Elbasan me vendimin nr. 875, datë 20.06.2018 ka vendosur:
Rrëzimin e kërkesëpadisë.

3. Gjykata e Apelit Durrës, me vendimin nr. 316/10-2019-863, datë 02.05.2019 ka
vendosur:
Ndryshimin e vendimit nr. 875, datë 20.06.2018 të Gjykatës Rrethit Gjyqësor Elbasan dhe
pranimin e pjesshëm të padisë.
Detyrimin e të paditurve të paguajnë në favor të paditësit shumën prej 7.527.988 lekë.
Detyrimin e të paditurve të paguajnë interesin bankar sipas normave të depozitave të bankës
së Shqipërisë nga data 01.06.2018 e deri në ekzekutimin të shumës 7.527.998 lekë.

4. Kundër këtij vendimi ka paraqitur rekurs kërkuesi Fiqiri Daja, i cili ka kërkuar edhe
pezullimin e ekzekutimit të vendimit, duke parashtruar këto shkaqe:

 Paditësi Hiqmet Çela pas gjykimit të kësaj çështje civile pranë gjykatës apelit, ka
kryer procedurat për vënien në ekzekutim të vendimit nr. 316/10-2019, datë
02.05.2019. Zyra përmbarimore gjyqësore ka filluar kryerjen e procedurave që lidhen
me ekzekutimin e detyrueshëm si: Vendim për kalimin në ekzekutim të detyrueshëm,
sipas shkresës me nr. 4 regj, nr. 50prot, datë 11.07.2019. Bashkangjitur këtij akti zyra
përmbarimore bashkangjit dhe urdhër sekuestro nr. 4/1; 2;3;4;5. Me të gjithë
dokumentacionin e mësipërm jemi njohur nga zyra përmbarimore të lëshuar për
interesa të kreditorit, paditësit Hiqmet Çela.Ne palët e paditura, disponojmë pasuri të
paluajtshme si shtëpi, dyqan, të cilat aktualisht janë në sekuestro dhe më pas do ti
nënshtrohen procedurave të tjera deri me shitjen e këtyre sendeve në ankand.

 Tjetërsimi i pasurive të paluajtshme apo të luajtshme do të sillte pasoja të rënda të
pariparueshme në dëm të palëve të paditura.

 Duke analizuar në mënyrë komplekse kërkimet e paditësit në këtë gjykim, pasi kërkon
ti kthehet një shumë monetare e caktuar nga gjykata e Apelit në shumën prej
7.527.988 lekë dhe interesat bankare deri në ekzekutimin e këtij vendimi rezulton se:
Paditësi, i cili është legjitimuar nga gjykata apelit paraqet prova shkresore se ka dhënë
para me fajde, për llogari dhe interesa të Fondit Zhvillimit të Bujqësisë, Shoqata e
Kredisë “kukur’ shuma monetare në periudha të ndryshme në interesa vjeterore prej
15%.Të gjitha këto hua, apo kredi, paditësi nuk i disponon vetë, ai thjesht ka qenë i
punësuar prej këtyre fondacioneve, dhe ka punuar për interesa dhe llogari të tyre.
Paditësi nuk legjitimohet në ngritjen e kësaj padie dhe për pasojë, duke u nisur nga
pozicioni i tij në këtë kontratë huaje që është thjesht një përfaqësues i këtij fondacioni
ose jo, gjithshka që do të lidhet me ekzekutimin e vendimit, shitjen e pasurive të të
paditurve në ankand do të sillte pasoja të rënda, të cilat nuk mund të rivendosen në
gjendjen fillestare.

 Kjo për arsyen e thjeshtë, paditësi është autor i kryerjes se veprës penale të
“Mashtrimit në kredi” apo të vjedhjes me anë të mashtrimit, vepra penale të
parashikuara nga nenet 146; 143 të K.Penal. Nëse paditësi, përfiton një shumë prej
7.527.988 lekë, si rezultat i shitjes në ankand të pasurive të paditurve, a mundet që me
një vendimmarje tjetër të Gjykatës Lartë, nga vendimi i gjykatës së apelit, palët të
rikthehen në gjendjen fillestare?
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 Ekziston pamundësia që kreditori Hiqmet Çela të rikthejë shumën prej 7.527.988 lekë,
pasi kjo palë për asnjë kohe nuk mund të jetë kreditor në këtë kontrate huaje apo
detyrimi.

 Detyrimin e marrë hua të paditurit e kanë njohur, e kanë marrë hua pranë këtyre
fondacioneve shumë të cilën detyrohen tja paguajnë këtyre subjekteve sipas kushteve
dhe akteve ligjore që ushtrojnë aktivitetin këto fondacione. Në të njëjtën kohe po i
drejtohemi dhe Prokurorisë Rrethit Gjyqësor Elbasan me një kallëzim penal kundër
shtetasit Hiqmet Çela, për konsumim të veprave penale të parashikuara nga nenet 143,
146 të K.Penal.

 Në rekursin e paraqitur nga ana e të paditurve pranë kësaj gjykate janë paraqitur
shkaqe dhe rrethanat juridike që bëjnë të mundur prishjen e vendimit të gjykatës apelit
dhe lënien në fuqi të vendimit të gjykatës rrethit Gjyqësor Elbasan.

II. Vlerësimi i Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë

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

6. Në pikën 1 të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile, parashikohen kushtet dhe motivet
për të cilat, Gjykata e Lartë, mund të pezullojë ekzekutimin e vendimit gjyqësor: “1. Gjykata
e Lartë, pasi është paraqitur rekursi, me kërkesë të palës, mund të vendosë pezullimin e
ekzekutimit të vendimit kur: a) ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit do të sillte pasoja të
rënda e të pariparueshme; dhe/ose b) pala që ka bërë rekursin depoziton garanci materiale
që siguron ekzekutimin vendimit.

7. Në zbatim të pikës 1 të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile, bashkëlidhur kërkesës për
pezullim të palës kërkuese Fiqiri Daja, 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
Fiqiri Daja, të cilët nuk kanë parashtruar argumente lidhur me bazueshmërinë në ligj të
kërkesës për pezullim dhe për qëndrimin e tyre.

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

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

10. Përsa më sipër, Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë vlerëson se nuk ka vend për të pranuar
kërkesën e paraqitur nga kërkuesi Fiqiri Daja 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 Fiqiri Daja, për pezullimin e ekzekutimit të
vendimit nr. 316/10-2019-863, datë 02.05.2019 të Gjykatës së Apelit Durrës.

Tiranë, më 10.06.2020

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

KOLEGJI CIVIL
Nr. 174 I Vendimit.

V E N D I M

NË EMËR TË REPUBLIKËS

Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë i përbërë nga gjyqtarët:

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

Sot më datë 10.06.2020, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr. 174 akti, datë
01.04.2020, si më poshtë:

KËRKUES: Marash Zelnaj, Nikolle Zelnaj dhe Gjovalin Zelnaj

OBJEKTI: Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 52, datë 31.01.2020 të
Gjykatës së Apelit Shkodër.

BAZA LIGJORE: Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile.

Për çështjen civile që iu përket palëve:

PADITËS: Lule Preka

I PADITUR: Marash Zelnaj, Nikolle Zelna, Anton Zelna dhe Gjovalin
Zelnaj

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. Nga aktet e fashikullit të gjykimit ka rezultuar se paditësja Lule Preka, i është drejtuar
Gjykatës së Rrethit Gjyqësore Shkodër kundrejt palës së paditur, Anton Zelna, Marash
Zelnaj, Nikoll Zelna, Gjovalin Zelnaj, me objekt Kthimin e sendit në pjesën ku është zënë
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nga Anton Zelna, në pronën me nr. Pasurie 87/17, Z.K. 1880, e cila ka qenë pasuria me nr.
87/6.

2. Gjykata e Rrethit Gjyqësore Shkodër me vendimin nr. 1068 (3484), datë 11.09.2017 ka
vendosur:
1. Pranimin e kërkesë-padisë.
2. Detyrimin e të paditurit Anton Zelna t'i kthejë paditëses Lule Preka, pasurinë e
paluajtshme, tokë me sipërfaqe 206 m2, që është pjesë përbërëse e pasurisë që identifikohet
sipas të dhënave të shënuara në regjistrat e ZVRPP Shkodër, e regjistruar me nr. pasurie
87/17, ZK. 1880, Volumi 2, faqe 237, me adresë pasurie fshati Guci e Re, Shkodër.
3. Detyrimin e të paditurit Marash Zelnaj t'i kthejë paditëses Lule Preka, pasurinë e
paluajtshme, tokë me sipërfaqe 2228 m2, që është pjesë përbërëse e pasurisë që identifikohet
sipas të dhënave të shënuara në regjistrat e ZVRPP Shkodër, e regjistruar me nr. pasurie
87/17, ZK. 1880, Volumi 2, faqe 237, me adresë pasurie fshati Guci e Re, Shkodër.
4. Detyrimin e të paditurit Nikoll Zelna t’i kthejë paditëses Lule Preka, pasurinë e
paluajtshme, tokë me sipërfaqe 2262 m2, që është pjesë përbërëse e pasurisë qëidentifikohet
sipas të dhënave të shënuara në regjistrat e ZVRPP Shkodër, e regjistruar me nr. pasurie
87/17, ZK. 1880, Volumi 2, faqe 237, me adresë pasurie fshati Guci e Re, Shkodër.
5. Detyrimin e të paditurit Gjovalin Zelnaj t'i kthejë paditëses Lule Preka, pasurinë e
paluajtshme, tokë me sipërfaqe 2242 m2, që është pjesë përbërëse e pasurisë që identifikohet
sipas të dhënave të shënuara në regjistrat e ZVRPP Shkodër, e regjistruar me nr. pasurie
87/17, ZK. 1880, Volumi 2, faqe 237, me adresë pasurie fshati Guci e Re, Shkodër.
6. Pjesë integrale e këtij vendimi gjyqësor është dhe akti i ekspertimit i datës 31.05.2017 të
ing. Topagraf Surri Dizdari.
7. Shpenzimet gjyqësore i ngarkohen të paditurve në masën 1/4 secili.
8. Për këtë vendim lëshohet Urdhër Ekzekutimi, i cili vihet në ekzekutim pasi vendimi të
marrë formë të prerë
9. Kundër këtij vendimi mund të bëhet ankim në Gjykatën e Apelit Shkodër brenda 15
(pesëmbëdhjetë) ditëve nga e nesërmja e shpalljes së tij. Për të paditurin në mungesë Anton
Zelna afati fillon nga dita e nesërme e marrjes dijeni për këtë vendim.

3. Gjykata e Apelit Shkodër, me vendimin nr. 52, datë 31.01.2020 ka vendosur:
Lënien në fuqi të vendimit nr. (11-2018-4380) 1372, datë 17.09.2018 të Gjykatës së Rrethit
Gjyqësore Shkodër.

4. Kundër këtij vendimi ka paraqitur rekurs kërkuesit Marash Zelnaj, Nikolle Zelnaj
dhe Gjovalin Zelnaj, të cilët kanë kërkuar edhe pezullimin e ekzekutimit të vendimit,
duke parashtruar këto shkaqe:

 Meqenëse nuk jam dakord me vendimin e sipërcituar të Gjykatës së Apelit Shkodër si
dhe me vendimin e Gjykatës së Rrethit Shkodër ne kemi bërë rekurs për në Gjykatën
e Lartë, duke kundërshtuar vendimet e sipërcituara.

 Zbatimi i vendimit të sipërcituar dmth lirimi dhe dorëzimi i sipërfaqeve të pasurive
respektivisht sipas vendimit të Gjykatës së Shkallës së parë Shkodër lë të kuptojë
prishjen e ndërtesave që ne i kemi bërë para shumë vitesh dhe që kanë një vlerë
shumë të madhe dhe me prishjen e tyre do mbesim midis katër rrugëve katër familje
të përbëra të gjithë me 22 persona nga të cilët dy prej tyre janë invalid, katër
pensionista, dhe nëntë janë minoren.

 Nëse në vijim do të rrëzohej padia nga Gjykata juaj (Gjykata e Lartë) dëmi që do na
shkaktohej me prishjen e objekteve tona të ndërtuara mbi pasurinë objekt gjykimi do
të ishte i pakthyeshem dhe do bënte që të fillonim një proces gjyqësor për shpërblimin
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e dëmit të objekteve të rrënuar dhe konkretisht për dy objekte shtëpi banimi nga një
kat dhe një shtëpi banimi dy katëshe përveç garazhdeve dhe ndërtesave të tjera që
ekzistojnë.

 Vetëm përfundimi i gjykimit të çështjes në Gjykatën e Lartë do të mund të shteronte
pretendimet e palëve në proces.

 Në këto kushte kërkojmë pezullimin e ekzekutimit të vendimit të Gjykatës së rrethit
Gjyqësor Shkodër si dhe vendimit të Gjykatës së Apelit Shkodër, deri në përfundim të
gjykimit të çështjes në Gjykatën e Lartë.

II. Vlerësimi i Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë

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

6. Në pikën 1 të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile, parashikohen kushtet dhe motivet
për të cilat, Gjykata e Lartë, mund të pezullojë ekzekutimin e vendimit gjyqësor: “1. Gjykata
e Lartë, pasi është paraqitur rekursi, me kërkesë të palës, mund të vendosë pezullimin e
ekzekutimit të vendimit kur: a) ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit do të sillte pasoja të
rënda e të pariparueshme; dhe/ose b) pala që ka bërë rekursin depoziton garanci materiale
që siguron ekzekutimin vendimit.

7. Në zbatim të pikës 1 të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile, bashkëlidhur kërkesës për
pezullim të palës kërkuese Marash Zelnaj, Nikolle Zelnaj dhe Gjovalin Zelnaj, 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 Marash Zelnaj, Nikolle Zelnaj dhe Gjovalin Zelnaj. të cilët nuk
kanë parashtruar argumente lidhur me bazueshmërinë në ligj të kërkesës për pezullim dhe për
qëndrimin e tyre.

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

9. Nga shqyrtimi i shkaqeve konkrete për të cilat pala kërkuese, kërkon pezullimin e
ekzekutimit të vendimit gjyqësor, Kolegji Civil vlerëson se, kërkuesi nuk ka paraqitur asnjë
shkak apo argument konkret të bazuar në prova se pse ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit
do të sillte për palën e paditur pasoja të rënda dhe të pariparueshme.
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10. Përsa më sipër, Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë vlerëson se nuk ka vend për të pranuar
kërkesën e paraqitur nga kërkuesi Marash Zelnaj, Nikolle Zelnaj dhe Gjovalin Zelnaj 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 Marash Zelnaj, Nikolle Zelnaj dhe
Gjovalin Zelnaj, për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 52, datë 31.01.2020 të Gjykatës
së Apelit Shkodër.

Tiranë, më 10.06.2020

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

KOLEGJI CIVIL
Nr. 180 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 10.06.2020, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr. 180 akti, datë
20.05.2020, si më poshtë:

KËRKUES: Ministria e Financave dhe Ekonomisë

OBJEKTI: Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. (11-2019-3440) 947,
datë 19.06.2019 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës dhe
vendimit nr. 10-2019-2153 (723), 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: Natasha Shkurta

I PADITUR: Ministria e Financave dhe Ekonomisë
Shoqëria “Nimeks” Sha

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. Nga aktet e fashikullit të gjykimit ka rezultuar se paditësja Natasha Shkurta, i është
drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësore Durrës kundrejt palës së paditur, Ministria e
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Financave dhe Ekonomisë dhe Shoqëria “Nimeks” Sha, me objekt shpërblim dëmi për
zgjidhje të paligjshme të kontratës së punës.

2. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Durrës me vendimin nr. (11-2019-3440) 947, datë
19.06.2019 ka vendosur:
Pranimin pjesërisht të kërkesë padisë.
Shfuqizimin e vendimit me nr. 81, datë 11.12.2018, të palës së paditur Shoqërisë “Nimeks”
sh.a, të këshillit mbikqyrës të saj, për miratimin e organikës së shoqërisë.
Konstatimin e pavlefshëm të urdhërit me nr. 20, datë 31.01.2018 të largimit nga puna të
paditëses Natasha Shkurta.
Detyrimin e palëve të paditura Shoqëria “Nimeks” Sh.a, Ministria e Ekonomisë dhe
Financave të dëmshpërblejë paditësen Natasha Shkurta me pagën e 10 muajve për zgjidhje të
menjëhershme dhe të pajustifuar të kontratës së punës.
Detyrimin e palëve të paditura Shoqëria “Nimeks” Sh.a dhe Ministria e Ekonomisë dhe
Financave të shpërblejë paditësen Natasha Shkurta me pagën e 1 muaj e gjysëm, si shpërblim
për vjetërsi.
Detyrimin e palëve të paditura Shoqëria “Nimeks” Sh.a dhe Ministria e Ekonomisë dhe
Financave të dëmshpërblejë paditësen Natasha Shkurta me pagën e 1 muaji, për leje vjetore të
papaguar.
Detyrimin e palëve të paditura Shoqëria “Nimeks” Sh.a dhe Ministria e Ekonomisë dhe
Financave, të dëmshpërblejë paditësen Natasha Shkurta me pagën e 12 muajve, në shumën 5.
000 lekë në muaj si sekretare e këshillit mbikqyrës, pranë Shoqërisë “Nimeks” Sh.a.
Shpërblimet e mësipërme do të jepen me pagën bruto të paditëses Natasha Shkurta.
Ky vendim jepet me ekzekutim të përkohshëm, për të cilën lejohet ankim i veçantë në
Gjykatën e Apelit Durrës brenda 5 ditëve, nga e nesërmja e komunikimit të këtij vendimi të
arsyetuar.
Shpenzimet gjyqesore i lihen në ngarkim palëve të paditura.
Kundër vendimit mund të bëhet ankim në Gjykatën e Apelit Durrës brenda 15 ditëve, nga e
nesërmja e komunikimit të këtij vendimi të arsyetuar.

3. Gjykata e Apelit Durrës, me vendimin nr. 10-2019-2153 (723), datë 19.11.2019 ka
vendosur:
Lënien në fuqi të vendimit nr. (11-2018-4380) 1372, datë 17.09.2018 të Gjykatës së Rrethit
Gjyqësore Durrës.
Kundër vendimit mund të bëhet rekurs në Gjykatën e Lartë sipas ligjit.

4. Kundër këtij vendimi ka paraqitur rekurs kërkuesi Ministria e Financave dhe
Ekonomisë, e cila ka kërkuar edhe pezullimin e ekzekutimit të vendimit, duke
parashtruar këto shkaqe:

 Duke qënë se vendimi nr. (11-2019-3440) 947, datë 19.06.2019 të Gjykatës së
Shkallës së Parë Durrës dhe vendimi nr. 723, dt. 19.11.2019, të Gjykatës së Apelit
Durrës është titull ekzekutiv, paditësja nëpërmjet Përmbaruesit gjyqësore, kërkon
zbatimin e vendimit të sipërcituar, paraqesim këtë kërkesë për pezullimin e
ekzekutimit të vendimeve, pasi ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit do të sillte
pasoja të rënda e të pariparueshme:

 Gjykatat kanë gabuar në lidhje me legjitimimin pasiv të Ministrisë së Financave dhe
Ekonomisë. Theksojmë edhe një herë përpara kësaj Gjykate se Ministria e Financave
dhe Ekonomisë, nuk legjitimohet për t’u thirrur si palë e paditur në gjykim.
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 Si i paditur në një gjykim civil, duhet të thirret pikërisht personi ndaj të cilit duhet të
ngrihej kjo padi. Pra, pala e paditur duhet të gëzojë legjitimitet pasiv. (neni 176 i
Kodit të Procedurës Civile).

 Në nenin 31 të Kodit të Procedurës Civile parashikohet se: “Padia është e drejta e
personit që bën pretendimin për t 'u dëgjuar, mbi themelin e këtij pretendimi...”.
Ndërsa në nenin 32, mes të tjerave parashikohet se: “Padia mund të ngrihet... a) për të
kërkuar rivendosjen e një të drejte ose interesi të ligjshëm që është shkelur  b) për
vërtetimin e qenies ose mosqenies së një marrëdhënie juridike ose një të drejte”.

 E drejta e ngritjes së padisë lidhet me vërtetimin e ekzistencës së një interesi të
ligjshëm të palës që e ngre atë padi, interes që ka të bëjë me njohjen ose rivendosjen e
një të drejte që i mohohet ose shkelet nga një pale tjetër e tretë, gjë të cilën paditësi
mund ta realizojë e mbrojë nëpërmjet investimit, “ndërhyrjes” së gjykatës (Vendimi
nr. 91, datë 19 Mars 2009 i Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë).

 Që të justifikohet ligjërisht, kërkimi për njohjen ose rivendosjen e një të drejte të
shkelur ose të mohuar. duhet të bëhet vetëm prej atij që i përket, sipas ligjit, e drejta e
mohuar ose e shkelur prej një të treti (legjitimimi aktiv) dhe vetëm kundër atij që me
faktin ose me veprën e tij mohon ose shkel të drejtën e kërkuesit (legjitimimin pasiv),
duke e justifikuar me këtë fakt ose veprim ndërhyrjen e gjykatës për të ndalur ose për
të zhdukur dëmin e rrjedhur nga veprimi i të tretit (legitimatio ad causam) (Vendimi
nr. 800. datë 06 Qershor 2006 i Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë).

 Përcaktimi i legjitimitetit është një çështje që nuk ka lidhje me procesin, d.m.th. me
normat procedurale, por me të drejtën materiale. Pra, përcaktimi i tij duhet të bëhet
mbi bazën e të drejtës materiale dhe mungesa e legjitimitetit e bën pretendimin të
pathemeltë dhe për pasojë të papranueshëm për gjykatën.

 Legjitimiteti konsiston jo vetëm në përcaktimin e personit të cilit i përket interesi për
të ngritur padinë, por dhe në përcaktimin e personit kundrejt të cilit padia duhet të
ngrihet në aspektin ligjor. Duke qenë se e drejta për të ngritur padi ushtrohet kundër
një pale tjetër, ky duhet të jetë në mënyrë të saktë personi (fizik ose juridik), ndaj të
cilit kjo padi duhet të ngrihet dhe ndaj të cilit vendimi gjyqësor do të shtrijë efektet e
tij. Legjitimiteti pasiv nuk është gjë tjetër veçse një aspekt i legjitimitetit për të
vepruar, i cili i përket vetëm të paditurit. (Vendimi nr. 353, datë 5 Korrik 2011 i
Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë).

 Në çështjen objekt gjykimi, paditësja ka kërkuar zgjidhjen e pasojave që vijnë si
rezultat i mospërmbushjes së kontratës së punës nga shoqëria “Nimeks” sh.a. Këtë
kërkim paditësja ja ka kundrejtuar palës së paditur, Ministrisë së Financave dhe
Ekonomisë. Rezulton se kjo e fundit ka qenë me cilësinë e aksionarit shtetëror që
zotëron 100% të pjesëve të kapitalit të shoqërisë së mësipërme.

 Në analizë të nenit 196, të ligjit nr. 9901, datë 14.04.2008 “Për Tregtarët dhe
shoqëritë tregtare” i cili thotë: “ Likuiduesi merr përsipër të drejtat dhe detyrimet e
administratorëve nga data e emërimit të tij. Nëse shoqëria emëron më shumë se një
likuidues, përveçse kur akti i emërimit parashikon se ata veprojnë veçmas njëri-tjetrit,
likuiduesit ushtrojnë bashkërisht të drejtat e detyrimet sipas këtij ligji.

 Sipas nenit 158 e vijues të Ligjit nr.9901, datë 14.04.2008 “Për Tregtarët dhe
shoqëritë tregtare”, Administratorët kanë përgjithësisht detyra ekzekutive për
menaxhimin funksional dhe financiar të shoqërisë. Ata janë personat përgjegjës për
administrimin e shoqërisë tregtare sipas kompetencave dhe detyrave që i janë
ngarkuar atyre në statutin e shoqërisë dhe në ligj. Administratorët kanë kompetencë të
veprojnë në emër dhe për llogari të shoqërisë tregtare në marrëdhënie me të tretët, në
të gjitha rrethanat që i lejohen atyre në bazë të statutit të shoqërisë dhe ligjit.
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Administratorët, në çdo rast, gjatë veprimtarisë së tyre administrative përfaqësojnë
shoqërinë dhe jo aksionerët e shoqërisë.

 Në analizë të akteve, rezulton se paditësja ka qenë në marrëdhënie pune si juriste e
Shoqërisë “Nimeks” sh.a. Ka qenë pikërisht kjo shoqëri me të cilën paditësja kishte
lidhur marrëdhënien financiare dhe që paguante shpërblimin mujor të paditësen
(pagën), gjatë kohës që ajo shërbente si juriste.

 Sipas vendimit nr. 81 prot., datë 13.12.2017 është miratuar nga Këshilli Mbikëqyrës
struktura për 2018. Njoftimi për zgjidhjen e marrëdhënieve të punës për paditësen
është bërë nga likuidatori i shoqërisë. Po kështu edhe urdhëri për ndërprejen e
marrëdhënieve juridike dhe financiare të punës.

 Në referim të vendimit nr. 501, datë 09.10.2014 të Gjykatës së Lartë e cila arsyeton se
marrëdhënia e punës duhet të shihet në raport me subjektin punëdhënës që në rastin
konkret është shoqëria “Nimeks” sh.a., dhe jo në raport më aksionarin e vetëm të
shoqërisë MFE.

 Për shkak të personalitetit të mëvetshëm juridik të shoqërisë tregtare, pasojat për
Zgjidhjen e marrëdhënieve të punës nuk mund të rrjedhin për aksionarin e shoqërisë,
por për subjektin juridik që ka patur cilësinë e punëdhënësit, konkretisht shoqërisë
“Nimeks” sh.a., në likujdim.

 Sa argumentuam më sipër, pala e paditur, Ministria e Financave dhe Ekonomisë nuk
ka legjitimim pasiv në këtë proces.

 Nga argumentimi që parashtruam me sipër, arsyetimi i Gjykatës se shkaku i
ndërprejes së marrëdhënies së punës ka qënë ristrukturimi i shoqërisë “Nimeks” sh.a.,
i urdhëruar nga MFE, vendimmarrje si aksionar i vetërn i shoqërisë, dhe ka legjitimim
pasiv, nuk qëndron.

 Në lidhje me shpërblimin për vjetërsi pune, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Durrës dhe
Gjykata e Apelit Durrës kanë gabuar në dhënien e vjetërsisë, pasi rezulton se paditësja
në datë 01.05.2015 ka lidhur kontratën e punës dhe në datën 31.01.2018 është
vendosur ndërprerja e marrëdhënies së punës, por edhe nëse marrim arsyetimin e
Gjykatës së Apelit se ndërprerja është bërë në prill 2018, përsëri afati 3 vjeçar për të
përfituar nga vjetërsia nuk përmbushet. Punëmarrësi përfiton shpërblim për vjetërsi,
kur kontrata është zgjidhur nga punëdhënësi dhe marrëdhëniet e punës kanë zgjatur jo
më pak se tre vjet. Pala paditëse nuk ka tre vjet pune në atë pozicion dhe si rrjedhojë
nuk mund të pretendojë përfitimin nga vjetërsia në punë.

 Buxheti i çdo Institucioni buxhetor hartohet dhe miratohet në përputhje me kuadrin
ligjor që rregullon marrëdhëniet financiare konkretisht ligjit nr. 9936, datë 26.06.2008
“Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë” dhe Ligjin nr.
88/2019, “Për buxhetin e vitit 2020”.

 Në përputhje me legjislacionin në fuqi tavanet buxhetore përgatiten si rregull një vit
përpara miratimit të buxhetit dhe parashikimet për ekzekutimin në vlerë monetare të
vendimeve të gjykatave janë subjekt i diskutueshëm.

 Gjatë hartimit dhe miratimit të tavaneve buxhetore, nuk mund të parashikohet dhe as
të paragjykohet vendimi i gjykatave, as në vlerë materiale as në vlerë monetare.

 Në rast se Ministria e Financave dhe Ekonomisë do të ekzekutonte vendimet e
sipërpërmendura dhe Gjykata e Lartë do të prishte vendimin e Gjykatës së Apelit
Durrës dhe të Gjykatës së Shkallës së Parë Durrës, atëherë ekzekutimi i vendimit në
këtë kohë do të sillte pasoja të rënda, për shkak se kjo shumë është relativisht e
konsiderueshme për t’u ekzekutuar dhe e pamundur të rikthehet në llogarinë e
Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë.
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 Duke qenë se jemi përballë një vendimi tërësisht të diskutueshëm dhe ligjërisht të
cënueshem dhe faktit që Gjykata e Larë nuk është shprehur, pezullimi i ekzekutimit të
vendimit, plotëson të gjitha kërkesat e nenit 479/a, te K. Pr. Civile.

 Kujtojmë se Ministria e Financave dhe Ekonomisë ka ekzekutuar të gjitha vendimet e
Gjykatave që kanë marrë formë të prerë dhe që nuk janë më objekt gjykimi në
Gjykatë të Lartë për çështjet gjyqësore.

 Ashtu si dhe ne rastet e mëparshme, edhe në rastin konkret, në rast se Vendimi i
Gjykatës së Lartë do të jetë në favor të znj.Natasha Shkurta, vendimi do të
ekzekutohet në mënyrë të menjëhershme.

II. Vlerësimi i Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë

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

6. Në pikën 1 të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile, parashikohen kushtet dhe motivet
për të cilat, Gjykata e Lartë, mund të pezullojë ekzekutimin e vendimit gjyqësor: “1. Gjykata
e Lartë, pasi është paraqitur rekursi, me kërkesë të palës, mund të vendosë pezullimin e
ekzekutimit të vendimit kur: a) ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit do të sillte pasoja të
rënda e të pariparueshme; dhe/ose b) pala që ka bërë rekursin depoziton garanci materiale
që siguron ekzekutimin vendimit.

7. Në zbatim të pikës 1 të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile, bashkëlidhur kërkesës për
pezullim të palës kërkuese Ministria e Financave dhe Ekonomisë, 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 Ministria e Financave dhe Ekonomisë, të cilët nuk kanë
parashtruar argumente lidhur me bazueshmërinë në ligj të kërkesës për pezullim dhe për
qëndrimin e tyre.

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

9. Nga shqyrtimi i shkaqeve konkrete për të cilat pala kërkuese, kërkon pezullimin e
ekzekutimit të vendimit gjyqësor, Kolegji Civil vlerëson se, kërkuesi nuk ka paraqitur asnjë
shkak apo argument konkret të bazuar në prova se pse ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit
do të sillte për palën e paditur pasoja të rënda dhe të pariparueshme.
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10. Përsa më sipër, Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë vlerëson se nuk ka vend për të pranuar
kërkesën e paraqitur nga kërkuesja Ministria e Financave dhe Ekonomisë 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 Ministria e Financave dhe Ekonomisë, për
pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 10-2019-2153 (723), datë 19.11.2019 të Gjykatës së
Apelit Durrës.

Tiranë, më 10.06.2020

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

KOLEGJI CIVIL
Nr. 167 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 10.06.2020, mori në shqyrtim në dhomën e këshillimit kërkesën nr. 167 akti, datë
04.03.2020, si më poshtë:

KËRKUES: Shoqëria “Iliad 1” shpk

OBJEKTI: Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 662, datë 30.10.2019 të
Gjykatës së Apelit Vlorë.

BAZA LIGJORE: Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile.

Për çështjen civile që iu përket palëve:

PADITËS: Ferdinant Bezhani

I PADITUR: Shoqëria “Iliad 1” shpk
Ministria e Financave dhe Ekonomisë
Këshilli i Bashkisë Vlorë

KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SE LARTË

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

V Ë R E N

I. Rrethanat e çështjes

1. Nga aktet e fashikullit të gjykimit ka rezultuar se paditësi Ferdinant Bezhani, i është
drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë kundrejt palës së paditur, Shoqëria “Iliad 1” shpk
etj, me objekt lirimin e dorëzimin e sendit të paluajtshëm, detyrimin për të paguar qiranë e tre
vjetëve të fundit....
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2. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Vlorë me vendimin nr. 967, datë 16.05.2016 ka vendosur:
1. Pranimin e pjesshëm të kërkesëpadisë që i përket paditësit Ferdinant Bezhani.
2. Detyrimin e të paditurve të lirojnë dhe dorëzojnë sipërfaqen e truallit prej 2,220 (dy mijë e
dyqind e njëzetë) m2 që posedohet prej tyre të cilat janë në pronësi të paditësit (dhe
trashëgimtarëve të tjerë të Qirjo Bezhanit) sipas planvendosjes dhe kufizimeve të përcaktuara
në akt ekspertimit bashkangjitur dosjes gjyqësore.
3. Detyrimin e të paditurve t'i paguajnë paditësit (dhe trashëgimtarëve të tjerë të Qirjo
Bezhanit) qiranë e tre viteve të fundit sipas përllogaritjes së ekspertes në shumën 2,397,600
(dy milion e treqind e nëntëdhjetë e shtatëmijë e gjashtëqind) lekë.
4. Shpenzimet gjyqësore në ngarkim të palëve të paditura.

3. Gjykata e Apelit Vlorë, me vendimin nr. 662, datë 30.10.2019 ka vendosur:
Lënien në fuqi të vendimit nr. 967, datë 16.05.2016 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë.

4. Kundër këtij vendimi ka paraqitur rekurs kërkuesja Shoqëria “Iliad 1” shpk, e cila
ka kërkuar edhe pezullimin e ekzekutimit vendimit, duke parashtruar këto shkaqe:

 Duke mos qenë dakort me vendimet e lartpërmendur, pala e paditur “Iliad 1” shpk e
ka ankimuar këtë vendim brenda afatit ligjor sipas kërkesave të nenit 476 të
K.Pr.Civile duke paraqitur rekurs pasi vendimi i Gjykatës së Apelit dhe vendimi i
Gjykatës së Shkallës së Parë janë të pambështetur në ligj dhe në provat e
administruara në dosje.

 Në kushtet kur vendimi i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë lënë në fuqi nga vendimi
i Gjykatës së Apelit Vlorë është një vendim i formës së prerë dhe në këtë mënyrë i
ekzekutueshëm si rrjedhojë pala e paditur shoqëria “Iliad 1” shpk paraqet kërkesën e
saj për pezullim të këtij vendimi për shkaqet e mëposhtme:

 Ekzekutimit i vendimi nr. 967, datë 16.05.2016 i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë
lënë në fuqi nga vendimi nr.662, datë 30.10.2019 i Gjykatës së Apelit Vlorë do të
sillte pasoja të parikuperueshme për palën e paditur shoqëria “Iliad l”shpk.

 Ne piken 1 në nenit 479 të K.Pr.Civile parashikohen kushtet dhe motivet për të cilat
vendoset pezullimi i ekzekutimit të vendimit.

 Rasti në shqyrtim i paraqitur para Gjykatës së Lartë është pikërisht rasti kur
ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit mund të sjellë pasoja të rënda i parashikuar
nga neni 479 pika 1 shkronja “a”.

 Pozita e palës së paditur shoqëria “Iliad 1” shpk si një nga palët e paditura në këtë
proces ku gjykata nuk ka përcaktuar saktë se cila palë e paditur është përgjegjëse për
pagimin e detyrimit e vendos këtë palë të paditur në pozitë shumë të pafavorshme
duke sjellë pasoja të parikuperueshme për kërkuesin Shoqërinë “lliad 1” shpk.

 Detyrimi që duhet të paguaje pala e paditur sipas vendimit të gjykatës është një shume
e konsiderueshme. Ekzekutimi i kësaj shume ndaj palës së paditur shoqëria “Iliad 1”
shpk do të krijonte pamundësi për këtë shoqëri të vazhdonte veprimtarinë e saj
tregtare gjë e cila do të çonte në falimentimin e kësaj shoqërie.

 Pa hyrë në themelin e çështjes, ekzekutimi i vendimit nga ana e përmbarimit privat në
lidhje me pagesën sipas dispozitivit të vendimit gjyqësor do të sillte pasoja të rënda.
Duke ju referuar rrethanave të faktit të pranuara nga gjykatat e të dy shkallëve,
rezulton se pala paditëse e k/paditur Iliad 1 sh.p.k, ka kryer investime të
konsiderueshme, duke u nisur edhe nga natyra e objektit të veprimtarisë ekonomike të
tij. Kjo shoqëri kryen veprimtarinë tregtare të organizimit të lojërave zbavitëse për
fëmijë dhe në këto rrethana bllokimi i llogarive bankare sekuestrimi i mjeteve të
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ushtrimit të aktivitetit e vjelja e detyrueshme e tyre, do të kërcënonte ekzistencën e
shoqërisë.

 Gjykata e Lartë, Kolegji Civil ka pezulluar ekzekutimin e vendimit të një çështje tjetër
të njëjtë ku si palë e paditur është përsëri shoqëria “Iliad 1” sh.p.k e palë paditëse
trashëgimtarët Bedim. Kjo çështja ka të njëjtin shkak, të njëjtin objekt, por vetëm
ndryshon pala paditëse. Pra kemi të bëjmë me një situate paradoksale, e cila mund të
korrigjohet duke u shmangur ardhja e pasojave të rënda dhe të pariparueshme.

 Edhe sikur të prishej vendimi i Gjykatës së Apelit Vlorë, duke gjetur të pabaza
pretendimet e Ferdinand Bezhani, shuma që kërkohet prej shoqërise Iliad 1 sh.p.k prej
këtyre të fundit, do të ishte e pamundur të rikthehej, pasi ky paditës është në moshë të
madhe.

 Duke ju referuar edhe Vendimit Unifikues të Kolegjeve të Bashkuara të Gjykatës së
Lartë nr. 1029 datë 27.10.2000, i cili parashikon mes të tjerash se: “Ne të gjitha rastet
kur vendimi i ri që jepet pas prishjes është i ndryshëm nga vendimi i parë, i cili është
ekzekutuar tërësisht ose pjesërisht, personi që ka përfituar detyrohet të kthejë të gjitha
përfitimet që ka marrë nga ekzekutimi i vendimit”, pala e paditur Iliad 1 sh.p.k, për
arsyet e mësipërme, nuk do të ishte më në gjendje të rivendoste në vend të drejtat e saj
të mëparshme.

 Për këto arsye kërkohet pranimi i kërkesës për pezullim të ekzekutimit të vendimit nr.
967, datë 16.05.2016 i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë lënë në fuqi nga vendimi
nr. 662,datë 30.10.2019 i Gjykatës së Apelit Vlorë deri në zgjidhjen përfundimtare të
kësaj çështje civile.

II. Vlerësimi i Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë

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

6. Në pikën 1 të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile, parashikohen kushtet dhe motivet
për të cilat, Gjykata e Lartë, mund të pezullojë ekzekutimin e vendimit gjyqësor: “1. Gjykata
e Lartë, pasi është paraqitur rekursi, me kërkesë të palës, mund të vendosë pezullimin e
ekzekutimit të vendimit kur: a) ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit do të sillte pasoja të
rënda e të pariparueshme; dhe/ose b) pala që ka bërë rekursin depoziton garanci materiale
që siguron ekzekutimin vendimit.

7. Në zbatim të pikës 1 të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile, bashkëlidhur kërkesës për
pezullim të palës kërkuese Shoqëria “Iliad 1” shpk, 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 “Iliad 1” shpk, të cilët nuk kanë parashtruar argumente lidhur me
bazueshmërinë në ligj të kërkesës për pezullim dhe për qëndrimin e tyre.

8. Kolegji vlerëson se neni 479/1 i K.P.C garanton vendosjen e masës së përkohshme
procedurale të pezullimit të ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë (në kuptimin
material) në funksion të zgjidhjes së rekursit, që është ushtruar ndaj vetë vendimit të formës
së prerë, sigurisht duke patur parasysh arsyet justifikuese të zbatimit të kësaj mase, sikur
mundet të jetë dëmi i rëndë dhe i pariparueshëm që mund të sjellë ekzekutimi i
menjëhershëm i vendimit gjyqësor të formës së prerë. Kjo e drejtë e palës ndërgjyqëse
gjyqhumbëse është paraparë nga ligji procedural civil si mjet që garanton ankimin efektiv në
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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.

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

10. Përsa më sipër, Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë vlerëson se nuk ka vend për të pranuar
kërkesën e paraqitur nga kërkuesja Shoqëria “Iliad 1” shpk 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 “Iliad 1” shpk, për pezullimin e
ekzekutimit të vendimit nr. 662, datë 30.10.2019 të Gjykatës së Apelit Vlorë.

Tiranë, më 10.06.2020

ANËTAR ANËTAR KRYESUES
Sokol SADUSHI Ilir PANDA Ervin PUPE
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