
1 

 

 
REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI CIVIL 

___________________________________________________________________________ 

Nr.276/41 i  Regj.Themeltar 

Nr.276/41 i Vendimit 

 

V E N D I M 

NË EMËR TË REPUBLIKËS 

 

Kolegji Civil  i Gjykatës së Lartë i përbërë nga: 

 

       Ervin PUPE          - Kryesues 

                                                 Sokol SADUSHI   - Anëtar 

 Sandër SIMONI   - Anëtar 

 

 

 më datë 14.04.2021, mori në shqyrtim në Dhomën e Këshillimit, çështjen civile, që u 

përket palëve:  

 

KËRKUES:   Adriatik Onjea 

 

OBJEKTI:  Pezullimi i ekzekutimit të Vendimit nr. 466, datë 30.7.2019, të 

Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Gjirokastër, lënë në fuqi me 

Vendimin nr. 141, datë 06.03.2020 të Gjykatës së Apelit 

Gjirokastër. 

 

BAZA LIGJORE: Neni 479/1/a i Kodit të Procedurës Civile; 

 

Në çështjen me palë:  

 

PADITËS:   Kristo Çomani 

 

PADITUR:   Adriatik Onjea 

 

OBJEKTI: Detyrimin e të paditurit t’i kthejë paditësit shumën 50.000 euro 

sipas Kontratës së bashkëpunimit nr. 2971 rep., nr. 1809 kol., 

datë 24.12.2009. Detyrimin e të paditurit t’i paguajë paditësit 

vlerën 12.760 euro, si shpenzim i kryer për blerjen e pajisjeve 

për vënien në funksion të lokalit objekt Kontrate nr. 2971 rep., 

nr. 1809 kol., datë 24.12.2009.  

 Marrjen e masës së sigurimit të padisë, bllokimin e pasurisë 

pranë bankave të nivelit të dytë dhe të pasurisë së paluajtshme 

në emër të tij. 

 

BAZA LIGJORE: Nenet 31, 32, 202/a e vijues të Kodit të Procedurës Civile, 

nenet 420 – 422, nenet 659 e vijues, 850 – 876 të Kodit Civil, 
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Kontrata dhe Vendimi Unifikues nr. 932, datë 22.6.2000 i 

Kolegjeve të Bashkuara të Gjykatës së Lartë. 

 

KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË 

 

 pasi dëgjoi relacionin e gjyqtarit Ervin Pupe dhe diskutoi çështjen në tërësi në 

dhomën e këshillimit, 

 

VËREN: 

 

I. Rrethanat e çështjes 

 

1. Padia është paraqitur para Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Gjirokastër, me palë, objekt 

dhe shkak ligjor, sikundër tregohet në pjesën hyrëse të këtij vendimi.  

2. Rezulton se palët kanë nënshkruar Kontratën e bashkëpunimit nr. 2971 rep., nr. 

1809 kol., datë 24.12.2009. Në kontratë citohet se i padituri Adriatik Onjea ka në pronësi të 

tij një lokal të ndodhur në Virua, Gjirokastër. Në pamundësi ekonomike për ta vënë në 

funksion, ka rënë dakord me paditësin Kristo (Guri) Çomani, që ky i fundit të investojë një 

shumë prej 50.000 Euro. Pas investimeve dhe vënies në shfrytëzim të lokalit, fitimet nga 

aktiviteti tregtar do të ndahen 49% për paditësin dhe 51% për të paditurin. Marrëveshja do 

të zgjasë deri në datë 15.4.2015 dhe në përfundim Kristo Çomani do të marrë nga i padituri 

Adriatik Onjea shumën 50.000 Euro që investoi në lokal, duke lënë mundësinë e 

ripërsëritjes së kontratës. 

3. Me padinë e parashtruar për gjykim, paditësi kërkon kthimin e shumës prej 

50.000 Euro me pretendimin se ka kontaktuar disa herë të paditurin, e ka njoftuar edhe me 

kujtesë noteriale, por i padituri nuk e përmbush detyrimin, duke pretenduar se nuk ka 

mundësi ekonomike. Paditësi kërkon edhe pagimin e një shumë prej 12.760 Euro, të cilën 

pretendon gjithashtu se e ka investuar në lokalin e paditësit, me qëllim bërjen e tij 

funksional. 

4. I padituri prapëson se është e vërtetë që kanë lidhur një kontratë bashkëpunimi 

për kryerjen bashkërisht të aktivitetit tregtar që i ngjante një shoqërie të thjeshtë dhe secili 

mori përsipër të drejta dhe detyrime. I padituri vuri në dispozicion objektin, ndërsa paditësi 

shumën prej 50.000 Euro për të nisur aktivitetin e përbashkët. I padituri ka punuar me dy 

turne he shpërblehej 40.000 lekë në muaj, kurse paditësi la një njeriun e tij të besuar për 

rreth katër muaj dhe u largua. Aktiviteti u regjistrua në emrin e të paditurit, por ka rezultuar 

me humbje dhe me detyrime të papaguara, të cilat duhet të ndahen në mënyrë të barabartë 

mes të dyve, paditësit dhe të paditurit dhe si rrjedhojë duhet të zbriten nga shuma 50.000 

Euro që paditësi kërkon t’i kthehet. 

5. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Gjirokastër, me Vendimin nr. 21-2019-1531/446, 

datë 30.07.2019, ka vendosur: 

“- Pranimin e pjesshëm të padisë. 

- Detyrimin e të paditurit Adriatik Onjea t’i kthejë paditësit Kristo Çomani shumën 50.000 

Euro, detyrim që rrjedh nga Kontrata e bashkëpunimit nr. 2971 rep. e nr. 1809 kol., datë 

24.12.2009. 

- Rrëzimin e padisë për kërkimin e kthimit të shumës 12.760 Euro. 

- Shpenzimet gjyqësore palës së paditur.”. 

6. Gjykata e Apelit Gjirokastër, me Vendimin nr. 20-2020-141, datë 06.03.2020, 

ka vendosur:  

“- Lënien në fuqi të vendimit civil nr. 21-2019-1531/446, datë 30.07.2019 të Gjykatës së 

Rrethit Gjyqësor Gjirokastër. 
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- Shpenzimet në gjykimin në shkallë të dytë në masën 50.000 lekë i ngarkohen të paditurit.”. 

7. Kundër Vendimit nr. 20-2020-141, datë 13.4.2020, të Gjykatës së Apelit 

Gjirokastër, ka paraqitur rekurs pala e paditur, duke kërkuar prishjen e këtij vendimi dhe 

kthimin për rigjykim pranë Gjykatës së Apelit me tjetër trup gjykues.  

8. Më datë 26.12.2020, i padituri Adriatik Onjea, ka paraqitur në Gjykatën e Lartë 

Kërkesën nr. 3256 prot., “Për pezullimin e ekzekutimit të vendimit civil”, me anën e së 

cilës kërkon pezullimin e ekzekutimit të Vendimit nr. 466, datë 30.7.2019, të Gjykatës së 

Rrethit Gjyqësor Gjirokastër, lënë në fuqi me Vendimin nr. 141, datë 6.3.2020 të Gjykatës së 

Apelit Gjirokastër. 

II. Shkaqet e kërkesës: 

8.1. Vendimi është i padrejtë dhe ekzekutimi i tij do të sillte pasoja të pariparueshme. 

8.2. Vënia në ekzekutim e këtij vendimi, duke pasuar parasysh shumën e madhe të 

përcaktuar në këtë njoftim të përmbaruesit, do të sillte për mua kërkuesin një dëm të 

jashtëzakonshëm edhe për faktin se mbi pasuritë e mia ka kredi bankare. 

8.3. Meqenëse Gjykata e Lartë do ta marrë në shqyrtim çështjen dhe pritet që, në 

përputhje me ligjin, të japë një vendim të ndryshëm nga ai i gjykatës së apelit, kërkoj nga ana 

juaj të pranohet kërkesa, të pezullohet ekzekutimi i këtij vendimi derisa çështja të zgjidhet 

nga Gjykata e Lartë. 

 

II. Vlerësimi i Kolegjit Civil  

 

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

kërkuese, për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të sipërpërmendur është e 

pabazuar në ligj.  

10. Pika 1 e nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile (KPC) parashikon se: “Gjykata e 

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

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

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

që siguron ekzekutimin vendimit.”. 

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

ekzekutimit të vendimit të formës së prerë, Kolegji vëren se, kërkuesi nuk ka paraqitur prova 

se përse ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit do të sillte pasoja të rënda dhe të 

pariparueshme për të. Argumentet e sjella nga kërkuesi se mbi pasuritë e tij ka kredi bankare, 

nuk është një argument i provuar dhe mbeten hipotetike, vetëm në fazën e pretendimeve të tij, 

për aq kohë sa nuk ka paraqitur asnjë prove, që të provojë pamundësinë financiare në 

ekzekutimin e detyrimit në fjalë dhe përse ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit do të sillte 

pasoja të rënda e të pariparueshme. Gjithashtu, mosdakordësia e kërkuesit me vendimin e 

gjykatës, nuk përbën shkak për pezullimin e ekzekutimit të vendimit të formës së prerë. 

12. Kolegji thekson se, vendimet gjyqësore të formës së prerë janë të detyrueshme për 

t’u zbatuar dhe vetëm në rrethana tepër specifike, mund të vendoset pezullimi i ekzekutimit të 

tyre. Kolegji vlerëson se, në rastin konkret, Kodi i Procedurës Civile parashikon një mjet 

tjetër procedural, që i përshtatet situatës së kërkuesit dhe që i vjen në ndihmë debitorit që 

ndodhet në pamundësi financiare për të ekzekutuar plotësisht detyrimin. Konkretisht, sipas 

nenit 517 të Kodit të Procedurës Civile, debitori ka të drejtë që të paraqesë kërkesë drejtuar 

gjykatës së vendit të ekzekutimit për të shtyrë afatin e ekzekutimit të debitorit ose ta ndajë atë 

në këste, referuar gjendjes pasurore të debitorit. Pra, qoftë për shkak të shumës së madhe që 

duhet të shlyejë krahasuar me gjendjen pasurore të debitorit, qoftë dhe për shkak të situatës 

financiare të rënduar për shkak të kredive të tjera, fakte këto që do të duhet të provohen, 

debitori ka të drejtë të kërkojë nga gjykata shtyrjen e afatit të ekzekutimit, apo ndarjen në 

këste të detyrimit, referuar gjendjes pasurore të tij. 
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13. Sa më sipër, Kolegji arrin në përfundimin se, kërkesa e palës kërkuese, për 

pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë, nuk duhet të pranohet. 

 

 

PËR KËTO ARSYE, 

 

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

 

 

V E N D O S I: 

 

Mospranimin e kërkesës së paraqitur nga kërkuesi Adriatik Onjea, për pezullimin e 

ekzekutimit të Vendimit nr. 20-2020-141, datë 06.03.2020, të Gjykatës së Apelit Gjirokastër. 

 

Tiranë, më datë 14.04.2021 

 

 

    ANËTAR                                     ANËTAR                                KRYESUES 

 

          Sandër SIMONI                           Sokol SADUSHI     Ervin PUPE 
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI CIVIL 

___________________________________________________________________________ 

Nr.49 i  Regj.Themeltar 

Nr.49 i Vendimit 

 

V E N D I M 

NË EMËR TË REPUBLIKËS 

 

Kolegji Civil  i Gjykatës së Lartë i përbërë nga: 

 

          Ervin PUPE        - Kryesues 

                                                    Sokol SADUSHI     - Anëtar 

    Sandër SIMONI    - Anëtar 

 

 më datë 14.04.2021, mori në shqyrtim në Dhomën e Këshillimit, çështjen civile që u 

përket palëve:  

 

KËRKUES:   Qendra Shëndetësore Cërrik 

 

OBJEKTI:  Pezullimi i ekzekutimit të Vendimit nr. 583 (13-2019-2525) 

sistemi, datë 19.4.2019, të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 

Elbasan, lënë në fuqi me Vendimin nr. 10-2020-1296 (355) 

vendimi, datë 26.10.2020, të Gjykatës së Apelit Durrës. 

 

BAZA LIGJORE: Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile. 

 

Në çështjen me palë:  

 

PADITËS:   Anisa Taçi 

 

PADITUR:   Qendra Shëndetësore Cërrik 

 

OBJEKTI: 1. Dëmshpërblimin për zgjidhjen e menjëhershme e të 

pajustifikuar të kontratës së punës; 

 2. Dëmshpërblimin për mosrespektimin e afatit të njoftimit për 

zgjidhjen e kontratës së punës; 

 3. Dëmshpërblimin për mosrespektimin e procedurave për 

zgjidhjen e kontratës së punës; 

 4. Pagesën për lejen e zakonshme të pakryer të vitit 2018. 

 

BAZA LIGJORE: Nenet 154 e 156 të Kodit të Procedurës Civile dhe nenet 143, 

144, 145 dhe 155 të Kodit të Punës, të ndryshuar me Ligjin nr. 

136, datë 5.12.2015. 
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KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË 

 

 pasi dëgjoi relacionin e gjyqtarit Ervin Pupe dhe diskutoi çështjen në tërësi në 

dhomën e këshillimit, 

 

VËREN: 

 

I. Rrethanat e çështjes 

 

1. Padia është paraqitur para Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Elbasan, më datë 

12.9.2018. me palë, objekt dhe shkak ligjor, sikundër tregohet në pjesën hyrëse të këtij 

vendimi.  

2. Ka rezultuar se paditësja ka filluar punë në detyrën funksionale “Infermiere” 

pranë palës së paditur, më datë 17.3.2017 dhe marrëdhënia respektive e punës është 

formalizuar nëpërmjet Kontratës së punës e lidhur në të njëjtën datë, ndërmjet palëve 

ndërgjyqëse, ku paditësja është në cilësinë e punëmarrëses dhe i padituri në cilësinë e 

punëdhënësit, ç’ka provohet me kontratën individuale të punës të datës 17.3.2017 dhe 

Librezën e punës nr. 56, e lëshuar nga pala e paditur më datë 17.3.2017. Sipas përcaktimit 

të bërë në nenin 3 të kontratës, ajo është e lidhur me afat të përcaktuar, me shënimin me 

shkrim dore “përkohshëm”. 

3. Po kështu midis palëve ndërgjyqëse është lidhur në vazhdim, me të njëjtat kushte 

të ndërsjellta, kontrata individuale e punës e datës 1.1.2018, me kohë të pacaktuar, me 

shënimin me shkrim dore “e përkohshme”. 

4. Sipas Urdhërit nr. 26, datë 9.7.2018, të palës së paditur, është vendosur 

“...zgjidhja përfundimtare e marrëdhënies së punëmarrëses, paditëses Anisa Taçi, për 

shkaqe të përmendura në Procesverbalin e takimit, nr. 94, datë 5.6.2018, shkaqe për të 

cilat punonjësja është njoftuar. ....Ky urdhër hyn në fuqi menjëherë..”. Kjo do të thotë që 

ndërprerja e marrëdhënies së punës së palës paditur me paditësen është ndërprerë në këtë 

datë, pra më 9.7.2018. 

5. Me pretendimin, se i janë cënuar të drejtat e saj pasurore, paditësja paraqiti 

padinë objekt gjykimi dhe provat shkresore me të cilat bazonte pretendimet e saj. 

6. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Elbasan, me Vendimin nr. 583 (13-2019-2525), 

datë 19.04.2019, ka vendosur: 

“1. Pranimin e padisë pjesërisht. 

2. Detyrimin e palës së paditur, Qendra Shëndetësore Cërrik, të paguajë në dobi të 

paditëses Anisa Taçi, pagën bruto totale të 16 (gjashtëmbëdhjetë) muajve që përfaqëson: 

- Pagën bruto të 10 (dhjetë) muajve e 15 ditë si dëmshpërblim për shkak të zgjidhjes së 

menjëhershme dhe të pajustifikuar të kontratës së punës; 

- Pagën bruto të 2 (dy) muajve, për mosrespektim të afatit të njoftimit. 

- Pagën bruto të 2 (dy) muajve, për mosrespektim të procedurës së zgjidhjes së kontratës së 

punës. 

- Pagën bruto të 1 (një) muaji, për lejen e zakonshme të papaguar të paditëses. 

2/1. Në përllogaritjen e pagës (sipas paragrafit të sipërcituar 2), pala e paditur duhet të 

ketë parasysh, në kohën e ekzekutimit të këtij vendimi, pagën bruto të funksionit organik 

“infermiere”, në Qendrën Shëndetësore Cërrik, e barabartë kjo me pagën bazë të 

vlerësueshme në masën 37.700 (tridhjetë e shtatë mijë e shtatëqind) lekë në muaj. 

3. Ky vendim gjyqësor (sipas paragrafëve të sipërcituar 2 e 2/1), është i ekzekutueshëm nga 

përmbaruesi gjyqësor. 
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4. Pushimin e gjykimit për kërkimin e rikthimit në detyrë, për shkak të heqjes dorë të 

paditëses nga gjykimi i kësaj pjese të padisë, (sipas vendimit të ndërmjetëm të kësaj gjykate, 

të datës 14.9.2018). 

5. Shpenzimet gjyqësore, ku përfshihen taksa padisë, shpenzimet e njoftimeve me pulla e 

mandate pagese dhe shpenzimet avokatore, i ngarkohen palës së paditur.”. 

 7. Gjykata e Apelit Durrës, me Vendimin nr. 10-2020-1296 (355), datë 

26.10.2020, ka vendosur: “Lënien në fuqi të Vendimit civil nr. 583 (13-2019-2525), datë 

19.4.2019, të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Elbasan”. 

8. Kundër Vendimit nr. 10-2020-1296 (355), datë 26.10.2020, të Gjykatës së Apelit 

Durrës dhe Vendimit nr. 583 (13-2019-2525), datë 19.4.2019, të Gjykatës së Rrethit 

Gjyqësor Elbasan, ka paraqitur rekurs pala e paditur Qendra Shëndetësore Cërrik. Në këtë 

rekurs, përmbahet dhe kërkesa për pezullimin e ekzekutimit të Vendimit nr. 583 (13-2019-

2525), datë 19.4.2019, të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Elbasan, lënë në fuqi me Vendimin 

nr.  10-2020-1296 (355), datë 26.10.2020, të Gjykatës së Apelit Durrës. 

II. Shkaqet e kërkesës: 

8.1. Ekzekutimi i këtyre vendimeve do të na sillte dëme të konsiderueshme dhe të 

pariparueshme, duke pasur parasysh faktin se Qendra Shëndetësore Cërrik (QSHC) është një 

qendër e vogël në shërbim të komunitetit dhe me të ardhura minimaliste, të cilat përdoren për 

investime dhe blerje të vogla në drejtim të blerjes së medikamenteve për shërbimin e ofruar 

në dobi të banorëve të Cërrikut. 

8.2. QSHC-ja shërben edhe si urgjencë për një numër të konsiderueshëm banorësh 

dhe në këtë periudhe pandemie globale, të gjithë të ardhurat në dispozicion të qendrës duhet 

të vendosen në këtë drejtim. 

8.3. Në rast se pretendimet tona do të konsideroheshin të drejta, do të ishte e 

pamundur të merrnim paratë nga paditësja. 

 

II. Vlerësimi i Kolegjit Civil  

 

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

kërkuese, për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të sipërpërmendur është e 

pabazuar në ligj.  

10. Pika 1 e nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile (KPC) parashikon se: “Gjykata e 

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

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

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

që siguron ekzekutimin vendimit.”. 

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

ekzekutimit të Vendimit Kolegji vëren se, kërkuesi nuk ka paraqitur prova se përse 

ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit do të sillte pasoja të rënda dhe të pariparueshme për të. 

Argumentet e sjella nga kërkuesi se, është një qendër e vogël në shërbim të komunitetit dhe 

me të ardhura minimaliste, të cilat përdoren për investime dhe blerje të vogla në drejtim të 

blerjes së medikamenteve për shërbimin e ofruar në dobi të banorëve të Cërrikut, nuk janë të 

të provuar dhe mbeten hipotetike, vetëm në fazën e pretendimeve të tij, për aq kohë sa nuk ka 

paraqitur asnjë provë që të provojë pamundësinë financiare në ekzekutimin e detyrimit në 

fjalë. Gjithashtu, mosdakordësia e kërkuesit me vendimin e gjykatës, nuk përbën shkak për 

pezullimin e ekzekutimit të vendimit të formës së prerë. 

12. Kolegji thekson se, vendimet gjyqësore të formës së prerë janë të detyrueshme për 

t’u zbatuar dhe vetëm në rrethanat tepër specifike, sipas parashikimeve të pikës 1, të nenit 

479 të Kodit të Procedurës Civile, mund të vendoset pezullimi i ekzekutimit të tyre. 

Pandemia globale, e sjellë si argument nga kërkuesi, është fakt botërisht i njohur dhe që 
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sigurisht nuk mund të anashkalohet, por Kolegji vlerëson se në rastin konkret, Kodi i 

Procedurës Civile parashikon një mjet tjetër procedural, që i përshtatet situatës së kërkuesit 

dhe që i vjen në ndihmë debitorit që ndodhet në pamundësi financiare për të ekzekutuar 

plotësisht detyrimin. Konkretisht, sipas nenit 517 të Kodit të Procedurës Civile, debitori ka të 

drejtë që të paraqesë kërkesë drejtuar gjykatës së vendit të ekzekutimit për të shtyrë afatin e 

ekzekutimit të debitorit ose ta ndajë atë në këste, referuar gjendjes pasurore të debitorit. Pra, 

qoftë për shkak të buxhetit minimalist në raport me detyrimin (fakt ky që do të duhet të 

provohet), qoftë dhe për shkak të situatës së pandemisë globale, kërkuesi Qendra 

Shëndetësore Cërrik, ka të drejtë të kërkojë nga gjykata shtyrjen e afatit të ekzekutimit, apo 

ndarjen në këste të detyrimit, referuar gjendjes pasurore të tij. 

13. Sa më sipër, Kolegji arrin në përfundimin se, kërkesa e palës kërkuese, për 

pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë, nuk duhet të pranohet. 

 

 

PËR KËTO ARSYE, 

 

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

 

V E N D O S I: 

 

Mospranimin e kërkesës së paraqitur nga kërkuesi Qendra Shëndetësore Cërrik, për 

pezullimin e ekzekutimit të Vendimit nr. 10-2020-1296 (355), datë 26.10.2020, të Gjykatës 

së Apelit Durrës. 

 

  Tiranë, më datë 14.04.2021 

 

 

  ANËTAR                                      ANËTAR                                KRYESUES 

 

         Sandër SIMONI                             Sokol SADUSHI     Ervin PUPE 
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI CIVIL 

___________________________________________________________________________ 

Nr.56 i  Regj.Themeltar 

Nr.56 i Vendimit 

 

V E N D I M 

NË EMËR TË REPUBLIKËS 

 

Kolegji Civil  i Gjykatës së Lartë i përbërë nga: 

 

       Ervin PUPE         - Kryesues 

   Sokol SADUSHI   - Anëtar 

      Sandër SIMONI   - Anëtar 

 

 më datë 14.04.2021, mori në shqyrtim në Dhomën e Këshillimit, çështjen civile që u 

përket palëve:  

 

KËRKUES:   Avokatura e Shtetit, Zyra Vendore Shkodër 

 

OBJEKTI:  Pezullimi i ekzekutimit të Vendimit nr. 183, datë 9.9.2020, i 

Gjykatës së Apelit Shkodër, me anë të të cilit ka vendosur 

“Lënien në fuqi të Vendimit nr. 976, datë 18.9.2018, të Gjykatës 

së Rrethit Gjyqësor Shkodër.”. 

 

BAZA LIGJORE: Neni 472/a dhe 479 i Kodit të Procedurës Civile. 

 

Në çështjen me palë:  

 

PADITËS:   Edmond Ndou 

 

PADITUR:   Ministria e Drejtësisë 

 

OBJEKTI: 1. Zgjidhjen e mosmarrëveshjeve të punës të shkaktuara nga 

Ministria e Drejtësisë, përfaqësuar nga Ministri i Drejtësisë me 

Urdhërin e shkarkimit nr. 3690/1, datë 1.6.2017; 

2. Detyrimin e palës së paditur Ministria e Drejtësisë, të më 

dëmshpërblejë me dy muaj page (mujore-bruto), për 

mosrespektim të afatit të njoftimit (neni 143); 

 3. Detyrimin e palës së paditur Ministria e Drejtësisë, të më 

paguajë dëmshpërblim prej 12 paga mujore bruto (paga e një 

viti pune), për zgjidhje të menjëhershme e të pajustifikuar të 

kontratës së punës (neni 155, pika 3); 

 4. Detyrimin e palës së paditur Ministria e Drejtësisë, të më 

dëmshpërblejë me dy muaj page mujore bruto, për 
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mosrespektim të procedurës së zgjidhjes së kontratës (neni 

144); 

 5. Detyrimin e palës së paditur Ministria e Drejtësisë, të më 

akordojë vlerën monetare të barasvlefshme me jo më pak se 15 

ditëshi mbi çdo vit pune të plotë, kjo bazuar në nenin 145, pika 

2 e Kodit të Punës. 

 

BAZA LIGJORE: Nenet 154, 156 të Kodit të Procedurës Civile; 

Nenet 141, 143, 144, 145, 153, 155 dhe në vijim të Kodit të 

Punës; 

Ligji nr. 49/2012, “Për organizimin dhe funksionimin e 

Gjykatave Administrative dhe gjykimin e mosmarrëveshjeve 

administrative”; 

Neni 109 e vijues i Kodit të Procedurës Administrative. 

 

 

KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË 

 

 pasi dëgjoi relacionin e gjyqtarit Ervin Pupe dhe diskutoi çështjen në tërësi në 

dhomën e këshillimit, 

 

VËREN: 

 

I. Rrethanat e çështjes 

 

1. Padia është paraqitur para Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Shkodër me palë, objekt 

dhe shkak ligjor, sikundër tregohet në pjesën hyrëse të këtij vendimi.  

2. Paditësi ka filluar punë pranë Zyrës Vendore të Regjistrimit të Pasurive të 

Paluajtshme (ZVRPP) Shkodër, më datë 16.12.2013, si specialist i Regjistrimit Fillestar dhe 

Hartografisë, deri më datë 2.10.2015. Nga kjo datë deri më datë 21.4.2017 ka ushtruar 

funksionin e përgjegjësit të Regjistrimit Fillestar dhe Hartografisë. Ka mbajtur detyrën e 

titullarit të ZVRPP-së Shkodër, sipas aktit administrativ, “Urdhër” nr. 2700/1, datë 

21.4.2017, të Ministrit të Drejtësisë, për një periudhë prej rreth dy muaj dhe më pas, në 

zbatim të aktit administrativ “Urdhër për shkarkimin nga detyra të regjistruesit të ZVRPP-

së Shkodër”, nr. 3690/1, datë 1.6.2017, të Ministrit të Drejtësisë, i është ndërprerë kjo 

marrëdhënie pune. 

3. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Shkodër, me Vendimin nr. 976, datë 18.9.2018, ka 

vendosur: 

“1. Pranimin e kërkesëpadisë së paditësit Edmond  Ndou. 

2. Detyrimin e palës së paditur të dëmshpërblejë palën paditëse me 12 (dymbëdhjetë) paga 

mujore për zgjidhje të kontratës individuale të punës në mënyrë të menjëhershme dhe të 

pajustifikuar. 

3. Detyrimin e palës së paditur të dëmshpërblejë palën paditëse me 2 (dy) paga mujore për 

mosrespektim të afatit të njoftimit. 

4. Detyrimin e palës ë paditur të dëmshpërblejë palën paditëse me 2 (dy) paga mujore për 

mosrespektim të procedurës së zgjidhjes së kontratës individuale të punës. 

5. Detyrimin e palës së paditur të dëmshpërblejë palën paditëse me 3 (tre) pesëmbëdhjetë 

ditësha shpërblim për vjetërsi në pune. 

6. Si page referuese do të merret paga që ekzistonte në përfundimin e marrëdhënies së 

punës. 
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7. Shpenzimet gjyqësore mbeten siç janë bërë. 

8. Kundër këtij vendimi mund të bëjnë ankim në Gjykatën e Apelit Shkodër, brenda 15 

ditëve, duke filluar nga e nesërmja e marrjes dijeni.”. 

4. Gjykata e Apelit Shkodër, me Vendimin nr. 183, datë 9.9.2020, ka vendosur: 

“Lënien në fuqi e Vendimit nr. 976, datë 18.9.2018, të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Shkodër”.  

5. Kundër Vendimit nr. 183, datë 9.9.2020, i Gjykatës së Apelit Shkodër, i cili ka 

vendosur lënien në fuqi të Vendimit nr. 976, datë 18.9.2018, të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 

Shkodër, ka paraqitur rekurs Avokatura e Shtetit. Në këtë rekurs, përmbahet dhe kërkesa për 

pezullimin e ekzekutimit të këtyre vendimeve. 

 

II. Vlerësimi i Kolegjit Civil  

 

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

kërkuese, për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të sipërpërmendur është e 

pabazuar në ligj.  

7. Pika 1 e nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile (KPC) parashikon se: “Gjykata e 

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

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

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

që siguron ekzekutimin vendimit.”. 

8. Nga shqyrtimi i kërkesës konkrete, Kolegji konstaton se, në të përmbahen vetëm 

shkaqet e rekursit, pra përse kërkuesi nuk është dakord me vendimmarrjen e gjykatave të 

shkallëve më të ulëta dhe nuk është paraqitur asnjë argument, lidhur me nevojën e pezullimit 

të ekzekutimit të vendimit të formës së prerë. Mosdakordësia e kërkuesit me vendimin e 

gjykatës, nuk përbën shkak për pezullimin e ekzekutimit të vendimit të formës së prerë. 

9. Sa më sipër, nuk mund të arrihet në konkluzionin se ekzekutimi i menjëhershëm i 

vendimit do të sillte pasoja të rënda e të pariparueshme për kërkuesin, duke mos u plotësuar 

në këtë mënyrë kërkesat e parashikuara në nenin 479 të KPC-së. 

 

PËR KËTO ARSYE, 

 

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

 

V E N D O S I: 

 

Mospranimin e kërkesës së paraqitur nga kërkuesi, për pezullimin e ekzekutimit të 

Vendimit nr. 183, datë 9.9.2020, të Gjykatës së Apelit Shkodër, i cili ka vendosur lënien në 

fuqi të Vendimit nr. 976, datë 18.9.2018, të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Shkodër. 

 

Tiranë, më datë 14.04.2021 

 

 

  ANËTAR                                      ANËTAR                                KRYESUES 

 

         Sandër SIMONI                            Sokol SADUSHI     Ervin PUPE 
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI CIVIL 

___________________________________________________________________________ 

Nr.59 i  Regj.Themeltar 

Nr.59 i Vendimit 

 

V E N D I M 

NË EMËR TË REPUBLIKËS 

 

Kolegji Civil  i Gjykatës së Lartë i përbërë nga: 

 

          Ervin PUPE         - Kryesues 

                                                    Sokol SADUSHI   - Anëtar 

    Sandër SIMONI   - Anëtar 

 

 më datë 14.04.2021, mori në shqyrtim në Dhomën e Këshillimit, çështjen civile që u 

përket palëve:  

 

KËRKUES:   Fatmir Qafmolla 

 

OBJEKTI:  Kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të Vendimit nr. 350, datë 

25.11.2020, të Gjykatës së Apelit Tiranë. 

 

BAZA LIGJORE: Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile. 

 

Në çështjen me palë:  

 

PADITËS:   Fatmir Qafmolla 

 

PADITUR: 1. Asllan Koci 

2. Kadije Koci 

3. Arlen Koci 

4. Klodjan Koci 

5. Zyber Koci 

6. ASHK, Drejtoria Rajonale Tiranë 

 

OBJEKTI: Konstatimin e pavlefshmërisë absolute të veprimit juridik, 

Kontratë dhurimi me nr.1236 rep., nr.458 kol., datë 4.4.2016 të 

noteres Odeta Dervishi. Fshirjen e regjistrimit hipotekor të 

kësaj kontrate dhe kthimin e pronës në gjendjen e mëparshme, 

konkretisht të pasurisë se llojit “Arë”, me sip. 2000 m2, 

identifikuar me nr. 878/2/4, ZK 3426, vol. 5, faqe 250, ndodhur 

në Tiranë, Njësia Administrative Dajt. 

 

BAZA LIGJORE: Neni 32/a i Kodit të Procedurës Civile; 

Nenet 92/a/b, 193 të Kodit Civil. 

 

KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË 
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 pasi dëgjoi relacionin e gjyqtarit Ervin Pupe dhe diskutoi çështjen në tërësi në 

dhomën e këshillimit, 

 

VËREN: 

 

I. Rrethanat e çështjes 

 

1. Padia është paraqitur para Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, me palë, objekt dhe 

shkak ligjor, sikundër tregohet në pjesën hyrëse të këtij vendimi.  

2. Paditësi Fatmir Qafmolla është njëri nga trashëgimtarët ligjorë të trashëgimlënësit 

Mustafa Ali Qafmolla. Me vendimin gjyqësor nr.12199, datë 5.12.2013, të Gjykatës së 

Rrethit Gjyqësor Tiranë, lënë në fuqi me Vendimin nr. 1090, datë 8.5.2015, të Gjykatës së 

Apelit Tiranë , është pranuar kërkesë padia e paditësit Fatmir Qafmolla e bashkëpronarëve të 

tjerë, duke anulluar Vendimin nr. 1105, datë 15.8.2013, të Agjencisë së Kthimit dhe 

Kompensimit të Pronave (AKKP) Tiranë, duke u njohur pronësia trashëgimtarëve të ish 

pronarit Mustafa Ali Qafmolla  për një sipërfaqe prej 95904 m2. Kthimin fizik të sipërfaqes 

prej 51349 m2 dhe kompesimin për sipërfaqen prej 44555 m2, sipas nenit 11/d të Ligjit nr. 

9235, datë 29.7.2004, “Për kthimin dhe kompesimin e pronave”, i ndryshuar. Pjesa e 

sipërfaqes që është kompesuar rezulton e shpërndarë, në bazë të Ligjit nr. 7501, datë 

19.7.1991, “Për tokën”, në disa parcela. 

3. Sipas AMTP-së nr. 123/1993, i padituri Asllan Koçi, së bashku me familjen e tij 

bujqësore, brenda diferencës së sipërfaqes së kompesuar paditësit dhe bashkëpronarëve të 

tjerë, dispononte një sipërfaqe prej 2000 m2, të ndodhur në fshatin Tufinë. AMTP-ja e të 

paditurit Asllan Koçi ka qenë objekt i shqyrtimit nga Komisioni Vendor i Vlerësimit të 

Titujve të Pronësisë pranë Prefektit të Qarkut Tiranë, nga ku ka rezultuar se ky i fundit, 

nëpërmjet Vendimit nr. 354, datë 27.12.2016, ka shfuqizuar në mënyrë të plotë këtë AMTP, 

si e dhënë në kundërshtim me ligjin. 

4. Për këtë prefekti i Qarkut Tiranë më pas i është drejtuar Gjykatës së Shkallës së 

Parë Administrative, e cila me Vendimin e saj nr. 556, datë 20.2.2017 ka vendosur 

shfuqizimin e plotë të AMTP të të paditurit Asllan Koçi. Ky vendim është lënë në fuqi dhe 

nga Gjykata e Apelit Administrativ Tiranë. 

5. Në këto kushte paditësi, si një nga trashëgimtarët ligjorë të Mustafa Ali Qafmollës, 

i është drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë me kërkesë padinë e sipërmendur. 

Paditësi në seancë gjyqësore pretendoi se, kontrata e dhurimit e lidhur midis të paditurve për 

sipërfaqen 2000 m2, e ndodhur në fshatin Tufinë dhe e përfituar nga ana e të paditurit me 

AMTP-në nr. 203/1993, është absolutisht e pavlefshme, pasi i padituri Asllan Koçi është 

pajisur me këtë sipërfaqe me një akt administrativ të paligjshëm dhe për rrjedhojë, të gjitha 

veprimet juridike të kryera më pas, janë të pavlefshme. Sipas paditësit Fatmir Qafmolla, i 

padituri Asllan Koçi megjithëse ishte në dijeni të këtyre fakteve, në kundërshtim dhe në 

mashtrim të ligjit kanë mundësuar Kontratën e dhurimit nr. 1236 rep, nr. 458 kol, datë 

4.4.2016. 

6. I padituri prapëson se, ai nuk është thirrur me cilësinë e personit të tretë në 

gjykimet e çështjes civile pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Administrative Tiranë dhe as në 

Gjykatën e Apelit Administrativ Tiranë, si përfitues i sipërfaqes prej 2000 m2, e ndodhur në 

fshatin Tufinë, Njësia Administrative Dajt. Këtë pronë i padituri duke iu referuar nenit 93 të 

Kodit Civil, pretendon se e ka fituar në kushtet e mirëbesimit. Gjithashtu kjo kontratë dhurimi 

është regjistruar dhe në Zyrën Vendore të Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme, Tiranë, në 

emër të të paditurit Zyber Koçi. 

7. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë, me Vendimin nr. 3850, datë 27.4.2018, ka 

vendosur: 

“- Rrëzimin e kërkesëpadisë. 

- Shpenzimet gjyqësore në ngarkim të palës paditëse.”. 
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 8. Gjykata e Apelit Tiranë, me Vendimin nr. 350, datë 25.11.2020, ka vendosur: 

“Lënien në fuqi të Vendimit civil nr. 3850, datë 27.4.2018, të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 

Tiranë”. 

9. Kundër Vendimit nr. 350, datë 25.11.2020, të Gjykatës së Apelit Tiranë, ka 

paraqitur rekurs pala paditëse. Në këtë rekurs, përmbahet dhe kërkesa për pezullimin e 

ekzekutimit të këtij vendimi. 

II. Shkaqet e kërkesës: 

9.1. Ekzekutimi i menjëhershëm do të sillte pasoja të rënda dhe të pariparueshme për 

kërkuesin. 

9.2. E vetmja mënyrë që paditësi të posedojë pronën e tij është kalimi nëpërmjet 

pasurisë objekt ankimi, të cilën aktualisht i padituri e ka bllokuar duke e vështirësuar 

ushtrimin e së drejtës së pronës nga ana e paditësit. Ky fakt është bërë së fundmi edhe objekt 

konfliktesh të shumta midis palëve. Për këtë arsye paditësi e ka të pamundur të kalojë në 

pronën e tij dhe në rast të ekzekutimit të këtij vendimi, situata në të cilën ai ndodhet do të 

bëhet akoma më e vështirë. 

9.3. Është bërë tashmë e njohur se i padituri vepron me keqbesim dhe për të arritur 

qëllimet e tij, mund të vijojë me tjetërsimin përsëri të pasurisë tek një palë e tretë, duke e 

vështirësuar kështu edhe më tepër situatën në të cilën ndodhet paditësi, në rast të një vendimi 

eventual në favor të tij nga ana e kësaj gjykate. Për të mos krijuar situata si ato që ndodhën 

në momentin e tjetërsimit të pasurisë në favor të të tretëve nga i padituri, kur u kuptua që do 

të kishte vendimmarrje në disfavor të tij, i drejtohemi Gjykatës së Lartë që të vlerësojë 

rrezikun që vjen nga ekzekutimi i vendimit dhe të mos lejojë që individë të tillë të abuzojnë me 

të drejtat e tyre, duke cënuar ato të një tjetri. 

 

II. Vlerësimi i Kolegjit Civil  

 

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

kërkuese, për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të sipërpërmendur është e 

pabazuar në ligj.  

11. Pika 1 e nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile (KPC) parashikon se: “Gjykata e 

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

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

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

që siguron ekzekutimin vendimit.”. 

12. Para se të bëjë një vlerësim të kërkesës konkrete, Kolegji e çmon të nevojshme të 

ndalet tek shpjegimi i funksionit të institutit të pezullimit të ekzekutimit të një vendimi 

gjyqësor të formës së prerë, të parashikuar nga neni 479 i KPC-së. Ky institut dhe 

njëkohësisht mjet procedural përdoret në raste përjashtimore, shumë të veçanta, kur është e 

domosdoshme që një vendim gjyqësor i formës së prerë, ndaj të cilit është ushtruar rekurs, të 

mos zbatohet. Rastet se kur mund të zbatohet, janë përcaktuar në nenin 479 të KPC-së. Ajo 

që Kolegji vlerëson të theksojë në këtë analize, është fakti se, që të kërkohet pezullimi i 

ekzekutimit të një vendimi të formës së prerë, duhet të kemi një vendim të ekzekutueshëm, 

ekzekutimi i të cilit kërkohet të pezullohet.  

13. Thënë kjo, një vendim që rrëzon padinë e palës paditëse, apo kundërpadinë e palës 

së paditur, nuk kërkon që të ndërmerren veprime apo mosveprime për zbatimin e tij, 

përkundrazi, një vendim i këtij lloji disponon status quo-n, pra lë në fuqi gjendjen ekzistuese 

dhe nuk kërkon ndërmarrjen e asnjë veprimi apo mosveprimi për zbatimin e tij. 

14. Në rastin konkret, gjykatat e shkallëve më të ulëta kanë disponuar rrëzimin e 

padisë së paditësit, i cili kërkonte si veprim pozitiv për realizimin e së drejtës së tij fshirjen e 

regjistrimit hipotekor të kontratës së dhurimit dhe kthimin e pronës në gjendjen e mëparshme. 

Duke u rrëzuar padia, nuk ka asnjë veprim që do të ndërmerret dhe për rrjedhojë, nuk ka as 

çfarë të pezullohet për t’u ekzekutuar. Pra, kërkimi i palës në këtë rast është pa objekt. 
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15. Sa më sipër, Kolegji arrin në përfundimin se, kërkesa e palës kërkuese, për 

pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë, nuk duhet të pranohet. 

16. Duke u bazuar në arsyetimin e mësipërm, në kushtet ku pala e paditëse ka 

paraqitur në mënyrë të paligjshme një kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të vendimit në 

Gjykatën e Lartë, sipas nenit 479 të KPC-së, Kolegji vlerëson se kjo palë ka abuzuar haptazi 

me të drejtën e parashikuar në këtë dispozitë. Në vijim të arsyetimit të mësipërm, Kolegji 

vlerëson se në rastin konkret gjen zbatim neni 34/1 i ndryshuar i KPC-së ndaj përfaqësuesit 

ligjor të palës kërkuese (paditësit Fatmir Qafmolla), për caktimin e një sanksioni procedural 

gjobor, në masën 50.000 lekë. 

17. Pika 1 e neni 34 të Kodit të Procedurës Civile parashikon se: “1. Gjykata, në çdo 

shkallë të gjykimit, kur konstaton se palët ose përfaqësuesit e tyre me vetëdije paraqesin padi, 

ankime, kërkesa ose pretendime abuzive, ose të përsëritura dhe me keqdashje, ose kur 

kërkojnë qëllimisht të zvarrisin gjykimin, ose kur konstatohet se palët ose përfaqësuesit e tyre 

kanë fshehur ose shtrembëruar me keqbesim ose faj të rëndë, fakte dhe rrethana të 

rëndësishme që lidhen me çështjen, urdhëron me vendimin që jepet në përfundim të gjykimit, 

përveç kur në këtë Kod parashikohet ndryshe, gjobitjen e përgjegjësit në shumën nga 50 000 

deri në 100 000 lekë. Kundër këtij vendimi lejohet ankim sipas rregullave për vendimet 

përfundimtare ose jopërfundimtare, në varësi të llojit të vendimit që i jep fund gjykimit 

përkatës.”. 

18. Kolegji vlerëson se kjo pjesë e dispozitës ka synuar të aktivizojë përgjegjësinë e 

palëve dhe përfaqësuesve të tyre të cilët abuzojnë me të drejtat procedurale. Mjetet 

procedurale dhe të drejtat që ligji ofron nuk mund të pranohen të lejojnë dëmtimin e procesit 

të dhënies së drejtësisë. Ato nuk mund të shndërrohen në mekanizma që palët dhe 

përfaqësuesit e tyre t’i përdorin me keqbesim apo me qëllime të pamundësisë së zhvillimit të 

procesit apo dëmtimit të interesave dhe të drejtës së palës kundërshtare për të gëzuar 

efektivisht aksesin në drejtësi. Për rrjedhojë sa herë që konstatohen fakte të tilla të paligjshme 

në mënyrën se si një ndërgjyqës mbrohet apo e ushtron aktivitetin procedural gjykata duhet të 

sanksionojë përgjegjësinë pasurore për shkelje të këtij detyrimi ligjor. Qëllimi i kësaj norme 

është garantimi i mbarëvajtjes së procesit gjyqësor dhe detyrimi i subjekteve procedurale, 

qoftë ndërgjyqës apo qoftë përfaqësues, që të veprojnë dhe të ushtrojnë me mirëbesim të 

drejtat procedurale. 

19. Aktet që i drejtohen Gjykatës së Lartë dhe që përbëjnë disponim të të drejtave 

procedurale të palëve aktivizojnë detyrimisht edhe përgjegjësinë e përfaqësuesit të palës, që i 

ka nënshkruar. Ndaj këta të fundit, si profesionistë dhe njohës të ligjit dhe të rregullave 

procedurale, janë personalisht përgjegjës, sipas nenit 34 të Kodit të Procedurës Civile.  

20. Nga ana tjetër, gjykimi në Gjykatën e Lartë, në rastin e zbatimit të sanksionit të 

parashikuar në nenin 34, pika 1 të Kodit të Procedurës Civile, nuk mundëson ushtrimin e 

ankimit të veçantë ndaj gjobës prej 50.000 Lekë – 100.000 Lekë, që kjo gjykatë vendos. Në 

këto raste ankimi i veçantë që kjo dispozitë ofron nuk mund të zbatohet, pasi vendimi i 

Gjykatës së Lartë sipas nenit 482 dhe 485 të Kodit të Procedurës Civile nuk mund të 

ankimohet gjyqësisht duke qenë se pushteti gjyqësor shteron pas ezaurimit të kësaj shkalle 

gjykimi. 

21. Megjithatë Kolegji vlerëson se një palë apo përfaqësues i dënuar proceduralisht 

sipas pikës 1 të nenit 34 të Kodit të Procedurës Civile duhet të ketë mundësi të dëgjohet dhe 

të mbrohet lidhur me këtë sanksion, por se ligji procedural ka ometuar të japë një zgjidhje 

ligjore eksplicite në këtë drejtim. Me qëllimin që ndërgjyqësi apo përfaqësuesi i tij, i 

sanksionuar proceduralisht me gjobë për abuzim me të drejtat procedurale, të ketë mundësinë 

e një ankimi dhe mbi të gjitha të ketë mundësi të mbrohet mbi këtë vendim të Gjykatës së 

Lartë, Kolegji vlerëson të nevojshme që, nëpërmjet interpretimit pajtues të ligjit, që është në 

funksion të respektimit të së drejtës kushtetuese, të mos pengojë mundësinë e ankimit në 

gjykatë, për këto raste. Në bazë dhe për zbatim të paragrafit të dytë, të nenit 1, të Kodit të 

Procedurës Civile, Kolegji vlerëson se si zgjidhje në këtë rast duhet të ofrohet mjeti i 
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posaçëm i ankimit i parashikuar në nenin 169 të Kodit të Procedurës Civile. Kjo dispozitë nën 

titullin “Kundërshtimi i vendimit të dënimit” parashikon se: “Personat që janë dënuar me 

gjobë, sipas dispozitave të mësipërme, mund t’i paraqitin gjykatës që i ka dënuar, brenda tri 

ditëve, kërkesë për heqjen e dënimit, duke treguar dhe shkaqet. Gjykata kur i gjen me vend 

këto shkaqe, revokon vendimin e dënimit me gjobë si dhe urdhrin e sjelljes me detyrim. Ajo 

mund edhe vetëm të pakësojë gjobën e caktuar. Në rast të kundërt, refuzon kërkesën. Afati për 

të paraqitur kërkesën fillon nga dita e seancës gjyqësore dhe, në rastet e parashikuara nga 

nenet 165 dhe 167, nga dita e njoftimit të vendimit të dënimit. Vendimi i dhënë nga gjykata në 

rastet e sipërme është i formës së prerë dhe kundër tij nuk lejohet ankim.” 

22. Për rrjedhojë Kolegji konkludon se, ndaj vendimeve të Gjykatës së Lartë, në të 

cilat sanksionohen dënime procedurale me gjobë për ndërgjyqësin apo përfaqësuesin e tij, 

sipas pikës 1 të nenit 34 të Kodit të Procedurës Civile, lejohet ankim brenda tre ditëve nga 

dita e nesërme e marrjes dijeni për vendimin, para të njëjtit trup gjykues që ka dhënë 

vendimin e dënimit, duke treguar shkaqet dhe arsyet që justifikojnë kërkesën. Gjykata e Lartë 

e shqyrton këtë kërkesë në dhomë këshillimi dhe sipas rastit vendos pakësimin e gjobës, 

pranimin apo refuzimin e kërkesës. Në çdo rast, kundër vendimit të Gjykatës së Lartë, që ka 

vendosur pakësimin, pranimin apo refuzimin e kërkesës, nuk lejohet ankim. 

23. Në rastet e vendimmarrjes së Gjykatës së Lartë, përmes së cilave caktohet një 

sanksion procedural gjobor sipas pikës 1 të nenit 34 të Kodit të Procedurës Civile, një kopje e 

vendimit i njoftohet shërbimit përmbarimor, konkretisht Zyrës Përmbarimore Tiranë. Sipas 

shkronjës “a” të nenit 510, të Kodit të Procedurës Civile vendimet e Gjykatës së Lartë në këto 

raste përbëjnë tituj ekzekutiv dhe si të tilla janë të ekzekutueshme nga shërbimi përmbarimor 

gjyqësor. Këto shuma detyrimi derdhen nga subjekti i dënuar debitor për llogari të buxhetit të 

shtetit. 

 24. Në rastin konkret kërkesa për pezullim është ushtruar nga vetë pala dhe 

përfaqësuesi ligjor i paditësit Fatmir Qafmolla. Për rrjedhojë Kolegji Civil vendos që të 

dënojë Av. Klaudia Xhuti, në bazë dhe për zbatim të nenit 34 të Kodit të Procedurës Civile, 

me gjobë në vlerën 50.000 (pesëdhjetë mijë) lekë. 

 

PËR KËTO ARSYE, 

 

 Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë, në bazë të nenit 479 dhe 34 të Kodit të Procedurës 

Civile, 

 

V E N D O S I: 

 

1. Mospranimin e kërkesës së paraqitur nga kërkuesi Fatmir Qafmolla, për pezullimin 

e ekzekutimit të Vendimit nr. 350, datë 25.11.2020, të Gjykatës së Apelit Tiranë. 

2. Dënimin e Av. Klaudia Xhuti, me gjobë në vlerën 50.000 (pesëdhjetë mijë) lekë. 

3. Ky vendim përbën titull ekzekutiv. 

4. Ngarkohet Zyra e Përmbarimit Tiranë për ekzekutimin e gjobës për llogari të 

buxhetit të shtetit. 

5. Një kopje e këtij vendimi i njoftohet edhe Zyrës së Përmbarimit Tiranë.  

6. Kundër pjesës së vendimit të dënimit me gjobë mund të ushtrohet ankim në 

Gjykatën e Lartë, brenda 3 ditëve nga marrja dijeni e këtij vendimi. 

 

Tiranë, më datë 14.04.2021 

 

 

   ANËTAR                                  ANËTAR                                    KRYESUES 

 

         Sandër SIMONI                        Sokol SADUSHI     Ervin PUPE 
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI CIVIL 

___________________________________________________________________________ 

Nr.51 i  Regj.Themeltar 

Nr.51 i Vendimit 

 

V E N D I M 

NË EMËR TË REPUBLIKËS 

 

Kolegji Civil  i Gjykatës së Lartë i përbërë nga: 

 

              Ervin PUPE          - Kryesues 

            Sokol SADUSHI   - Anëtar 

            Sandër SIMONI   - Anëtar 

 

 më datë 14.04.2021, mori në shqyrtim në Dhomën e Këshillimit, çështjen civile që u 

përket palëve:  

 

KËRKUES:   1. Nezir Hysa 

    2. Terezina Mishta 

 

OBJEKTI:  Pezullimi i ekzekutimit të Vendimit nr. 1209, datë 11.11.2016, 

të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kurbin, lënë në fuqi me 

Vendimin nr. 975, datë 18.04.2017 të Gjykatës së Apelit 

Tiranë. 

 

BAZA LIGJORE: Neni 479/4,6 të Kodit të Procedurës Civile; 

 

Në çështjen me palë:  

 

PADITËS:   Xhevahire Jakupi 

 

PADITUR:   1. Ramazan Kasmi 

    2. Kastriot Xhuxha 

    3. Terezina Mishta 

    4. Nezir Hysa 

 

OBJEKTI: Shpërblim dëmi. 

 

BAZA LIGJORE: Nenet 608, 609 të Kodit Civil. 

 

 

KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË 

 

 pasi dëgjoi relacionin e gjyqtarit Ervin Pupe dhe diskutoi çështjen në tërësi në 

dhomën e këshillimit, 
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VËREN: 

 

I. Rrethanat e çështjes 

 

1. Padia është paraqitur para Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kurbin, me palë, objekt dhe 

shkak ligjor, sikundër tregohet në pjesën hyrëse të këtij vendimi.  

2. Paditësja dhe të paditurit banojnë në të njëjtin pallat, i cili ndodhet në qytetin Laç. 

Paditësja është banore e katit të pestë të pallatit, i cili është kati më i sipërm i pallatit, 

ndërsa të paditurit banojnë në kate të ndryshme të tij. 

3. Në vitin 2008 paditësja ka zhvilluar një gjykim civil me të paditur Ramazan 

Kasmi, Kastriot Xhuxha e Kurt Cakoni, me objekt pushim cënim pronësie e shpërblim 

dëmi, gjatë të cilit është vërtetuar se mbi tarracën e pallatit ishin vendosur depozita uji, të 

mbështetura mbi një konstruksion të rëndë, të cilat prishnin hidroizolimin e tarracës dhe 

rëndonin konstruksionin e soletës, e cila nuk është llogaritur për mbajtjen e tyre. Për 

rrjedhojë, Gjykata e Apelit Tiranë me Vendimin civil nr. 576, datë 30.3.2010 ka detyruar të 

paditurit në atë gjykim që solidarisht të pushojnë cënimin e pronësisë së paditëses, duke 

hequr depozitat 1000 litërshe dhe bazamentin e mbështetjes së tyre, të dëmshpërblejnë 

paditësen në mënyre solidare në vleftën 157.980 lekë dhe të riparojnë tarracën, sipas 

situacionit të punimeve të referuar nga ekspertja në atë gjykim. Në lidhje me vërtetësinë e 

fakteve të mësipërme, Gjykata referoi në Vendimin civil të Gjykatës së Apelit Tiranë nr. 

576/2010, i cili është pjesë e materialit provues shkresor të çështjes objekt gjykimi. Në 

vijim, duke referuar në shkresën e Zyrës Përmbarimore Kurbin nr. 2882, datë 7.12.2015, 

vërtetohet se është në proces ekzekutimi paragrafi i parë i dispozitivit të Vendimit civil të 

Gjykatës së Apelit Tiranë nr. 576/2010, që ka të bëjë me heqjen e depozitave dhe të 

bazamentit të tyre, të cilat nuk janë larguar, është ekzekutuar tërësisht paragrafi i dytë i 

dispozitivit të Vendimit civil të Gjykatës së Apelit Tiranë, duke u paguar paditësja në 

shumën 157980 lekë dhe është në ekzekutim paragrafi i tretë i dispozitivit të vendimit të 

Gjykatës së Apelit Tiranë, për arsye se nuk është bërë vullnetarisht riparimi i tarracës, e për 

rrjedhoje është vijuar me arkëtimin e vlerës monetare që palët e paditura në atë gjykim 

duhej të paguanin për riparimin e tarracës, prej të cilave Z. Kurt Cakoni e ka përmbushur 

me marrëveshje me paditësen pjesën e detyrimit të tij, ndërsa ndaj debitorëve Ramazan 

Kasmi e Kastriot Xhuxha po procedohet me sekuestro konservative në page pranë 

punëdhënësve të tyre. 

4. Në interes të ketij gjykimi, përveç provave shkresore të sipërpërmendura, Gjykata 

mori prova me ekspert topograf dhe vlerësues të pasurive të paluajtshme (Hodo Doce), 

ekspert mjeko-ligjor, mori provat shkresore të parashtruara nga paditësja në lidhje me 

ekzaminimet mjekësore të kryera prej saj, si dhe kreu këqyrjen në vend të pjesës së 

brendshme të banesës së paditëses. Nga këqyrja në vend e pjesës së brendshme të banesës 

së paditëses, si dhe opinioni i ekspertit vlerësues, vërtetohet se mbi soletën e pallatit të 

paditëses dhe të paditurve vijojnë të ndodhen të montuara 4 depozita uji 1000 litërshe dhe 

bazamentet e vendosjes së tyre, ndërsa në pjesën e brendshme të banesës së paditëses ka 

prani të theksuar të lagështirës, e përqendruar kryesisht në pjesën e tavanit dhe muret e 

sipërme që lidhin aneksin dhe banjon e banesës dhe dhomën e gjumit, e shoqëruar me 

prishje të suvatimeve të brendshme, prishje të bojatisjes së mureve, riparimi i të cilave sipas 

ekspertit kërkon një vleftë prej 138950 lekë. Të gjitha këto dëmtime, sipas ekspertit dhe 

vlerësimit të Gjykatës, janë shkaktuar nga tarraca e dëmtuar e apartamentit, e cila nuk është 

riparuar dhe ujërat natyrorë depërtojnë nëpër të, në brendësi të banesës së paditëses, ndërsa 

dëmtimi i tarracës është vërtetuar se është shkaktuar nga vendosja e depozitave të ujit dhe 

bazementeve të mbajtjes së tyre nga palët në proces dhe ato që i përkasin gjykimit të 
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vendimit të mësipërm të Gjykatës së Apelit Tiranë, të cilat nuk janë larguar dhe vijojnë të 

jenë të pranishëm, fakt që vërtetohet nga shkresa e Zyrës Përmbarimore Kurbin. Gjykata 

vlerëson se paditësja ka të drejtë të dëmshpërblehet me vleftën që kërkohet për riparimin e 

këtyre dëmtimeve, në shumën e mësipërme të përcaktuar nga eksperti vlerësues, për faktin 

se të paditurit jo vetëm kanë vendosur në kundërshtim me ligjin depozitat e ujit dhe 

bazamentet e tyre, por nuk kanë vepruar për largimin e tyre dhe riparimin e tarracës.  

5. Nga ana tjetër, Gjykata e vlerëson të pavërtetë pretendimin e paditëses, sipas të 

cilës janë dëmtuar dhe mobiljet shtëpiake, duke përfshirë dhe dyert e brendshme, për shkak 

të lagështirës së krijuar nga tarraca e pallatit. Nga këqyrja në vend, Gjykata konstatoi se 

mobiljet e brendshme të banesës së paditëses nuk janë të dëmtuara, pavarësisht nga prania e 

lagështirës në pjesën e mureve dhe tavanit, që u citua më lart.  

6. Në vijim, përveç pretendimit për shpërblimin e dëmit pasuror, paditësja pretendon 

se, nga veprimet e të paditurve i është shkaktuar dhe dëm shëndetësor në formën e uljes së 

dëgjimit dhe dhembje koke, në lidhje me të cilin kërkon të dëmshpërblehet. Në lidhje me 

këtë pretendim të paditëses, nga ana e ekspertit mjeko-ligjor (referuar aktit 1547) është 

konkluduar se, dokumentacioni mjekësor i parashtruar prej paditëses ka mungesa të tilla, 

për shkak të të cilave, nuk mund të konkludohet nëse paditësja ka pësuar dëmtime, apo jo. 

Bazuar në këto prova të parashtruara nga paditësja, Gjykata e vlerëson të paprovuar këtë 

pretendim të paditëses dhe për shkak se është i paprovuar, ky pretendim nuk është i drejtë e 

nuk duhet pranuar. 

7. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Kurbin, me Vendimin nr. 1209-335, datë 

11.11.2016, ka vendosur: 

“1. Pranimin e pjesshëm të padisë së paditëses Xhevahire Jakupi, duke detyruar të 

paditurit Ramazan Kasmi, Kastriot Xhuxha, Terezina Mishta, Nezir Hysa, që solidarisht të 

dëmshpërblejnë paditësen në shumën 138.950 lekë. 

2. Rrëzimin e padisë për pjesën tjetër. 

3. Shpenzimet gjyqësore në masën 20% u ngarkohen të paditurve”. 

 8. Gjykata e Apelit Tiranë, me Vendimin nr. 975, datë 18.04.2017, ka vendosur: 

“Lënien në fuqi të Vendimit nr. 1209-335, datë 11.11.2016 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 

Kurbin, me ndryshimin: 

Shpenzimet gjyqësore në masën 50% u ngarkohen palës paditëse dhe 50% palëve të 

paditura në masë të barabartë secili prej tyre”. 

9. Kundër Vendimit nr. 975, datë 18.4.2017, të Gjykatës së Apelit Tiranë, i cili ka 

lënë në fuqi Vendimin nr. 1209-335, datë 11.11.2016 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kurbin, 

më datë 6.7.2017, kanë paraqitur rekurs të paditurit Zan Kasmi dhe Kastriot Xhuxha.  

10. Më datë 19.1.2021, të paditurit Nezir Hysa dhe Terezina Mishta kanë paraqitur në 

Gjykatën e Lartë kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së 

prerë, duke kërkuar pranimin e kërkesës për pezullimin e ekzekutimit të vendimeve deri në 

përfundim të shqyrtimit të rekursit të ushtruar ndaj tyre. 

II. Shkaqet e kërkesës: 

10.1. Vendimmarrjet janë tërësisht të gabuara. 

10.2. Ndaj këtyre vendimeve kemi paraqitur Rekursin nr. 117, datë 6.7.2017, por që 

ky rekurs nuk është shqyrtuar për shkaqe objektive që dihen publikisht për shkak të 

mosfunksionimit të Gjykatës së Lartë; 

10.3. Ndonëse Vendimi nr. 1209-335, datë 11.11.2016 është si “derivat” i Vendimit të 

Gjykatës së Apelit Tiranë nr. 576, datë 30.3.2010, përsëri na del si “titull më vehte” dhe 

kundërshtimet tona i lidhim me faktin se ai titull nuk ekziston, është tërësisht i pavlefshëm, si 

dhe me veprimet e Zyrës Përmbarimore Kurbin. 

10.4. Kreditorja Xhevahire Jakupi e moshës 62 vjeçare, invalide, jeton me një vëlla të 

saj, edhe ky invalid i grupit të dytë. Nga Vendimi nr. 576, datë 30.3.2010 i Gjykatës së Apelit 



4 

 

Tiranë kanë marrë rreth 15.000.000 lekë, pasi edhe nëse rishikohet ai si vendim, ajo shumë 

lekësh është absolutisht  e pamundur për t’u kthyer tek debitorët. Në të njëjtat pozita jemi 

edhe për titullin ekzekutiv nr. 1209-335, datë 11.11.2016 të Gjykatës Kurbin në përputhje me 

nenin 479/4,6, pikat 2,4 përcaktohet se kërkesa për pezullim parashtrohet në rekurs, ose më 

vehte, pika 4, nëse rrethanat e çështjes e diktojnë dhe ekziston rreziku se drejta e rekursit do 

të bëhet e pamundur për t’u realizuar:...e drejta e debitorëve... . 

 

II. Vlerësimi i Kolegjit Civil  

 

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

kërkuese, për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të sipërpërmendur është e 

pabazuar në ligj.  

12. Pas shqyrtimit të kërkesës, Kolegji vlerëson se kërkuesit nuk kanë paraqitur rekurs 

kundër vendimeve, për të cilat kërkojnë pezullimin e ekzekutimit. Nga të dhënat e kërkesës 

për pezullim dhe dokumentacioni që i është bashkëlidhur asaj, por edhe nga aktet e ndodhura 

në dosjen gjyqësore, rezulton se vetëm të paditurit Zan Kasmi dhe Kastriot Xhuxha kanë 

paraqitur rekurs (Rekursi nr. 117 prot., datë 6.7.2017), ndërsa kërkuesit Nezir Hysa dhe 

Terezina Mishta nuk kanë paraqitur rekurs. 

 13. Pika 1 e nenit 479 të KPC-së parashikon se: “Gjykata e Lartë, pasi është paraqitur 

rekursi, me kërkesë të palës, mund të vendosë pezullimin e ekzekutimit të vendimit kur: a) 

ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit do të sillte pasoja të rënda e të pariparueshme; dhe/ose 

b) pala që ka bërë rekursin depoziton garanci materiale që siguron ekzekutimin vendimit.”. 

Në interpretim logjik të kësaj dispozite, Kolegji vlerëson se referimi që legjislatori i bën 

“palës” që mund të paraqesë kërkesë për pezullimin e ekzekutimit, është pala që ka paraqitur 

rekurs. Kjo pasi, është kjo palë, si rregull pala e paditur, ose pala paditëse e kundërpaditur, 

ndaj të cilës ekzekutohet vendimi i formës së prerë dhe që në rastet shumë specifike, të 

parashikuara në nenin 479 të KPC-së, mund të kërkojë pezullimin e ekzekutimit të vendimit. 

Por, pezullimin e ekzekutimit nuk mund ta kërkojë një palë, e cila nuk ka paraqitur rekurs 

ndaj vendimit të formës së prerë të gjykatës së apelit, pasi kjo presupozon se pala është 

dakord me atë vendimmarrje, ose për arsye oportune nuk ndjek më tej shkallët e ankimit, në 

rastin konkret të rekursit.  

 14. Edhe nga një interpretimi sistematik i nenit 479 të KPC-së, vërehet se ligjvënësi i 

është referuar shpesh palës që ka paraqitur rekurs. Kështu, në shkronjë b” të pikës 1 të këtij 

neni parashikohet: “pala që ka bërë rekursin depoziton garanci materiale që siguron 

ekzekutimin vendimit”. Fjalia e parë e pikës 2, të këtij neni parashikon: “Kërkesa për pezullim 

parashtrohet në rekurs ose më vete.”. Në pikën 4, të këtij neni parashikohet se: “Në kushtet 

kur rrethanat e çështjes e diktojnë dhe ekziston rreziku se e drejta e rekursuesit do të bëhet e 

pamundur për t’u realizuar, me vendim të arsyetuar, mund të procedohet me shqyrtimin e 

kërkesës pa u njoftuar më parë palët.”. Pra, nga leximi i këtij neni, konkludohet se kërkesën 

për pezullimin e ekzekutimit të vendimit të formës së prerë, e paraqet pala që ka bërë rekursin 

dhe për rrjedhojë, pala që nuk ka bërë rekurs, nuk mund të paraqesë kërkesë për pezullimin e 

ekzekutimit të vendimit gjyqësor. 

 15. Sipas parashikimeve të nenit 163 të KPC-së: “Secili nga bashkëndërgjyqësit 

kundrejt palës kundërshtare paraqitet i pavarur në mënyrë që veprimet ose mosveprimet e tij 

procedurale nuk u sjellin të tjerëve as dobi as dëm. Kur, për shkak të natyrës së 

marrëdhënieve juridike që janë në konflikt ose për shkak të një dispozite ligjore, efekti i 

vendimit, që do të jepet, shtrihet në të gjithë bashkëndërgjyqësit, veprimet procedurale që 

janë kryer prej disa bashkëndërgjyqësve kanë efekt edhe për bashkëndërgjyqësit e tjerë që 

nuk janë paraqitur në gjykatë ose që nuk kanë kryer ndonjë veprim në afatin e caktuar.”. Në 

çështjen objekt shqyrtimi, nuk jemi në rastet e bashkëndërgjyqësisë së detyrueshme, sipas të 
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cilës veprimi procedural, në rastin konkret rekursi i kryer prej disa prej bashkëndërgjyqësve, 

të ketë efekt edhe për bashkëndërgjyqësit e tjerë, që nuk e kanë kryer këtë veprim, por jemi 

në rastin e parashikuar nga paragrafi i parë i kësaj dispozite, kur secili nga 

bashkëndërgjyqësit kundrejt palës kundërshtare paraqitet i pavarur në mënyrë që veprimet 

ose mosveprimet e tij procedurale nuk u sjellin të tjerëve as dobi as dëm. Kjo pasi, sipas 

rrethanave të çështjes kemi katër depozita uji të ndryshme dhe katër të paditur të ndryshëm 

dhe dëmi i shkaktuar nga njëra prej depozitave nuk shtrihet automatikisht edhe për të tjerat. 

 16. Përsa i përket referimit të kërkuesve tek pika 4 e nenit 479, Kolegji vlerëson se 

nuk është argument për pranimin e kërkesës, pasi sipas kësaj dispozite “Në kushtet kur 

rrethanat e çështjes e diktojnë dhe ekziston rreziku se e drejta e rekursuesit do të bëhet e 

pamundur për t’u realizuar, me vendim të arsyetuar, mund të procedohet me shqyrtimin e 

kërkesës pa u njoftuar më parë palët.”. Pra, kjo dispozitë aplikohet në rastet kur është i 

nevojshëm shqyrtimi me urgjencë i kërkesës. Ndërsa për pranueshmërinë e saj do t’i 

referohemi parashikimeve të pikës 1, të nenit 479 të KPC-së, të sipërpërmendur. Kërkuesit 

duhet të provojnë se ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit do të sillte pasoja të rënda e të 

pariparueshme për ta. Nuk ka asnjë provë dhe asnjë rrethanë të sjellë nga kërkuesit që ta 

vërtetojë, apo të shërbejë për argumentimin e një rreziku të tillë. Masa e dëmshpërblimit sipas 

dispozitivit të vendimit të gjykatave të shkallëve më të ulëta është 138.950 lekë dhe të 

detyruar për ta paguar janë katër të paditur.  

17. Konstatohet se nuk është bashkangjitur libreza e invaliditetit të paditëses, të cilën 

e referon pala kërkuese, por gjithsesi, Kolegji vlerëson se kjo nuk është relevante për këtë 

gjykim, pasi, sikundër është arsyetuar dhe në paragrafin e mësipërm, kërkuesit nuk duhet të 

vërtetojnë rrezikun se e drejta e rekursuesit do të bëhet e pamundur për t’u realizuar, sipas 

pikës 4 të nenit 479 të KPC-së, e cila do të vlente në rastin e kërkesës për shqyrtimin me 

urgjencë të kërkesës, por duhet të vërtetojnë se ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit do të 

sillte pasoja të rënda e të pariparueshme për ta, të cilën nuk e kanë argumentuar dhe as 

provuar. Gjithashtu, mosdakordësia e kërkuesit me vendimin e gjykatës, nuk përbën shkak 

për pezullimin e ekzekutimit të vendimit të formës së prerë. 

18. Sa më sipër, Kolegji arrin në përfundimin se, kërkesa e palës kërkuese, për 

pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë, nuk duhet të pranohet. 

 

 

PËR KËTO ARSYE, 

 

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

 

V E N D O S I: 

 

Mospranimin e kërkesës së paraqitur nga kërkuesit Nezir Hysa dhe Terezina Mishta, 

për pezullimin e ekzekutimit të Vendimit nr. 975, datë 18.04.2017, të Gjykatës së Apelit 

Tiranë. 

 

Tiranë, më datë 14.04.2021 

 

 

  ANËTAR                                      ANËTAR                                KRYESUES 

 

         Sandër SIMONI                           Sokol SADUSHI     Ervin PUPE 
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