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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË

KOLEGJI CIVIL

Nr. 41/328 I Vendimit

VENDIM

NË EMËR TË REPUBLIKËS

Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë i përbërë nga:

Ervin Pupe Kryesues
Sokol Sadushi     Anëtar
Ilir Panda Anëtar

Sot më datë 26.05.2020, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr. 328 akti, datë
12.06.2019, si më poshtë:

Kërkues: Shoqëria  “Shtypshkronja e letrave me vlerë” sh.a.

Objekti: Kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 2101, datë
16.03.2017 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë dhe
vendimit nr. 495, datë 22.05.2019 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

Baza ligjore: Neni 479 i K.Pr.Civile.

Në çështjen me palë:

Paditës: Florenc Biba

I paditur: Shoqëria “Shtypshkronja e Letrave me Vlerë” sha.

Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë

Pasi dëgjoi relatimin e gjyqtarit  z. Ervin Pupe  mbi kërkesën e pezullimit të
ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë,
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VËREN:
I. Rrethanat e faktit

1. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë, me Vendimin nr. 2101, datë 16.03.2017 ka
vendosur: “1. Pranimin e pjesshëm të padisë të palës paditëse Florenc Bica. 2. Detyrimin e
palës së paditur, shoqëria “Shtypshkronja e letrave me vlerë” sh.a. që t’i paguajë palës
paditëse Florenc Bica një dëmshpërblim të barabartë me pagën e 4 (katër) muajve si
dëmshpërblim që rrjedh për shkak të zgjidhjes së menjëhershme dhe të pajustifikuar të
kontratës së punës. 3. Detyrimin e palës së paditur shoqëria “Shtypshkronja e letrave me
vlerë” sh.a. t’i paguajë palës paditëse Florenc Bica një dëmshpërblim të barabartë me pagën
e 1 (një) muaji për mosrespektim të afatit të njoftimi. 4. Rrëzimin për pjesën tjetër të kërkimit
si të pabazuar në ligj dhe në prova. 5. Shpenzimet gjyqësore në ngarkim të palëve
ndërgjyqëse në përputhje me pjesën e pranuar dhe të rrëzuar të padisë...”

2. Gjykata e Apelit Tiranë me vendimin Nr. 495, datë 22.05.2019 ka vendosur: “1.
Lënien në fuqi të vendimit nr. 2101, datë 16.03.2017 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë,
me ndryshimin përsa i përket dëmshpërblimit të kërkuar për mosrespektimin e procedurës së
zgjidhjes së marrëdhënies së punës. 2. Detyrimin e palës së paditur shoqëria “Shtypshkronja
e Letrave me Vlerë” sh.a. që të dëmshpërblejë paditësin Florenc Bica me pagën e dy muajve
për mosrespektim të procedurës së zgjidhjes së marrëdhënies së punës. 3. Shpenzimet
gjyqësore në Gjykatën e Apelit i ngarkohen palëve në proporcion me pjesën e pranuar dhe të
rrëzuar të kërkimeve në padi…”

3. Kundër këtij vendimi, pala e paditur, shoqëria “Shtypshkronja e Letrave me
Vlerë” sh.a., ka paraqitur rekurs dhe njëkohësisht me datë 19.06.2019 ka paraqitur, pranë
Gjykatës së Lartë një kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të vendimit të Gjykatës së Apelit
Tiranë, me të cilin është ndryshuar vendimi i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, duke
parashtruar se:

- Vendimi i Gjykatës së Apelit është marrë në zbatim të gabuar të ligjit;
- Nga ekzekutimi i vendimit palës së paditur do t’i vinin pasoja të rënda, për shkak se

shuma është e konsiderueshme dhe e pamundur të rikthehet në llogarinë e palës së
paditur, në evendualitetin ku Gjykata e Lartë do të prishte vendimin e Gjykatës së
Apelit Tiranë.

II. Vlerësimi i Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë

4. Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji) vlerëson se shkaqet e
parashtruara nga pala kërkuese, shoqëria “Shtypshkronja e Letrave me Vlerë” sh.a., në
kërkesën për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë, nuk janë të
mbështetura në ligj.

5. Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji) vlerëson se shkaqet e
parashtruara nga pala kërkuese, në kërkesën për pezullimin e ekzekutimit të vendimit
gjyqësor të sipërcituar nuk janë të mbështetura në ligj.
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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. Kolegji vlerëson se masa e përkohshme e pezullimit të ekzekutimit të vendimit
gjyqësor të formës së prerë sipas nenit 479 të K.Pr.C ka karakter përjashtimor dhe të
jashtëzakonshëm. Në të kundërt do të zhvleftësohej fuqia juridike e vendimit gjyqësor të
formës së prerë, detyrueshmëria për zbatimin e tij nga palët ndërgjyqëse dhe mosekzekutimi i
vendimit gjyqësor të formës së prerë, nga përjashtim do të shndërrohej në rregull. Kjo do të
vinte ndesh me të drejtën kushtetuese dhe konventore të kujtdo për të patur një proces të
rregullt ligjor, e drejtë që përfshin jo vetëm fazën njohëse të së drejtës por edhe fazën
ekzekutive. Kjo do të thotë se pala që e kërkon pezullimin ka barrën e paraqitjes së fakteve
dhe argumentave konkretë se cili është dëmi i rëndë që asaj mund t’i vijë nga ekzekutimi i
menjëhershëm i vendimit gjyqësor të formës së prerë dhe pse apo në çfarë mënyre ky dëm
është me natyrë të parikthyeshme.

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

9. Nga shqyrtimi i shkaqeve për të cilat pala kërkuese, kërkon pezullimin e vendimit
gjyqësor të formës së prerë, Kolegji vlerëson se kjo palë, nuk ka parashtruar asnjë provë apo
argument të lidhur me ndonjë rrethanë konkrete për ta vlerësuar nëse jemi ose jo përpara
rastit kur Gjykata e Lartë mund të konkludojë se nga ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit
gjyqësor do të vinin pasoja të rënda për të. Kolegji vlerëson të theksojë se, pretendimi i
kërkuesit për ardhjen e dëmeve të pasojave të rënda dhe të pariparueshme, mbetet thjesht një
kërkim dhe pretendim hipotetik, i supozuar, i pabazuar në prova dhe si i tillë, i pambështetur
në ligj. Parashtrimi formal i pretendimit se ekzekutimi mund të sjellë pasoja të rënda, si një
shkak që e përcakton vetë neni 479 pika 1 shkronja “a” e Kodit të Procedurës Civile, pa
parashtruar njëkohësisht edhe argumenta dhe shpjegime konkrete lidhur me rrethanat që
tregojnë mundësinë e ardhjes së tyre, të bazuara në prova nuk mund të shërbejë si shkak për
pezullimin e ekzekutimit të një vendimi të formës së prerë.
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PËR KËTO ARSYE :

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

VENDOSI:

Mospranimin e kërkesës së palës së paditur, shoqëria “Shtypshkronja e Letrave me
Vlerë” sh.a., për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 2101, datë 16.03.2017, të Gjykatës
së Rrethit Gjyqësor Tiranë, ndryshuar pjesërisht me vendimin nr. 495, datë 22.05.2019 të
Gjykatës së Apelit Tiranë.

Tiranë, me 26.05.2020

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

KOLEGJI CIVIL

Nr. 14/266 I Vendimit.

VENDIM

NË EMËR TË REPUBLIKËS

Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë i përbërë nga:

Ervin Pupe Kryesues
Sokol Sadushi Anëtar
Ilir Panda Anëtar

Sot më datë 26.05.2020, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr. 266 Prot., datë
03.05.2019, si më poshtë:

Kërkues: Gani Shehu, Hasan Allmeta, Fisnik Harhulla, Vehbi
Cani, Xhevit Xhija, Rape  Mirdita, Ylli Qose, Sadik
Perleka, Hume Xhija.

Objekti: Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 178, datë
13.02.2017 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës, lënë
në fuqi me vendimin nr. 534, datë 12.07.2018 të
Gjykatës së Apelit Durrës.

Baza ligjore: Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile

Në çështjen me palë:

Paditës/I kundërpaditur: Palok Kalaj

I paditur/Kundërpaditës: Vehbi Cani, Fisnik Harhulla, Hasan Allmeta, Rape
Mirdita, Sadik Perleka, Gani Shehu, Ylli Qose, Hume
Xhija.

I paditur në kërkesëpadi: Gjenovefa Saliaj, Petrit Shehi, Arben Stana, Xhevdet
Gjoka, Astrit Xhija, Nadire Xhija, Arjan Xhija, Alfred
Xhija, Ibrahim Xhija.

I paditur në kundërpadi: Zef Doda, Bashkia Durrës, Këshilli i Qarkut Durrës etj.
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Person i tretë në kërkesëpadi: Bashkia Durrës

KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË

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

VËREN:

I. Rrethanat e çështjes

1. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Durrës me Vendimin nr. 178, datë 13.02.2017 ka
vendosur: “Pranimin e kërkesëpadisë së paditësit të kundërpaditur Palok Kalaj. Detyrimin
e të paditurve në kërkesëpadi si vijon: 1. Detyrimin e të paditurit Vehbi Cani t’i lirojë dhe
dorëzojë paditësit të kundërpaditur Palok Kalaj sipërfaqen prej 50,4 m2 (katër ambiente)
që mban në pronën e paditësit dhe ta shpërblejë për vlerën e përdorimit të sendit (periudha
15/03/2012 deri në momentin e dorëzimit të aktit të ekspertimit datë 17/11/2016) në shumën
406.112 lekë si dhe nga kjo datë e deri në lirimin dhe dorëzimin e pronës në masën 7.252
lekë në muaj. 3. Detyrimin e të paditurës Gjonovefa Saliaj t’i lirojë dhe dorëzojë paditësit
të kundërpaditur Palok Kalaj sipërfaqen prej 25,2 m2 (dy ambiente) që mban në pronën e
paditësit dhe ta shpërblejë për vlerën e përdorimit të sendit (periudha 15/03/2012 deri në
momentin e dorëzimit të aktit të ekspertimit datë 17/11/2016) në shumën 203.056 lekë si
dhe nga kjo datë e deri në lirimin dhe dorëzimin e pronës në masën 3.626 lekë në muaj. 4.
Detyrimin e të paditurit Hasan Allmeta t’i lirojë dhe dorëzojë të paditurit kundërpaditës
Palok Kalaj sipërfaqen prej 25,2 m2 (dy ambiente) që mban në pronën e paditësit dhe ta
shpërblejë për vlerën e përdorimit të sendit (periudha 15/03/2012 deri në momentin e
dorëzimit të aktit të ekspertimit datë 17/11/2016) në shumën 203.056 lekë si dhe nga kjo
datë e deri në lirimin dhe dorëzimin e pronës në masën 3.626 lekë në muaj. 5. Detyrimin e
të paditurit Fisnik Harhulla t’i lirojë dhe dorëzojë paditësit të kundërpaditur Palok Kalaj
sipërfaqen prej 50,4 m2 (katër ambiente) që mban në pronën e paditësit dhe ta shpërblejë
për vlerën e përdorimit të sendit (periudha 15/03/2012 deri në momentin e dorëzimit të
aktit të ekspertimit datë 17/11/2016) në shumën 406.112 lekë si dhe nga kjo datë e deri në
lirimin dhe dorëzimin e pronës në masën 7.252 lekë në muaj. 6. Detyrimin e të paditurit
Arben Stana t’i lirojë dhe dorëzojë paditësit të kundërpaditur Palok Kalaj sipërfaqen prej
37,8 m2 (tre ambiente) që mban në pronën e paditësit dhe ta shpërblejë për vlerën e
përdorimit të sendit (periudha 15/03/2012 deri në momentin e dorëzimit të aktit të
ekspertimit datë 17/11/2016) në shumën 304,584 lekë si dhe nga kjo datë e deri në lirimin
dhe dorëzimin e pronës në masën 5.439 lekë në muaj. 7. Detyrimin e të paditurit Petrit
Shehi t’i lirojë dhe dorëzojë paditësit të kundërpaditur Palok Kalaj sipërfaqen prej 37,8 m2
(tre ambiente) që mban në pronën e paditësit dhe ta shpërblejë për vlerën e përdorimit të
sendit (periudha 15/03/2012 deri në momentin e dorëzimit të aktit të ekspertimit datë
17/11/2016) në shumën 304.584 lekë si dhe nga kjo datë e deri në lirimin dhe dorëzimin e
pronës në masën 5.439 lekë në muaj. 8. Detyrimin e të paditurit Hume Xhija dhe
bashkëtrashëgimtarëve e saj Astrit Xhija, Nadire Xhija, Arjan Xhija, Alfred Xhija dhe
Ibrahim Xhija t’i lirojë dhe dorëzojë paditësit të kundërpaditur Palok Kalaj sipërfaqen prej
63 m2 (pesë ambiente) që mban në pronën e paditësit dhe ta shpërblejë për vlerën e
përdorimit të sendit (periudha 15/03/2012 deri në momentin e dorëzimit të aktit të
ekspertimit datë 17/11/2016) në shumën 507.640 lekë si dhe nga kjo datë e deri në lirimin
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dhe dorëzimin e pronës në masën 9.065 lekë në muaj. 9. Detyrimin e të paditurit Rape
Mirdita t’i lirojë dhe dorëzojë paditësit të kundërpaditur Palok Kalaj sipërfaqen prej 50,4
m2 (katër ambiente) që mban në pronën e paditësit dhe ta shpërblejë për vlerën e
përdorimit të sendit (periudha 15/03/2012 deri në momentin e dorëzimit të aktit të
ekspertimit datë 17/11/2016) në shumën 406.112 lekë si dhe nga kjo datë e deri në lirimin
dhe dorëzimin e pronës në masën 7.252 lekë në muaj. 10. Detyrimin e të paditurit Xhevdet
Gjoka t’i lirojë dhe dorëzojë paditësit të kundërpaditur Palok Kalaj sipërfaqen prej 50,4
m2 (katër ambiente) që mban në pronën e paditësit dhe ta shpërblejë për vlerën e
përdorimit të sendit (periudha 15/03/2012 deri në momentin e dorëzimit të aktit të
ekspertimit datë 17/11/2016) në shumën 406.112 lekë si dhe nga kjo datë e deri në lirimin
dhe dorëzimin e pronës në masën 7.252 lekë në muaj. 11. Detyrimin e të paditurit Sadik
Përleka t’i lirojë dhe dorëzojë paditësit të kundërpaditur Palok Kalaj sipërfaqen prej 37,8
m2 (tre ambiente) që mban në pronën e paditësit dhe ta shpërblejë për vlerën e përdorimit
të sendit (periudha 15/03/2012 deri në momentin e dorëzimit të aktit të ekspertimit datë
17/11/2016) në shumën 304.584 lekë si dhe nga kjo datë e deri në lirimin dhe dorëzimin e
pronës në masën 5.439 lekë në muaj. 12. Detyrimin e të paditurit Gani Shehu t’i lirojë dhe
dorëzojë paditësit të kundërpaditur Palok Kalaj sipërfaqen prej 37,8 m2 (tre ambiente) që
mban në pronën e paditësit dhe ta shpërblejë për vlerën e përdorimit të sendit (periudha
15/03/2012 deri në momentin e dorëzimit të aktit të ekspertimit datë 17/11/2016) në shumën
304.584 lekë si dhe nga kjo datë e deri në lirimin dhe dorëzimin e pronës në masën 5.439
lekë në muaj. 13. Detyrimin e të paditurit Ylli Qose t’i lirojë dhe dorëzojë paditësit të
kundërpaditur Palok Kalaj sipërfaqen prej 50,4 m2 (katër ambiente) që mban në pronën e
paditësit dhe ta shpërblejë për vlerën e përdorimit të sendit (periudha 15/03/2012 deri në
momentin e dorëzimit të aktit të ekspertimit datë 17/11/2016) në shumën 406.112 lekë si
dhe nga kjo datë e deri në lirimin dhe dorëzimin e pronës në masën 7.252 lekë në muaj. 14.
Akti i ekspertimit datë 17/11/2016 i kryer nga ekspertja Elvira Lame të bëhet pjesë e këtij
vendimi. 15. Rrëzimin e kundërpadisë si e pabazuar në prova dhe në ligj. 16. Shpenzimet
gjyqësore lihen në ngarkim të palës së paditur në kërkesëpadi në pjesë të barabarta për
secilin nga 1/12 pjesë për të paditurit Vehbi Cani, Gjinovefa Saliaj, Hasan Allmeta, Fisnik
Harhulla, Arben Stana, Petrit Shehi, Rape Mirdita, Xhevdet Gjoka, Sadik Përleka, Gani
Shehu dhe Ylli Qose. Për të paditurit Hume Xhija Astrit Xhija, Nadire Xhija, Arjan Xhija,
Alfred Xhija dhe Ibrahim Xhija së bashku shpenzimet janë sa 1/12 e shpenzimeve tërësore.
17. Kundër vendimit mund të bëhet ankim në Gjykatën e Apelit Durrës, brenda 15 ditëve
nga e nesërmja e shpalljes. Për palën e paditur në mungesë në shpalljen e vendimit afati i
ankimit fillon nga e nesërmja e komunikimit të vendimit.”

2. Gjykata e Apelit Durrës me vendimin Nr. 10-2018-1434 (534), datë 12.07.2018
ka vendosur: “ 1. Lënien në fuqi të vendimit civil Nr.(11-2017-686) 178, datë 13.02.2017 të
Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës. Kundër vendimit lejohet rekurs në Gjykatën e Lartë
sipas ligjit”

3. Kundër vendimit të Gjykatës së Apelit Durrës, të paditurit kundërpaditës, Gani
Shehu, Hasan Allmeta, Fisnik Harhulla, Vehbi Cani, Xhevit Xhija, Rape Mirdita, Ylli Qose,
Sadik Perleka, Hume Xhija kanë paraqitur rekurs dhe kanë kërkuar ndryshimin e vendimeve
të gjykatave të faktit, rrëzimin e padisë dhe pranimin e kundërpadisë.

4. Njëkohësisht me datë 03.05.2019 palët e paditura kundërpaditëse si më sipër kanë
paraqitur, pranë Gjykatës së Lartë, një kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të vendimit
gjyqësor të formës së prerë, duke parashtruar se:
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- Ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit do të sillte pasoja të rënda për palët e paditura
pasi ata banojnë tek godina objekt gjykimi;

- Kjo godinë ka qënë e ndërtuar për banim për punonjësit e Minierës Manez dhe për
familjet e tyre. Godina ka qënë ndërtuar nga Miniera vetëm për qëllime strehimi, që t’u
jepej për strehim punonjësve të minierës që banonin në të;

- Shitja e godinës nëpërmjet ankandit është bërë në kundërshtim flagrant me ligjin, pasi kjo
godinë nuk mund të shitej si objekt veprimtarie ekonomike të Minierës, përderisa godina
është godinë strehimi dhe si rrjedhojë në lidhje me të duhet të zbatoheshin dispozitat mbi
privatizimin e banesave shtetërore;

- Asnjë prej palëve të paditura nuk ka vend tjetër strehimi. Në këtë godinë banojnë rreth 17
familje dhe ekzekutimi i vendimit do të sillte pasoja të rënda dhe probleme sociale për
secilin prej tyre;

- Vetë ekzistenca e godinës përbën garanci për paditësin, pasi palët e paditura e kanë të
vetmin mjet strehimi dhe nuk ekziston rreziku i tjetërsimit;

- Një pjesë e kërkuesve vuajnë nga problem të rënda shëndetësore, konkretisht z. Sadik
Perleka dhe z. Arben Stana.

5. Rezulton se ka nisur ekzekutimi i detyrueshëm i vendimit gjyqësor të shndërruar në
titull ekzekutiv. Bashkëlidhur kërkesës për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të
formës së prerë, kërkuesit kanë paraqitur kopje të vendimeve gjyqësore të kundërshtuara,
kopje të rekursit, vërtetime mjekësore të lëshuara nga Dr. Bardhyl Belba pranë Qëndrës
Shëndetësore Manëz, Durrës, për gjendjen shëndetësore të z. Sadik Perleka dhe z. Arben
Stana etj si dhe shkresën me nr. 209061 Prot, datë 11.04.2019 të lëshuar nga shoqëria
“Credins Bank”, drejtuar z. Gani Shehu, ku thuhet se mbi llogarinë e tij është vendosur
sekuestro konservative bazuar në urdhrin e përmbaruesit gjyqësor privat Euglent Osmanaj.

II. Vlerësimi i Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë

6. Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji) vlerëson se shkaqet e
parashtruara nga pala kërkuese, në kërkesën për pezullimin e ekzekutimit të vendimit
gjyqësor të sipërcituar nuk janë të mbështetura në ligj.

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

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

9. Gjykata e Lartë, në bazë dhe për zbatim të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile,
për pranimin e një kërkese për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së



5

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

10. Nga shqyrtimi i shkaqeve për të cilat pala kërkuese, kërkon pezullimin e vendimit
gjyqësor të formës së prerë, Kolegji vlerëson se kjo palë, nuk ka parashtruar argumenta të
mjaftueshëm të bazuara në prova për të vlerësuar nëse jemi ose jo përpara rastit kur Gjykata e
Lartë mund të konkludojë se nga ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit gjyqësor do të vinin
pasoja të rënda për të. Kolegji vlerëson të theksojë se, pretendimi i kërkuesve për ardhjen e
dëmeve të pasojave të rënda dhe të pariparueshme, mbetet thjesht një kërkim dhe pretendim, i
supozuar, i pabazuar në prova dhe si i tillë, i pambështetur në ligj.

11. Përsa i përket provave të paraqitura nga kërkuesit, konkretisht vërtetimet për
gjendjen shëndetësore të dy prej personave që janë palë të paditura në gjykim, së pari,
Kolegji konstaton se njëri prej vërtetimeve lidhet me gjendjen shëndetësore të z. Arben Stana,
i cili rezulton se nuk ka bërë kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të
formës së prerë. Si rrjedhojë, sipas parimit se askush nuk mund të bëjë të vlefshme në emër të
vet të drejta apo interesa që i përkasin një personi tjetër (neni 95 i K.Pr.Civile), palët kërkuese
nuk legjitimohen të mbrojnë interesat e një pale tjetër në gjykim. Së dyti, në rastin konkret
jemi para bashkëndërgjyqësisë pasive fakultative dhe pozita juridike procedurale e secilës
palë të paditur dhe njëkohësisht palë kërkuese për pezullimin e ekzekutimit të vendimit
gjyqësor të formës së prerë është e ndarë dhe e pavarur (neni 162/1 i K.Pr.Civile). Kjo do të
thotë se për secilin prej palëve kërkuese Kolegji do të marrë në analizë në mënyrë të pavarur
shkaqet e paraqitura në kërkesën për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës
së prerë.

11.1. Kolegji vlerëson se palët kërkuese Gani Shehu, Hasan Allmeta, Fisnik Harhulla,
Vehbi Cani, Xhevit Xhija, Rape Mirdita, Ylli Qose dhe Hume Xhija në thelb të kërkesës për
pezullimin e ekzekutimit të vendimit kanë parashtruar se ekzekutimi i menjëhershëm i
vendimit do të sillte pasoja të rënda për palët e paditura pasi ata banojnë tek godina objekt
gjykimi dhe se asnjë prej palëve të paditura nuk ka vend tjetër strehimi, çka do të sillte pasoja
të rënda dhe probleme sociale për secilin prej tyre. Kolegji vlerëson se ky pretendim i tyre
është i pambështetur në prova. Përsa i përket kërkuesit, Sadik Perleka, Kolegji vlerëson se
bashkëlidhur kërkesës për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë,
është paraqitur një vërtetim i lëshuar nga Dr. Bardhyl Belba, pranë Qendrës Shëndetsore
Manëz Durrës, sipas të cilës, kjo palë kërkuese vuan nga disa sëmundje. Konkretisht në
shkresë thuhet ndër të tjera se: “…Pacienti Sadik Perleka vuan nga sëmundja me këto
diagnoza: “HTA sf II; Insuficiencë kardiake kronike NYHA II; SAK 3 vazal; Diabet Mellitus
Tip 2 etj”. Kolegji vlerëson se thjeshtë rrethana e sëmundjes nuk është e mjaftueshme për të
konkluduar mbi pezullimin e ekzekutimi të vendimit gjyqësor të formës së prerë me të cilin
është urdhëruar pala e paditur për lirimin dhe dorëzimin e sendit, përsa kohë kjo e fundit nuk
ka argumentuar dhe provuar se në çfarë mënyre kjo rrethanë do të ndikonte në ardhjen e një
dëmi të rëndë, të menjëhershëm dhe të pariparueshëm nëse do të ekzekutohej vendimi i
gjykatës objekt kërkese. Përsa i përket pretendimeve të tjera që janë të njëjta me ato të
kërkuesve të tjerë, ato mbeten të supozuara dhe të pambështetura në prova.

12. Së fundi Kolegji vlerëson se shkaqet e tjera të paraqitura në kërkesën për
pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë, të cilat lidhen me
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bazueshmërinë në ligj të vendimit gjyqësor të formës së prerë, Gjykata e Lartë do i vlerësojë
në kohën e shqyrtimit të rekursit në dhomë këshillimi.

Për këto arsye:

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

Vendosi:

Mospranimin e kërkesës së të paditurve kundërpaditës, Gani Shehu, Hasan Allmeta,
Fisnik Harhulla, Vehbi Cani, Xhevit Xhija, Rape Mirdita, Ylli Qose, Sadik Perleka dhe Hume
Xhija për pezullimin e ekzekutimit të Vendimit nr. 178, datë 13.02.2017 të Gjykatës së
Rrethit Gjyqësor Durrës, lënë në fuqi me vendimin nr. 10-2018-1434 (534), datë 12.07.2018
të Gjykatës së Apelit Durrës.

Tiranë, me datë 26.05.2020

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

KOLEGJI CIVIL

Nr.29/297 I Vendimit.

VENDIM

NË EMËR TË REPUBLIKËS

Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë i përbërë nga:

Ervin PUPE Kryesues
Sokol SADUSHI Anëtar
Ilir PANDA Anëtar

Sot më datë 26.05.2020, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr. 297 akti, datë
24.05.2019, si më poshtë:

Kërkues: Banka Kombëtare Tregtare SH.A

Objekti: Kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 23-2018-
2197 (984), datë 26.11.2018 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor
Sarandë, lënë në fuqi me vendimin nr. 20-2019-316 (142), datë
11.04.2019 të Gjykatës së Apelit Gjirokastër, pasi ekzekutimi i
menjëhershëm i këtij vendimi sjell pasoja të rënda të
pariparueshme.

Baza ligjore: Neni 479/b i K.Pr.Civile.

Në çështjen me palë:

Paditës: Klodian Koka

I paditur: Shoqëria “Banka Kombëtare Tregtare” sha.

Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë

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

VËREN:
I. Rrethanat e faktit
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1. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Sarandë, me Vendimin nr. 23-2018-2197/984, datë
26.11.2018 ka vendosur: “1. Pranimin pjesërisht të kërkesëpadisë së paditësit Klodian Koka.
2. Detyrimin e palës së paditur shoqëria “Banka Kombëtare Tregtare” sh.a. të
dëmshpërblejë paditësin Klodian Koka me: a) Tre muaj pagë për zgjidhjen për zgjidhjen e
menjëhershme dhe pa shkaqe të justifikuara të kontratës individuale të punës me afat të
pacaktuar; b) Dy muaj pagë për mosrespektim të afatit të njoftimit; c) Me pagën e një muaji
dhe pesëmbëdhjetëditëshi si shpërblim për vjetërsinë në punë; 3. Rrëzimin e kërkesëpadisë
për pjesën tjetër; 4. Shpenzimet gjyqësore...”

2. Gjykata e Apelit Gjirokastër me vendimin Nr. 20-2019-316/142, datë
11.04.2019 ka vendosur: “1. Ndryshimin e vendimit Nr. 23-2018-2197/984, datë 26.11.2018
të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Sarandë sa i takon disponimit në lidhje me masën e
dëmshpërblimit për vjetërsi dhe dëmshpërblimin për mosrespektimin e afatit të njoftimit si
më poshtë vijon: Detyrimin e palës së paditur të shpërblejë paditësin Klodian Koka me 7
muaj pagë, shpërblim për vjetërsi në punë. Detyrimin e palës së paditur të paguajë 3 muaj
pagë dëmshpërblim për mosrespektim të afatit të njoftimit. Lënien në fuqi për pjesën tjetër të
tij…”

3. Kundër këtij vendimi, pala e paditur, “Banka Kombëtare Tregtare” SHA, ka
paraqitur rekurs dhe njëkohësisht me datë 24.05.2019 ka paraqitur, pranë Gjykatës së Lartë
një kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të vendimit të Gjykatës së Apelit Gjirokastër, me të
cilin është lënë në fuqi vendimi i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Sarandë, duke parashtruar se:
- Ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit mund të sjellë pasoja të pariparueshme për palën e

paditur, pasi ekziston rreziku që pala paditëse mund t’a shpenzojë për arsye personale
dhe në rast të prishjes së vendimit nga Gjykata e Lartë, paditësi do të jetë në pamundësi
financiare për të rikthyer shumën;

- Pala e paditur ka marrë përsipër vendosjen e një garancie me përfitues paditësin në
vlerën që kërkohet të ekzekutohet;

- Nga provat e paraqitura nga pala e paditur (vërtetimi i pagës), shuma që pretendohet
është më e vogël nga sa ka kërkuar të ekzekutohet nga përmbaruesi;

- Ekzekutimi i këtij vendimi do të cënonte rëndë funksionimin normal të Bankës, çka do të
ndikonte në prekjen sado pak të stabilitetit financiar të vendit.

3.1. Bashkëlidhur kërkesës për pezullim, pala e paditur ka paraqitur një garanci
bankare për shumën 2,042,000 lekë; vendimet gjyqësore të kundërshtuara, kopje të rekursit,
vërtetim page të paditësit dhe praktikën përmbarimore.

II. Vlerësimi i Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë

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

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

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

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

7.1. Nga ana tjetër thjeshtë dhe vetëm fakti i paraqitjes së një garancie pasurore, në
interpretim të nenit 479 të K.Pr.Civile, nuk mjafton për të konkluduar apriori se duhet të
pezullohet ekzekutimi i vendimit gjyqësor të formës së prerë, nëse nuk plotësohet premisa
bazë e ardhjes së një dëmi të rëndë, të menjëhershëm dhe të pariparueshëm për palën debitore
gjyqhumbëse. Kjo pasi, universalisht për caktimin nga gjykata të masave të përkohshme
procedurale ligji kërkon ekzistencën e një dyshimi të arsyeshëm se e drejta subjektive apo
interesi i ligjshëm i subjektit paditës apo ankues cenohet nga veprimet apo mosveprimet e
palës kundërshtare apo vendimi i gjykatës (humus boni juris). Si rrjedhojë kërkohet që në
rrethanat e çështjes të ekzistojë një rrezik i atçastshëm dhe eminent për shkaktimin e një dëmi
të rëndë dhe të pariparueshëm nëse masa e përkohshme nuk merret nga gjykata (periculum in
mora). Në këtë mënyrë masat e përkohshme procedurale paraqiten si mjete ligjore që
garantojnë standardin e efektivitetit të vetë mjetit kryesor nga i cili ato varen, konkretisht
padisë dhe ankimeve. Ky përbën kushtin bazë (conditio sine qua non) për aplikimin e masës
së pezullimit sipas nenit 479 të K.Pr.Civile, ndërsa paraqitja e garancisë pasurore është kusht
alternativ.

8. Duke iu rikthyer rastit konkret, nga shqyrtimi i shkaqeve për të cilat pala kërkuese,
kërkon pezullimin e vendimit gjyqësor të formës së prerë, Kolegji vlerëson se pala kërkuese,
nuk ka parashtruar asnjë provë apo argument të lidhur me ndonjë rrethanë konkrete për ta
vlerësuar nëse jemi ose jo përpara rastit kur Gjykata e Lartë mund të konkludojë se nga
ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit gjyqësor do të vinin pasoja të rënda për të.

9. Në rastin konkret, Kolegji vlerëson të theksojë se, pretendimi i kërkuesit për
ardhjen e dëmeve të pasojave të rënda dhe të pariparueshme, mbetet thjesht një kërkim dhe
pretendim hipotetik, i përgjithshëm, i supozuar, i pabazuar në prova dhe si i tillë, i
pambështetur në ligj. Parashtrimi formal i pretendimit se ekzekutimi mund të sjellë pasoja të
rënda, si një shkak që e përcakton vetë neni 479 pika 1 shkronja “a” e Kodit të Procedurës
Civile, pa parashtruar njëkohësisht edhe argumenta dhe shpjegime konkrete lidhur me
rrethanat që tregojnë mundësinë e ardhjes së tyre, të bazuara në prova nuk mund të shërbejë
si shkak për pezullimin e ekzekutimit të një vendimi të formës së prerë.

9.1. Nga ana tjetër, sikurse u arsyetua më sipër, fakti që pala kërkuese ka paraqitur një
garanci pasurore nuk është e mjaftueshme për pezullimin e vendimit gjyqësor të formës së
prerë, për sa kohë kjo palë nuk argumentoi dhe provoi premisën bazë, për aplikimin e kësaj
mase, konkretisht se cili është dëmi i rëndë dhe i pariparueshëm që i shkaktohet asaj nga
ekzekutimi i vendimit. Për më tëpër, Kolegji vlerëson se banka, për shkak të natyrës së
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aktivitetit që ushtron, në çdo rast ka likuiditete për ekzekutimin e çdo vendimi gjyqësor me të
cilin është ngarkuar me detyrime, edhe nëse nuk do të vendoste në mënyrë të posaçme një
garanci pasurore sipas nenit 479 të K.Pr.Civile. Si rrjedhojë, nëse ky kusht do të mjaftonte, në
çdo çështje gjyqësore ku palë do të ishte një bankë ose një institucion financiar jobankë,
vendimi gjyqësor të duhej të pezullohej apriori. Së fundi, Kolegji thekson se pretendimet e
palës së paditur në lidhje me veprimet e përmbaruesit gjyqësor në fazën e ekzekutimit të
detyrueshëm në lidhje me përllogaritjen e pagës në terma konkretë, nuk mund të zgjidhen me
mjetin e parashikuar në nenin 479 të K.Pr.Civile, por sipas rastit me padinë e kundërshtimit të
veprimeve përmbarimore sipas neneve 610 e vijues të K.Pr.Civile.

10. Sa më sipër Kolegji vlerëson se nuk ka vend për të pranuar kërkesën e shoqërisë
“Banka Kombëtare Tregtare” SHA.

PËR KËTO ARSYE :

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

VENDOSI:

Mospranimin e kërkesës së palës së paditur, shoqërisë “Banka Kombëtare Tregtare”
SHA për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 23-2018-2197/984, datë 26.11.2018 të
Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Sarandë, ndryshuar me vendimin nr. 20-2019-316/142, datë
11.04.2019 të Gjykatës së Apelit Gjirokastër.

Tiranë, me 26.05.2020

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

KOLEGJI CIVIL

Nr. 23/285 i Vendimit.

VENDIM

NË EMËR TË REPUBLIKËS

Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë i përbërë nga:

Ervin Pupe Kryesues
Sokol Sadushi Anëtar
Ilir Panda Anëtar

Sot më datë 26.05.2020, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr. 285 akti, datë
10.05.2019, si më poshtë:

Kërkues: Gani Ibraliu

Objekti: Pezullimi i ekzekutimit të vendimit me nr. 4705, datë 14.04.2014
të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, lënë në fuqi nga Gjykata e
Apelit Tiranë, me vendimin nr. 1135, datë 13.05.2015 të Gjykatës
së Apelit Tiranë.

Baza ligjore: Neni 479 i K.Pr.Civile.

Në çështjen me palë:

Paditës: Latif Bali

I paditur: Gani Ibraliu

Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë

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

VËREN:
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I. Rrethanat e faktit

1. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë, me Vendimin nr. 4705, datë 14.04.2014 ka
vendosur: “1. Pranimin e padisë. 2. Detyrimin e të paditurit Gani Ibraliu t’i lirojë dhe dorëzojë
paditësit Latif Bali sendin e paluajtshëm, tokë arrë, me sipërfaqe 7.300 m2 të zënë prej tij, pasuri
e paluajtshme kjo e ndodhur në fshatin Koçaj, Baldushk-Tiranë, ZK nr. 2166, nr. 16/20 pasurie,
Vol 1, fq.83, me kufizimet V-Pasuria 16/19, J-pasuria 189, 16/21, L-Pasuria 210 dhe P-Pasuria
189. Akti i ekspertimit teknik datë 11.03.2014 dhe plan rilevimi bashkëngjitur të hartuar nga
eksperti i caktuar në këtë gjykim, bëhen pjesë përbërëse e këtij vendimi.

2. Gjykata e Apelit Tiranë me vendimin Nr. 1135, datë 13.05.2015 ka vendosur: “1.
Lënien në fuqi të vendimit nr. 4705, datë 14.04.2014 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.”

3. Kundër këtij vendimi, pala e paditur, z. Gani Ibraliu, ka paraqitur rekurs dhe
njëkohësisht me datë 10.05.2019 ka paraqitur, pranë Gjykatës së Lartë një kërkesë për pezullimin
e ekzekutimit të vendimit të Gjykatës së Apelit Tiranë, me të cilin është lënë në fuqi vendimi i
Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, duke parashtruar se:

- Ekzekutimi i menjëhershëm i këtij vendimi do të sjellë pasoja të rënda dhe të
pariparueshme lidhur me kalimin e sipërfaqes prej 7300 m2, tokë arrë të ndodhur në
fshatin Baldushk;

- Vendimet e gjykatave janë të pabazuara në prova dhe në ligj;
- Të dyja gjykatat nuk kanë garantuar një proces të rregullt ligjor, pasi paditësja nuk ka

thirrur personat e tretë si dëshmitar;
- Proceset gjyqësore janë zhvilluar në mungesë të palës së paditur;
- Pala e paditur, e ka poseduar pronën objekt gjykimi që prej vitit 1991, pronë të cilën e ka

trashëguar nga babai i tij dhe Komisioni i Tokës nuk ka bërë matje në terren për
sipërfaqen e pretenduar;

- Kërkuesi është pronar i kësaj pasurie sipas Ligjit nr. 7501/1991 dhe e ka poseduar këtë
pasuri pa ndërprerje dhe pa asnjë shqetësim nga paditësi;

- Aktet e paraqitura në gjykim nga Komisioni i ndarjes së Tokës janë të falsifikuara nga
paditësi, ai nuk ka qenë banor me datë 01.08.1991
4. Kundër këtij vendimi ka paraqitur rekurs pala e paditur, e cila njëkohësisht me datë

10.05.2019 ka paraqitur pranë Gjykatës së Lartë një kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të
vendimit. Bashkëlidhur kërkesës pala e paditur ka paraqitur kopje të rekursit drejtuar Gjykatës
së Lartë, praktikën përmbarimore, kopje të vendimeve gjyqësore të rekursuara.
II. Vlerësimi i Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë

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

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

8. Duke iu rikthyer rastit konkret, Kolegji vlerëson se shkaqet për të cilat pala kërkuese,
kërkon pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor, në thelb kanë të bëjnë me drejtësinë,
bazueshmërinë në prova dhe në ligj, të vendimit të dhënë nga gjykata e apelit në zgjidhjen e
çështjes, të cilat Kolegji Civil i vlerëson në kohën kur shqyrton në dhomë këshillimi shkaqet e
rekursit ndaj vendimit të gjykatës së apelit. Përsa i përket motivit të fundit dhe të vetëm, që
formalisht përfshihet në rastin e shkronjës “a” të pikës 1 të nenit 479 të Kodit të Procedurës
Civile, Kolegji Civil vëren se pala kërkuese, nuk ka parashtruar asnjë provë apo argument të
lidhur me ndonjë rrethanë konkrete për ta vlerësuar nëse jemi ose jo përpara rastit kur Gjykata e
Lartë mund të konkludojë se nga ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit gjyqësor do të vinin
pasoja të rënda për të.

9. Kolegji vlerëson të evidentojë se, duke mbajtur parasysh edhe natyrën e
mosmarrëveshjes mes palëve, pozitën e palës kreditore dhe asaj debitore, si edhe natyrën dhe
vlerën e detyrimit që kërkohet të ekzekutohet në çështjen konkrete në shqyrtim, në interpretim
dhe zbatim të drejtë të ligjit procedural, pretendimi i kërkuesit për ardhjen e dëmeve të pasojave
të rënda dhe të pariparueshme, mbetet thjesht një kërkim dhe pretendim hipotetik, i pabazuar në
prova dhe si i tillë, i pambështetur në ligj. Kolegji vlerëson se vetëm parashtrimi formal i
pretendimit se ekzekutimi mund të sjellë pasoja të rënda, si një shkak që e përcakton vetë neni
479 pika 1 shkronja “a” e Kodit të Procedurës Civile, pa parashtruar njëkohësisht edhe
argumenta dhe shpjegime konkrete lidhur me rrethanat që tregojnë mundësinë e ardhjes së tyre,
të bazuara në prova nuk mund të shërbejë si shkak për pezullimin e ekzekutimit të një vendimi të
formës së prerë.

PËR KËTO ARSYE :

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

VENDOSI:

Mospranimin e kërkesës së palës së paditur, Gani Ibraliu për pezullimin e vendimit nr. nr. 4705,
datë 14.04.2014, të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, lënë në fuqi me vendimin nr. 1135, datë
13.05.2015 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

Tiranë, me 26.05.2020

ANËTAR ANËTAR KRYESUES
Sokol Sadushi Ilir Panda                                    Ervin Pupe
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË

KOLEGJI CIVIL

Nr. 73/390 I Vendimit.

VENDIM

NË EMËR TË REPUBLIKËS

Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë i përbërë nga:

Ervin PUPE Kryesues
Sokol SADUSHI Anëtar
Ilir PANDA Anëtar

Sot më datë 26.05.2020, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr. 390 akti, datë
08.08.2019, si më poshtë:

Kërkues: Lulu Duma

Objekti: Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 329, datë
08.05.2019 të Gjykatës së Apelit Vlorë.

Baza ligjore: Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile.

Në çështjen me palë:

Paditës/I  kundërpaditur: Mustafa Kallopi

Të paditur/Kundërpaditës: 1. Lulu Duma;
2. Fatmir Duma;
3. Elsa Duma Vojka

Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë

Pasi dëgjoi relatimin e gjyqtarit z. Ervin Pupe mbi kërkesën e pezullimit të
ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë,
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VËREN:
I. Rrethanat e çështjes

1. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Lushnjë, me Vendimin nr. 800 (64-2016-1796),
datë 09.11.2016 ka vendosur: “1. Rrëzimin e padisë…si të pambështetur në prova dhe në
ligj. 2. Pranimin e kundërpadisë…3. Detyrimin e paditësit të kundërpaditur Mustafa Kallopi
t’i lirojë dhe dorëzojë kundërpaditësit Lulu Duma Elza Duma dhe Fatmir Duma, sipërfaqen
e truallit prej 825 m2, e cila ndodhet brenda pasurisë së paluajtshme me nr. 1/526, e llojit
“truall”, në zonën kadastrale 8572, Lagj Loni Dhamo, me indeks HTR LU-1-6, me sip.
totale të regjistruar në ZVRPP Lushnjë prej 3.083 m2, të kthyer fiziksiht ish-pronarit Ali
Duma sipas vendimit nr. 126/1994 të ish-K.K.K.P Lushnjë, kufizuar e vijëzuar me ngjyrë të
verdhë nga ekspertja M.Bello, në planvendosjen që shoqëron aktin e ekspertimit shtesë (A-
3). 4. Një kopje e vendimit pasi të ketë marrë formë të prerë t’i dërgohet për regjistrim
Z.V.R.P.P Lushnjë. 5. Shpenzimet gjyqësore në zbatim të nenit 106/2 të K.Pr.Civile janë në
ngarkim të palëve sipas pjesës së humbur të padisë dhe kundërpadisë…”

2. Gjykata e Apelit Vlorë me Vendimin Nr. 329, datë 08.05.2019 ka vendosur: “1.
Ndryshimin e vendimit nr. 800, datë 09.11.2016 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Lushnjë dhe
duke e gjykuar çështjen në fakt: 1. Pranimin e pjesshëm të padisë së paditësit të
kundërpaditur Mustafa Kallopi. 2. Detyrimin e të paditurve kundërpaditës Lulu Duma,
Fatmir Duma dhe Elsa Duma (Vojka) të njohin pronar me parashkrim fitues paditësin e
kundërpaditur Mustafa Kallopi për sipërfaqen e truallit prej 755 m2 e përcaktuar në
planvendosjen e aktit shtesë të ekspertimit të ekspertes Manjola Bello, me nr. A-4 (pasqyruar
e ngjyrosur në kuadrate me vija të kuqe), akt i cili bëhet pjesë integrale e këtij vendimi. 3.
Rrëzimin për mbetjen e padisë. 4. Rrëzimin e kundërpadisë. 5. Shpenzimet gjyqësore në
ngarkim të paditësit të kundërpaditur Mustafa Kallopi.”

3. Në vijim, pala e paditur kundërpaditëse, znj. Lulu Duma ka bërë rekurs kundër këtij
vendimi dhe me datë 08.08.2019 ka paraqitur, pranë Gjykatës së Lartë një kërkesë për
pezullimin e ekzekutimit të vendimit të Gjykatës së Apelit Vlorë, duke parashtruar se:

- Vendimi i Gjykatës së Apelit Vlorë është i pabazuar në ligj;
- Ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit do të sillte pasoja të rënda dhe të

pariparueshme.

II. Vlerësimi i Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë

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

5. Në pikën 1 të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile, parashikohen kushtet dhe
motivet për të cilat, Gjykata e Lartë, mund të pezullojë ekzekutimin e vendimit gjyqësor: “1.
Gjykata e Lartë, pasi është paraqitur rekursi, me kërkesë të palës, mund të vendosë
pezullimin e ekzekutimit të vendimit kur: a) ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit do të sillte
pasoja të rënda e të pariparueshme; dhe/ose b) pala që ka bërë rekursin depoziton garanci
materiale që siguron ekzekutimin vendimit.
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6. Kolegji vlerëson se neni 479/1 i K.P.C  garanton vendosjen e masës së përkohshme
procedurale të pezullimit të ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë në funksion
të zgjidhjes së rekursit, që është ushtruar ndaj vetë vendimit të formës së prerë, sigurisht duke
patur parasysh arsyet justifikuese të zbatimit të kësaj mase, sikur mundet të jetë dëmi i rëndë
dhe i pariparueshëm që mund të sjellë ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit gjyqësor të
formës së prerë. Kjo e drejtë e palës ndërgjyqëse gjyqhumbëse është paraparë nga ligji
procedural civil si mjet që garanton ankimin efektiv në kuptim të nenit 43 të Kushtetutës së
Repuublikës 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.

7. Nga ana tjetër, masa e përkohshme e pezullimit zbatohet vetëm ndaj vendimeve
gjyqësore të formës së prerë që janë tituj ekzekutiv në kuptim të nenit 510/a të K.Pr.C,
konkretisht vendimet gjyqësore të formës së prerë që përmbajnë një detyrim (vendimet
kondemnatore) dhe nuk zbatohet ndaj vendimeve të njohjes (deklarative). Këto vendime të
marra në përfundim të gjykimeve të iniciuara nga padi sipas nenit 32/b të Kodit të Procedurës
Civile, (të quajtura ndryshe padi provokatore), sigurojnë bazën për një padi detyrimi në të
ardhmen (formulae praeiudiciales). Ato kanë për qëllim vërtetimin e qënies ose jo të një
marrëdhënieje juridike të caktuar. Marrëdhënia juridiko-civile për të cilin vendimi gjyqësor
konfirmon ekziston pavarësisht nga ai dhe normalisht që para se të jetë dhënë vendimi i
gjykatës. E drejta për të kërkuar mbrojtje juridike deklarative, sikurse është mbrojtja që
garanton kjo padi, është thjeshtë e natyrës procedurale dhe autonome, sepse nuk mbështetet
në kurrfarë autorizimi apo fakulteti të së drejtës materiale. Kështu, paditë e njohjes nuk
shoqërohen në kërkim edhe me detyrimin e të paditurit për kryerjen e një veprimi të caktuar.
Si rrjedhojë, vendimet e marra mbi bazën e këtyre padive, nuk mund të vihen drejtpërdrejtë
në ekzekutim, por ato mund të shërbejnë vetëm si bazë për dhënien më vonë të një vendimi
detyrimi.

8. Në vijim të këtij arsyetimi, Kolegji vlerëson se neni 479 nuk gjen zbatim për
vendimet deklarative, për sa kohë ato nuk plotësojnë cilësitë e titullit ekzekutiv sipas nenit
510/a të K.Pr.C. Kjo do të thotë se, vetëm, tek vendimet e detyrimit, debitori gjyqhumbës, i
cili është ngarkuar me vendim gjyqësor të formës së prerë me përmbushjen e një detyrimi, ka
të drejtë të kërkojë sipas nenit 479 të K.Pr.C pezullimin e ekzekutimit të këtij vendimi nëse
nga ekzekutimi i menjëhershëm atij mund t’i vijnë pasoja të rënda dhe të pariparueshme.
Kolegji vlerëson se, qënia titull ekzekutiv e vendimit gjyqësor të formës së prerë, përbën
premisën bazë, të cilën Kolegji e vlerëson paraprakisht në çdo kërkesë pezullimi. Vetëm pasi
plotësohet ky kusht (conditio sine qua non), Kolegji vlerëson më pas, rast pas rasti, nëse
ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit sjell apo jo pasoja të rënda dhe të pariparueshme.

9.  Duke iu rikthyer rastit konkret, Kolegji vlerëson se vendimi i Gjykatës së Rrethit
Gjyqësor Lushnjë, ndryshuar me vendimin e Gjykatës së Apelit Vlorë, me të cilin është
pranuar padia dhe është rrëzuar kundërpadia, duke u urdhëruar pala e paditur që të njohë
pronar paditësin mbi pasurinë objekt gjykimi, është një vendim njohjeje dhe nuk ngarkon
palën e paditur kundërpaditëse me asnjë detyrim. Sa më sipër, ky vendim gjyqësor nuk mund
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të pezullohet sepse nga natyra e tij është i paekzekutueshëm, por është thjesht deklarativ, që
mund të shërbejë si bazë për dhënien e një vendimi detyrimi, të ekzekutueshëm, në të
ardhmen. Kjo do të thotë se, Kolegji në rastin konkret nuk ka çfarë të pezullojë, pasi mungon
titulli ekzekutiv, (konkretisht përmbushja e detyrimit) nga ekzekutimi i të cilit debitorit
gjyqhumbës mund t’i vijnë pasoja të rënda dhe të pariparueshme në kuptim të nenit 479 të
K.Pr.C.

PËR KËTO ARSYE:

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

VENDOSI:

Mospranimin e kërkesës së palës së paditur kundërpaditëse, Lulu Duma për
pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. nr. 800 (64-2016-1796), datë 09.11.2016 të Gjykatës
së Rrethit Gjyqësor Lushnjë, ndryshuar me vendimin nr. 329, datë 08.05.2019 të Gjykatës së
Apelit Vlorë.

Tiranë, me datë 26.05.2020

ANËTAR ANËTAR KRYESUES

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

KOLEGJI CIVIL

Nr.49/346 I Vendimit.

VENDIM

NË EMËR TË REPUBLIKËS

Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë i përbërë nga:

Ervin Pupe Kryesues
Sokol Sadushi Anëtar
Ilir Panda Anëtar

Sot më datë 26.05.2020, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr. 346 akti, datë
01.07.2019, si më poshtë:

Kërkues: Maria Pilaqi

Objekti: Pezullimi i ekzekutimit të vendimit civil nr. 20-2017-350 (165),
datë 23.02.2017 i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Sarandë dhe nr.
20-2018-247/113, datë 09.03.2018 të Gjykatës së Apelit
Gjirokastër.

Baza ligjore: Neni 479 i K.Pr.Civile.

Në çështjen me palë:

Paditës: 1. Filip Kokali;
2. Eleni Joanu;
3. Spiro Kokali;
4. Athina Jorgji;
5. Vangjel Kokali.

I Paditur: Maria Pilaqi
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Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë

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

VËREN:

I. Rrethanat e faktit

1. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Sarandë, me Vendimin nr. 23-2017-350 (165), datë
23.02.2017 ka vendosur: “Pranimin e padisë...2. Lejimin e pjesëtimit të pasurisë së
paluajtshme, konkretisht të një lokali të shitjes së mallrave metrazhe dhe konfeksione
ndodhur në fshatin Aliko, ndërtesë një katëshe me sipërfaqe ndërtimi 105 m2 dhe sipërfaqe
trualli 105 m2, e kufizuar...mes paditësave dhe të paditurve në cilësinë e bashkëpronarëve
duke u takuar konkretisht: -Paditësi Maria Konomi ½ pjesë; të paditurit: Filip Kokali 1/10
pjesë, Eleni Kokali 1/10 pjesë, Spiro Kokali 1/10 pjesë dhe Vangjel Kokali 1/10 pjesë të kësaj
pasurie, duke e pjesëtuar në natyrë sipas kësaj mënyre: Të paditurës Maria Pilaqi t’i lihet në
pronësi e gjithë pasuria e paluajtshme, lokali i shitjes së mallrave metrazhe dhe konfeksione,
të ndodhur në fshatin Aliko, ndërtesë një katëshe, me sipërfaqe ndërtimi 105 m2 dhe
sipërfaqe trualli 105 m2 e kufizuar...; E paditura Maria Pilaqi t’i kompensojë solidarisht të
gjithë të paditurit Filip Kokali, Eleni Kokali, spiro Kokali, Athina Kokali dhe Vangjel Kokali,
si bashkëpronarë në këtë pasuri në 1/10 pjesë secili dhe pikërisht në një shumë 370.000 lekë,
kjo sipas aktit të ekspertimit, datë 01.12.2016, pjesë e dosjes gjyqësore....”

2. Gjykata e Apelit Gjirokastër me vendimin Nr. 20-2018-247/113, datë
09.03.2018, ka vendosur: “Ndryshimin e vendimit nr. 23-2017-350 (165), datë 23.02.2017 të
Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Sarandë si më poshtë: 1. Pjestimin e pasurisë së paluajtshme të
llojit lokal me sipërfaqe ndërtimore 55 m2 e llojit truall me sipërfaqe 105 m2, i ndodhur në
fshatin Aliko, Sarandë, ZK 1013, regjistruar në regjistrin hipotekor nr. 2, faqe 9, nr. 42, datë
regjistrimi 13.11.2015 nëpërmjet ndarjes në natyrë si më poshtë: 1. Lënien në bashkëpronësi
të paditësve Filip Kokali, Eleni Joanu, Spiro kokali, Athina Jorgji dhe Vangjel Kokali, sipas
variantit nr. 1 të aktit të ekspertimit të ekspertes Fjoralba Hysi, pjesën e vijëzuar me ngjyrë
të kuqe që përbëhet nga 52.5 m2 truall dhe 27.5 m2 ndërtim, pasqyruar grafikisht në
planimetrinë e ndarjes së pasurisë, e cila është pjesë përbërëse e këtij vendimi; 2. Lënien në
pronësi të të paditurës Maria Pilaqi, pjesën e vijëzuar me ngjyrë jeshile që përbëhet nga 52.5
m2 ndërtim, pasqyruar grafikisht në planimetrinë e ndarjes së pasurisë e cila është pjesë
përbërëse e këtij vendimi; 3. Pushimin e çështjes për pjesëtimin e sipërfaqes ndërtimore prej
50 m2 për të cilën është lejuar pjesëtimi në fazën e parë; 4. Shpenzimet gjyqësore në masën
½ palës paditëse dhe ½ të paditurës.”

3. Kundër këtij vendimi, pala e paditur, znj. Maria Pilaqi, ka paraqitur rekurs dhe
njëkohësisht me datë 01.07.2019 ka paraqitur, pranë Gjykatës së Lartë një kërkesë për
pezullimin e ekzekutimit të vendimit të Gjykatës së Apelit Gjirokastër, duke parashtruar se:
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- Nga ekzekutimi i menjëhershëm i këtij vendimi, pala përfituese, Filip Kokali etj, mund të
kryejnë veprime, ndryshime të strukturës së pronës, që mund të vështirësojnë kthimin në
gjendjen e mëparshme;

- Kjo mund të krijojë pengesa për rivendosjen e së drejtës së palës së paditur.

II. Vlerësimi i Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë

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

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

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

7. Nga ana tjetër, Kolegji vlerëson se pezullimi i ekzekutimit të një vendimi gjyqësor
të formës së prerë është një masë e përkohshme gjyqësore, që ngrin efektet juridike të
vendimit gjyqësor me të cilin pala gjyqhumbëse është ngarkuar me një detyrim, që mund të
jetë dhënia e diçkaje, ose kryerja apo jo e një veprimi të caktuar (neni 32/a i Kodit të
Procedurës Civile). Pezullimi i vendimit gjyqësor të formës së prerë sipas parashikimeve të
dispozitës të lartpërmendur, lidhet dhe zbatohet ekskluzivisht vetëm në vendimet që
plotësojnë kualitetet e titullit ekzekutiv dhe për nga natyra e tyre dhe mënyra se si është
disponuar në to janë të ekzekutueshëm. Kështu, sipas nenit 510/a të Kodit të Procedurës
Civile, janë tituj ekzekutivë “a) vendimet civile të formës së prerë të gjykatës, që përmban një
detyrim, vendimet e dhëna prej saj për sigurimin e padisë, si dhe për ekzekutimin e
përkohshëm.”.

8. Në vijim të këtij arsyetimi, Kolegji thekson se masa e përkohshme e pezullimit nuk
zbatohet ndaj vendimeve të njohjes (deklarative). Këto vendime të marra në përfundim të
gjykimeve të iniciuara nga padi sipas nenit 32/b të Kodit të Procedurës Civile, (të quajtura
ndryshe padi provokatore), sigurojnë bazën për një padi detyrimi në të ardhmen (formulae
praeiudiciales). Ato kanë për qëllim vërtetimin e qënies ose jo të një marrëdhënieje juridike
të caktuar. Marrëdhënia juridiko-civile për të cilin vendimi gjyqësor konfirmon ekziston
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pavarësisht nga ai dhe normalisht që para se të jetë dhënë vendimi i gjykatës. E drejta për të
kërkuar mbrojtje juridike deklarative, sikurse është mbrojtja që garanton kjo padi, është
thjeshtë e natyrës procedurale dhe autonome, sepse nuk mbështetet në kurrëfarë autorizimi
apo fakulteti të së drejtës materiale. Kështu, paditë e njohjes nuk shoqërohen në kërkim edhe
me detyrimin e të paditurit për kryerjen e një veprimi të caktuar. Si rrjedhojë, vendimet e
marra mbi bazën e këtyre padive, nuk mund të vihen drejtëpërdrejtë në ekzekutim, por ato
mund të shërbejnë vetëm si bazë për dhënien më vonë të një vendimi detyrimi.

9. Sa më sipër, Kolegji vlerëson se neni 479 nuk gjen zbatim për vendimet
deklarative, për sa kohë ato nuk plotësojnë cilësitë e titullit ekzekutiv sipas nenit 510/a të
K.Pr.C. Kjo do të thotë se, vetëm, tek vendimet e detyrimit, debitori gjyqhumbës, i cili është
ngarkuar me vendim gjyqësor të formës së prerë me përmbushjen e një detyrimi, ka të drejtë
të kërkojë sipas nenit 479 të K.Pr.C pezullimin e ekzekutimit të këtij vendimi nëse nga
ekzekutimi i menjëhershëm atij mund t’i vijnë pasoja të rënda dhe të pariparueshme (Vendim
datë 20.11.2018 i Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë, me kërkues Kostaq Xoxa etj; Vendim
datë 13.02.2019 i Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë me kërkues Magda Suljoti etj). Kolegji
vlerëson se një nga kategoritë e vendimeve deklarative janë edhe vendimet me natyrë
transformuese. Në doktrinën juridike vendime transformuese janë ato vendime me të cilën
ndryshon gjëndja juridike midis palëve ndërgjyqëse. Me këto lloj vendimesh i jepet fund një
gjendjeje juridike midis palëve ndërgjyqëse dhe përcaktohet një gjendje e re. Vendimet
transfomuese janë të natyrës deklarative, por mund të marrin edhe tipare me elemente miks të
vendimit të detyrimit në pjesën ku mund të ngarkojnë me detyrime palët e marrëdhënies
juridike objekt gjykimi, si rrjedhojë e ndryshimit të statusit juridik të tyre, në raport me njëri-
tjetrin. Edhe këto vendime, njëlloj sikurse vendimet deklarative, kur nuk ngarkojnë palët
ndërgjyqëse me detyrime por thjeshtë transformojnë gjendjen juridike të tyre, nuk janë tituj
ekzekutiv dhe ndaj tyre nuk mund të gjejë zbatim neni 479 të K.Pr.Civile.

10. Duke iu rikthyer rastit konkret, objekt i kërkesës për pezullim sipas nenit 479 të
K.Pr.Civile është një vendim gjyqësor i formës së prerë, me të cilin i është dhënë fund fazës
së dytë të pjestimit të një sendi të paluajtshëm. Me këtë vendim është vendosur pjesëtimi në
natyrë i sendit sipas pjesëve takuese të palëve ndërgjyqëse, pa patur këto të fundit detyrime
kundrejt njëra-tjetrës për kompensime në vlerë të pjesëve respektive.

11. Kolegji vlerëson se vendimi përfundimtar me të cilin vendoset pjestimi i sendit ka
natyrë deklarative/transformuese, pasi i jepet fund gjendjes juridike të bashkëpronësisë midis
palëve ndërgjyqëse dhe lind një marrëdhënie e re juridike e pronësisë mbi sendet e ndara (për
rastin konkret për palët e paditura vazhdon ende marrëdhënia juridike e bashkëpronësisë, por
tashmë për ½ pjesë të sendit objekt gjykimi). Sikurse u arsyetua më sipër, Kolegji vlerëson se
ky vendim, mund të marrë edhe tiparet e vendimit të detyrimit (kondemnator) në pjesën ku
mund të përcaktojë në mënyrë konkrete, se si ish-bashkëpronarët do të kompensojnë njëri-
tjetrin apo ku vendosen detyrime në të holla nga njera palë kundrejt tjetrës, për të kompensuar
pabarazitë në ndarjen e pjesëve. Vetëm në këtë pjesë, ky lloj vendimi mund të konsiderohet
titull ekzekutiv në kuptim të nenit 510 të Kodit të Procedurës Civile dhe vetëm ndaj kësaj
pjese të vendimit gjen zbatim neni 479 i K.Pr.C. Por, në rastin konkret, Kolegji vlerëson se
me vendimin gjyqësor, objekt i kërkesës për pezullim, thjeshtë është vendosur pjesëtimi në
natyrë i sendit, sipas pjesëve takuese midis palëve ndërgjyqëse, si rrjedhojë ai është me natyrë
të pastër deklarative/transformuese dhe nuk plotëson cilësinë e titullit ekzekutiv në kuptim të
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nenit 510/a të K.Pr.Civile. Pala që ka bërë kërkesën për pezullimin e ekzekutimit të vendimit,
nuk rezulton të jetë debitor i ngarkuar me përmbushjen e ndonjë detyrimi, ku ekzekutimi i
menjëhershëm i vendimit do t’i sillte pasoja të rënda dhe të pariparueshme dhe të gjitha
shkaqet e ngritura nga kërkuesi për bazueshmërinë në ligj të pjesës transformuese të vendimit
gjyqësor të formës së prerë që i jep fund gjendjes së bashkëpronësisë, do të shqyrtohen nga
Kolegji Civil në kohën e shqyrtimit të rekursit në dhomë këshillimi.

PËR KËTO ARSYE :

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

VENDOSI:

Mospranimin e kërkesës së palës së paditur, znj. Maria Pilaqi, për pezullimin e
ekzekutimit të vendimit nr. 23-2017-350 (165), datë 23.02.2017, të Gjykatës së Rrethit
Gjyqësor Sarandë, ndryshuar me vendimin nr. 20-2018-247/113, datë 09.03.2018 të Gjykatës
së Apelit Gjirokastër.

Tiranë, me 26.05.2020

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

KOLEGJI CIVIL

Nr.98/458 I Vendimit.

VENDIM

NË EMËR TË REPUBLIKËS

Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë i përbërë nga:

Ervin PUPE Kryesues
Sokol SADUSHI Anëtar
Ilir PANDA Anëtar

Sot më datë 26.05.2020, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr. 458 akti, datë
04.10.2019, si më poshtë:

Kërkues: 1. Reshadije Petriti  (Çami);
2. Zeqirja Çami;
3. Fidarije Fetollari Çami

Objekti: Kërkohet pezullimi i ekzekutimit të vendimit nr. 170, datë
04.05.2018 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Pogradec dhe
vendimit nr. 113, datë 25.03.2019 të Gjykatës së Rrethit
Gjyqësor Korçë.

Baza ligjore: Neni 479/a i K.Pr.Civile.

Në çështjen me palë:

Paditës: Ramazan Çami, Muharrem Çami, Mimin Çami etj.

I paditur: Rashdije Petriti Çami, Zeqirja Çami etj.

Person i tretë: Myrteza Gora

Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë
Pasi dëgjoi relatimin e gjyqtarit z. Ervin Pupe mbi kërkesën e pezullimit të ekzekutimit

të vendimit gjyqësor të formës së prerë,
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VËREN:
I. Rrethanat e faktit

1. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Pogradec, me Vendimin nr. 170, datë 04.05.2018 ka
vendosur: “1. Pranimin e pjesshëm të kërkesëpadisë. 2. Detyrimin e të paditurve Reshadije
Petriti (Çami), Zeqirja Çami dhe Fidarije Fetollari (Çami) që të njohin si bashkëpronare të
sipërfaqes së tokës prej 13174 m2, konkretisht të pasurisë me nr. 7/1 arë me sipërfaqe 11450
m2 e ndodhur në fshatin Bucimas, Pogradec...në pjesët si më poshtë:
- Paditësit Hysni Çami, Hatixhe Dolorezi Çami, Mimin Çami secili nga 1/15 pjesë të

pandarë të këtyre pasurive;
- Paditësit Arjan Selmanllari, Valbona Maze dhe Esmeralda Boxha, secili nga 1/60 pjesë të

pandarë të këtyre pasurive duke mbetur të paditurit Reshadije Petriti (Çami), Zeqirja
Çami dhe Fidarije Fetollari (Çami) bashkëpronar secili nga 1/9 pjesë të pandarë të
këtyre pasurive.
3. Detyrimin e palës së paditur Zyra Vendore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme
Pogradec, të fshijë regjistrimin e bërë për pasuritë me nr. 71 arë me sipërfaqe 11450 m2
dhe nr. 402/3 are me sipërfaqe 1724 m2 në emër të të paditurve Reshadije Çami, Zeqirja
Çami dhe Fidarije Çami dhe të regjistrojë këto pasuri të të paditurve sipas pikës 2 të këtij
vendimi. 4. Rrëzimin e padisë ndaj palës së paditur Agjencia e Trajtimit të Pronave
Tiranë. 5. Shpenzimet gjyqësore në masën 193 800 lekë i lihen në ngarkim të
paditurve...në mënyrë solidare...”

2. Gjykata e Apelit Korçë me vendimin Nr. 113, datë 25.03.2019 ka vendosur:
“Lënien në fuqi të vendimit nr. 170, datë 04.05.2018 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor
Pogradec.”

3. Kundër këtij vendimi, palët e paditura, Reshadije Petriti (Çami); Zeqirja Çami;
Fidarije Fetollari Çami, kanë paraqitur rekurs dhe njëkohësisht me datë 04.10.2019 kanë
paraqitur, pranë Gjykatës së Lartë një kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të vendimit të
Gjykatës së Apelit Korçë, duke parashtruar se:
- Duke qenë se ka vijuar procedura e ekzekutimit të detyrueshëm të vendimit gjyqësor të

formës së prerë, ekziston rreziku që kjo pasuri të tjetërsohet tek persona të tretë;
- Vendimi i sipërcituar është kundërshtuar me rekurs nga palët e paditura në Gjykatën e

Lartë, të cilët kanë kërkuar ndryshimin e vendimeve të gjykatave më të ulëta. Si rrjedhojë
ekzekutimi i vendimit gjyqësor të formës së prerë duhet të pezullohet derisa Gjykata e
Lartë të shprehet me vendim.

4. Me datë 22.10.2019 kundër kësaj kërkese ka paraqitur prapsimet e veta me shkrim,
paditësi, z. Muharrem Çami, i cili ka parashtruar se:
- Pretendimi palëve të paditura se ekziston rreziku që sendi të tjetërsohet është i pabazuar.

Kjo pasi sendi objekt gjykimi është në bashkëpronësi me palët e paditura dhe tjetërsimi
nuk mund të bëhet pa u marrë pëlqimi i gjithë bashkëpronarëve.

II. Vlerësimi i Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë
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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. Kolegji vlerëson se neni 479/1 i K.P.C garanton vendosjen e masës së përkohshme
procedurale të pezullimit të ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë në funksion
të zgjidhjes së rekursit, që është ushtruar ndaj vetë vendimit të formës së prerë, sigurisht duke
patur parasysh arsyet justifikuese të zbatimit të kësaj mase, sikur mundet të jetë dëmi i rëndë
dhe i pariparueshëm që mund të sjellë ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit gjyqësor të
formës së prerë. Kjo e drejtë e palës ndërgjyqëse gjyqhumbëse është paraparë nga ligji
procedural civil si mjet që garanton ankimin efektiv në kuptim të nenit 43 të Kushtetutës së
Repuublikës 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.

8. Nga ana tjetër, masa e përkohshme e pezullimit zbatohet vetëm ndaj vendimeve
gjyqësore të formës së prerë që janë tituj ekzekutiv në kuptim të nenit 510/a të K.Pr.C,
konkretisht vendimet gjyqësore të formës së prerë që përmbajnë një detyrim (vendimet
kondemnatore) dhe nuk zbatohet ndaj vendimeve të njohjes (deklarative). Këto vendime të
marra në përfundim të gjykimeve të iniciuara nga padi sipas nenit 32/b të Kodit të Procedurës
Civile, (të quajtura ndryshe padi provokatore), sigurojnë bazën për një padi detyrimi në të
ardhmen (formulae praeiudiciales). Ato kanë për qëllim vërtetimin e qënies ose jo të një
marrëdhënieje juridike të caktuar. Marrëdhënia juridiko-civile për të cilin vendimi gjyqësor
konfirmon ekziston pavarësisht nga ai dhe normalisht që para se të jetë dhënë vendimi i
gjykatës. E drejta për të kërkuar mbrojtje juridike deklarative, sikurse është mbrojtja që
garanton kjo padi, është thjeshtë e natyrës procedurale dhe autonome, sepse nuk mbështetet
në kurrfarë autorizimi apo fakulteti të së drejtës materiale. Kështu, paditë e njohjes nuk
shoqërohen në kërkim edhe me detyrimin e të paditurit për kryerjen e një veprimi të caktuar.
Si rrjedhojë, vendimet e marra mbi bazën e këtyre padive, nuk mund të vihen drejtëpërdrejtë
në ekzekutim, por ato mund të shërbejnë vetëm si bazë për dhënien më vonë të një vendimi
detyrimi.

9. Në vijim të këtij arsyetimi, Kolegji vlerëson se neni 479 nuk gjen zbatim për
vendimet deklarative, për sa kohë ato nuk plotësojnë cilësitë e titullit ekzekutiv sipas nenit
510/a të K.Pr.C. Kjo do të thotë se, vetëm, tek vendimet e detyrimit, debitori gjyqhumbës, i
cili është ngarkuar me vendim gjyqësor të formës së prerë me përmbushjen e një detyrimi, ka
të drejtë të kërkojë sipas nenit 479 të K.Pr.C pezullimin e ekzekutimit të këtij vendimi nëse
nga ekzekutimi i menjëhershëm atij mund t’i vijnë pasoja të rënda dhe të pariparueshme.
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Kolegji vlerëson se, qënia titull ekzekutiv e vendimit gjyqësor të formës së prerë, përbën
premisën bazë, të cilën Kolegji e vlerëson paraprakisht në çdo kërkesë pezullimi. Vetëm pasi
plotësohet ky kusht (conditio sine qua non), Kolegji vlerëson më pas, rast pas rasti, nëse
ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit sjell apo jo pasoja të rënda dhe të pariparueshme.

10.  Duke iu rikthyer rastit konkret, Kolegji rithekson se vendimi i Gjykatës së Rrethit
Gjyqësor Pogradec, lënë në fuqi nga Gjykata e Apelit Korçë, me të cilin është pranuar padia
me objekt njohje bashkëpronar është një vendim gjyqësor deklarativ dhe nuk përbën titull
ekzekutiv. Urdhërimi për fshirjen e regjistrimit hipotekor në përputhje me vendimin gjyqësor
është një pasojë që rrjedh ex lege pas çdo vendimi gjyqësor deklarativ të formës së prerë që
përcakton apo ndryshon gjendjen juridike të pasurive të paluajtshme, sipas nenit 193 të Kodit
Civil dhe dispozitave përkatëse të Ligjit nr. 33/2012 “Për Regjistrimin e Pasurive të
Paluajtshme”, që do të mbetej si i tillë edhe në mungesë të urdhërimit në dispozitivin e
vendimit gjyqësor, duke qenë se buron nga ligji. Pra, ky urdhërim i artikuluar gjyqësisht
thjesht pasqyron dhe riformulon detyrimin  ligjor që rëndon mbi zyrën e regjistrimit të
pasurive të paluajtshme për të pasqyruar çdo ndryshim të gjendjes juridike në lidhje me to
dhe nuk është një detyrim që buron nga marrëdhënia juridike objekt konflikti gjyqësor, që
rëndon mbi palët e kësaj marrëdhënieje, për të cilën gjykata thjeshtë ka konstatuar në mënyrë
deklarative se si është gjendja juridike, të drejtat dhe detyrimet e secilës palë në këtë
marrëdhënie.

11. Sa më sipër, Kolegji rithekson se ky vendim gjyqësor nuk mund të pezullohet
sepse nga natyra e tij është i paekzekutueshëm, por është thjesht deklarativ, që mund të
shërbejë si bazë për dhënien e një vendimi detyrimi, të ekzekutueshëm, në të ardhmen. Kjo
do të thotë se, Kolegji në rastin konkret nuk ka çfarë të pezullojë, pasi mungon titulli
ekzekutiv, (konkretisht përmbushja e detyrimit) nga ekzekutimi i të cilit debitorit gjyqhumbës
mund t’i vijnë pasoja të rënda dhe të pariparueshme në kuptim të nenit 479 të K.Pr.C.

PËR KËTO ARSYE :

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

VENDOSI:

Mospranimin e kërkesës së palës së paditur, znj. Reshadije Petriti (Çami), znj. Zeqirja
Çami dhe znj. Fidarije Fetollari Çami, për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 170, datë
04.05.2018, të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Pogradec, lënë në fuqi me vendimin Nr. 113,
datë 25.03.2019 të Gjykatës së Apelit Korçë.

Tiranë, me 26.05.2020

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

KOLEGJI CIVIL

Nr. 145 I Vendimit.

VENDIM

NË EMËR TË REPUBLIKËS

Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë i përbërë nga:

Ervin PUPE Kryesues
Sokol SADUSHI Anëtar
Ilir PANDA Anëtar

Sot më datë 26.05.2020, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr. 145 akti, datë
10.02.2020 si më poshtë:

Kërkues: Shkolla e Mesme Profesionale “Kristo Isak” Berat.

Objekti: Pezullimi i ekzekutimit të vendimit nr. 676, datë 31.10.2019 të
Gjykatës së Apelit Vlorë.

Baza ligjore: Neni 479 të Kodit të Procedurës Civile.

Në çështjen me palë:

Paditës: Marinaqi Sinjari

I Paditur: Shkolla e Mesme Profesionale “Kristo Isak” Berat.

Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë

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

VËREN:

1. Rrethanat e çështjes

1. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Berat, me vendimin nr. 69, datë 29.01.2019 ka
vendosur: “1. Pranimin e pjesshëm të padisë së paditëses Marinaqi Sinjari. 2. Detyrimin e të
paditurve të shpërblejnë paditësen me 12 muaj pagë për vjetërsi në punë; 2. Rrëzimin e
padisë për pjesën tjetër…”
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2. Gjykata e Apelit Vlorë, me vendimin nr. 676, datë 31.10.2019 ka vendosur: “1.
Lënien në fuqi të vendimit nr. 69, datë 29.01.2019 të gjykatës së shkallës së pare Berat, në
lidhje me pjesën e pranuar të padisë; 2. Ndryshimin e vendimit në lidhje me pjesën e rrëzuar
të padisë si vijon: Detyrimin e palës së paditur, Shkolla e Mesme Profesionale “Kristo Isak”
Berat, të shpërblejë paditësen Marinaqi Sinjari pagën që do të përfitonte deri në përfundim
të afatit të njoftimit, datë 31.01.2019, diferencën 1 muaj; Detyrimin e palës së paditur,
Shkolla e Mesme Profesionale “Kristo Isak” Berat, të shpërblejë paditësen Marinaqi Sinjari
me dy muaj pagë për mosrespektim të procedurës së zgjidhjes së kontratës së punës dhe
dymbëdhjetë paga mujore për zgjidhjen e pajustifikuar të kontratës së punës…”

3. Kundër Vendimit nr. 676, datë 31.10.2019 të Gjykatës së Apelit Vlorë ka
ushtruar rekurs, pala e paditur, Shkolla e Mesme Profesionale “Kristo Isak” Berat dhe po
ashtu me datë 10.02.2020 ka paraqitur një kërkesë pranë Gjykatës së Lartë për pezullimin e
ekzekutimit të vendimit të sipërcituar, sipas nenit 479 të K.Pr.C. Në kërkesën për pezullimin
e ekzekutimit të vendimit pala kërkuese ka parashtruar se:
- Ekzekutimi i këtij vendimi do të sillte pasoja të rënda për palën e paditur dhe të

pariparueshme për rikuperimin e shumës në eventalitetin e pranimit të rekursit nga
Gjykata e Lartë, duke patur parasysh edhe pretedimet e parashtruara në të për shkeljen e
ligjit nga gjykatat më të ulëta;

- Pala e paditur disponon garanci të mjaftueshme për ekzekutimin e vendimit gjyqësor.

II. Vlerësimi i Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë

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

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

6. Kolegji vlerëson se masa e përkohshme e pezullimit të ekzekutimit të vendimit
gjyqësor të formës së prerë sipas nenit 479 të K.Pr.C ka karakter përjashtimor dhe të
jashtëzakonshëm. Në të kundërt do të zhvleftësohej fuqia juridike e vendimit gjyqësor të
formës së prerë, detyrueshmëria për zbatimin e tij nga palët ndërgjyqëse dhe mosekzekutimi i
vendimit gjyqësor të formës së prerë, nga përjashtim do të shndërrohej në rregull. Kjo do të
vinte ndesh me të drejtën kushtetuese dhe konventore të kujtdo për të patur një proces të
rregullt ligjor, e drejtë që përfshin jo vetëm fazën njohëse të së drejtës por edhe fazën
ekzekutive. Kjo do të thotë se pala që e kërkon pezullimin ka barrën e paraqitjes së fakteve
dhe argumentave konkretë se cili është dëmi i rëndë që asaj mund t’i vijë nga ekzekutimi i
menjëhershëm i vendimit gjyqësor të formës së prerë dhe pse apo në çfarë mënyre ky dëm
është me natyrë të parikthyeshme. Nga ana tjetër, Kolegji vlerëson se koncepti “pasoja të
rënda” në kuptim të nenit 479 të K.Pr.C nënkupton pasojat e drejtëpërdrejta me karakter
material që mund të sjellë ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit gjyqësor të formës së prerë.

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

8. Nga shqyrtimi i shkaqeve për të cilat pala kërkuese, kërkon pezullimin e vendimit
gjyqësor të formës së prerë, Kolegji vlerëson se kjo palë, nuk ka parashtruar argumenta të
mjaftueshëm të bazuara në prova për të vlerësuar nëse jemi ose jo përpara rastit kur Gjykata e
Lartë mund të konkludojë se nga ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit gjyqësor do të vinin
pasoja të rënda për të. Pretendimi i kërkuesit për ardhjen e dëmeve të rënda dhe të
pariparueshme, mbetet thjesht një kërkim dhe pretendim hipotetik, i supozuar, i pabazuar në
prova dhe si i tillë, i pambështetur në ligj. Përsa më sipër, Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë
vlerëson se nuk ka vend për të pranuar kërkesën e paraqitur nga kërkuesi, Shkolla e Mesme
Profesionale “Kristo Isak” Berat, për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës
së prerë.

PËR KËTO ARSYE :

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

VENDOSI:

Mospranimin e kërkesës së kërkuesit, Shkolla e Mesme Profesionale “Kristo Isak”
Berat për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 676, datë 31.10.2019 të Gjykatës së Apelit
Vlorë.

Tiranë, me datë 26.05.2020

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

KOLEGJI CIVIL

Nr. 83/411  I Vendimit.

VENDIM

NË EMËR TË REPUBLIKËS

Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë i përbërë nga:

Ervin PUPE Kryesues
Sokol SADUSHI Anëtar
Ilir PANDA Anëtar

Sot më datë 26.05.2020, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr. 411 akti, datë
06.09.2019, si më poshtë:

Kërkues: Shoqëria “G.M” sh.p.k.

Objekti: Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 60-2018-1084, datë
20/12/2018 të Gjykatës së Apelit Vlorë.

Baza ligjore: Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile.

Në çështjen me palë:

Paditës: Shoqëria “G.M” sh.p.k.

I paditur: 1. Herbert Alemi;
2. Ortenca Mukaj

Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë

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

VËREN:
I. Rrethanat e çështjes

1. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Vlorë, me vendimin nr. 423, datë 07.03.2018 ka
vendosur: “1. Pranimin e kërkesëpadisë të paditësit, shoqërisë “G.M” sh.p.k. 2. Përmbushje
detyrimi kontraktor sipas kontratës së huasë nr. 746 Rep., dhe nr. 504 Kol, datë 28.06.2016,
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duke kaluar në pronën e shoqërisë “G.M” sh.p.k. një sipërfaqe prej 1 (një) hektar tokë të
pozicionuar në 70 metra linear në vijë bregdetare, të pjesës takuese të z. Herbert Alemi që
dispon si bashkëpronar i pasurisë të ndodhur në Orikum. 3. Ligjëriin e masës së sigurimit të
padisë marrë nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Vlorë me vendimin e datës 07.11.2017. 4.
Kundër këtij vendimi lejohet ankim brenda 15 ditëve në Gjykatën e Apelit Vlorë. Për palët
në mungesë ky afat fillon të llogaritet nga e nesërmja e marrjes dijeni për vendimin.”

2. Gjykata e Apelit Vlorë me vendimin Nr. 1084, datë 20.12.2018 ka vendosur:
“Ndryshimin e vendimit me nr. 423, datë 07.03.2018 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë
në këtë mënyrë: 1. Rrëzimin e kërkesëpadisë. 2. Heqjen e masës së sigurimit të padisë të
marrë me vendimin datë 07.11.2017 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë. 3. Shpenzimet
gjyqësore në ngarkim të paditësit.”

3. Në vijim, paditësi, me datë 27.03.2019 shoqëria “G.M” sh.p.k. ka bërë rekurs
kundër këtij vendimi  dhe njëkohësisht në mënyrë të integruar me rekursin ka paraqitur, pranë
Gjykatës së Lartë një kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të vendimit të Gjykatës së Apelit
Vlorë, duke parashtruar se:
- Vendimi i Gjykatës së Apelit Vlorë është i pabazuar në ligj;
- Ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit do të sillte pasoja të rënda dhe të pariparueshme

për palën paditëse, pasi do t’i jepte mundësi paditësit të kryente transaksione me pasurinë
objekt kontrate dhe do të shuante të drejtën e kreditorit.

II. Vlerësimi i Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë

4. Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji) vlerëson se kërkesa për
pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë, e paraqitur në rastin konkret
para Gjykatës së Lartë është e pabazuar në ligj dhe si e tillë nuk duhet të pranohet. Kërkuesi
në rastin konkret ka kërkuar pezullimin e një vendimi gjyqësor të formës së prerë me të cilin
është vendosur rrëzimi i padisë. Si rrjedhojë Gjykata e Lartë nuk mund të pezullojë një
vendim gjyqësor i cili në vetvete nuk përbën titull ekzekutiv dhe nuk është i ekzekutueshëm
nëpërmjet forcës shtrënguese të shtetit.

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

6. Në analizë të kësaj dispozite, Kolegji vlerëson se pezullimi i ekzekutimit të një
vendimi gjyqësor të formës së prerë është një masë e përkohshme gjyqësore, me të cilën
ngrijnë efektet juridike të vendimit gjyqësor me të cilin pala gjyqhumbëse është ngarkuar me
një detyrim, që mund të jetë dhënia e diçkaje, ose kryerja apo jo e një veprimi të caktuar (neni
32/a i Kodit të Procedurës Civile). Pezullimi i vendimit gjyqësor të formës së prerë sipas
parashikimeve të dispozitës të lartpërmendur, lidhet dhe zbatohet ekskluzivisht vetëm në
vendimet që plotësojnë kualitetet e titullit ekzekutiv dhe për nga natyra e tyre dhe mënyra se
si është disponuar në to janë të ekzekutueshëm. Kështu, sipas nenit 510/a të Kodit të
Procedurës Civile, janë tituj ekzekutivë “a) vendimet civile të formës së prerë të gjykatës, që
përmban një detyrim, vendimet e dhëna prej saj për sigurimin e padisë, si dhe për
ekzekutimin e përkohshëm. Kjo do të thotë se, në rastin kur gjykata me vendim gjyqësor të
formës së prerë ka vendosur rrëzimin e padisë, ky vendim nuk përbën titull ekzekutiv dhe si
rrjedhojë nuk është i ekzekutueshëm, pasi nuk ngarkon asnjë nga palët me ndonjë detyrim të
caktuar. Si rrjedhojë ky vendim as nuk mund të pezullohet sepse nga natyra e tij është i
paekzekutueshëm. Kështu, Kolegji vlerëson se qënia titull ekzekutiv e vendimit gjyqësor të
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formës së prerë, përbën premisën bazë, të cilën Kolegji e vlerëson paraprakisht në çdo
kërkesë pezullimi. Vetëm pasi plotësohet ky kusht (conditio sine qua non), Kolegji vlerëson
më pas, rast pas rasti, nëse ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit sjell apo jo pasoja të rënda
dhe të pariparueshme.

7. Duke iu rikthyer rastit konkret, kërkuesi (në pozitën procedurale të paditësit), ka
kërkuar pezullimin e ekzekutimit të vendimit të Gjykatës së Apelit Vlorë me të cilin është
vendosur rrëzimi i padisë. Bazuar në arsyetimin e mësipërm, Kolegji nuk ka çfarë të
pezullojë, pasi mungon titulli ekzekutiv, nga ekzekutimi i të cilit palëve mund t’i vijnë pasoja
të rënda dhe të pariparueshme në kuptim të nenit 479 të K.Pr.C. Pra në rastin konkret nuk
plotësohet premisa bazë (condicio sine qua non), për bazueshmërinë e kërkesës së pezullimit,
ajo e pasjes së një titulli ekzekutiv.

PËR KËTO ARSYE:

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

VENDOSI:

Mospranimin e kërkesës së paditësit, shoqërisë “G.M” sh.p.k. për pezullimin e
ekzekutimit të vendimit Nr. 1084, datë 20.12.2018 të Gjykatës së Apelit Vlorë.

Tiranë, me datë 26.05.2020

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

KOLEGJI CIVIL

Nr. 148 I Vendimit.

VENDIM

NË EMËR TË REPUBLIKËS

Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë i përbërë nga:

Ervin PUPE Kryesues
Sokol SADUSHI Anëtar
Ilir PANDA Anëtar

Sot më datë 26.05.2020, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr. 148, datë
12.02.2020, si më poshtë:

Kërkues: Shpëtim Zhupani

Objekti: Pezullimi i ekzekutimit të vendimit nr. 701, datë 07.11.2019 të
Gjykatës së Apelit Vlorë.

Baza ligjore: Nenet 449/1,a/4 të Kodit të Procedurës Civile.

Në çështjen me palë:

Paditës: Xhevair Myrtaj;

I Paditur: Shpëtim Zhupani

Person i Tretë: 1. Shoqëria “AFE Konstruksion” sh.p.k;
2. Shoqëria “A&E Konstruksion” sh.p.k;

3. Eqerem Mehmetaj.

Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë

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

VËREN:
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1. Rrethanat e çështjes

1. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Fier, me vendimin nr. 62-2017-4771 (1345), datë
12.10.2017, ka vendosur: “1. Pranimin e padisë; 2. Detyrimin e palës së paditur Shpëtim
Zhupani t’i lirojë dhe dorëzojë palës paditëse Xhevair Myrtaj “apartamentin e banimit me
sipërfaqe 112.65 m2, kati i parë, apartamenti nr. 3”, sipas planvendosjes bashkëlidhur
kontratës me nr. 1227 Rep dhe nr. 1351 kol., datë 28.06.2010 dhe planvendosjes në aktin e
ekspertimit bashkëngjitur këtij vendimi; 3. Konstatimin e pavlefshmërisë absolute të kontratës
me nr. 2835 Rep., dhe nr. 2185 Kol., datë 22.10.2010; 4. Shpenzimet gjyqësore në ngarkim të
palës së paditur; 5. Kundër këtij vendimi mund të bëhet ankim brenda 15 ditëve nga e
nesërmja e shpalljes në Gjykatën e Apelit Vlorë...”

2. Gjykata e Apelit Vlorë me vendimin nr. 701, datë 07.11.2019 ka vendosur:
“Lënien në fuqi të vendimit nr. 62-2017-4771 (1345), datë 12.10.2017 të Gjykatës së Rrethit
Gjyqësor Fier.”

3. Kundër këtij vendimi ka ushtruar rekurs, pala e paditur, z. Shpëtim Zhupani. Po
ashtu, me datën 12.02.2020, pala e paditur, z. Shpëtim Zhupani ka paraqitur një kërkesë për
pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë, duke parashtruar se:
- Ekzekutimi i këtij vendimi do të sillte pasoja të rënda dhe të pariparueshme, për palën e

paditur pasi ai dhe familja e tij banojnë prej vitesh në apartamentin objekt gjykimi dhe ka
se nuk ka mjet tjetër banese dhe jetese përveç këtij apartamenti;

- Po ashtu pala e paditur ka pretenduar se nuk ka mjete financiare për të siguruar banesë
tjetër, pasi të gjitha kursimet i ka investuar në rregullimin e këtij apartamenti;

- Pala e paditur ka pretenduar se nga ana tjetër, paditësi nuk ka banuar asnjëherë në këtë
apartament dhe pezullimi i ekzekutimit të vendimit nuk do të sillte asnjë pasojë për këtë
palë.

4. Bashkëlidhur kërkesës, kërkuesit kanë paraqitur kopje të rekursit drejtuar Gjykatës
së Lartë, kopje të vendimeve të gjykatave më të ulëta dhe kopje të praktikës së Zyrës
Përmbarimore Fier ku pasqyrohet fillimi i procedurës së ekzekutimit të detyrueshëm.

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. Kolegji vlerëson se masa e përkohshme e pezullimit të ekzekutimit të vendimit
gjyqësor të formës së prerë sipas nenit 479 të K.Pr.C ka karakter përjashtimor dhe të
jashtëzakonshëm. Në të kundërt do të zhvleftësohej fuqia juridike e vendimit gjyqësor të
formës së prerë, detyrueshmëria për zbatimin e tij nga palët ndërgjyqëse dhe mosekzekutimi i
vendimit gjyqësor të formës së prerë, nga përjashtim do të shndërrohej në rregull. Kjo do të
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vinte ndesh me të drejtën kushtetuese dhe konventore të kujtdo për të patur një proces të
rregullt ligjor, e drejtë që përfshin jo vetëm fazën njohëse të së drejtës por edhe fazën
ekzekutive. Kjo do të thotë se pala që e kërkon pezullimin ka barrën e paraqitjes së fakteve
dhe argumentave konkretë (onus proferendi) dhe barrën e paraqitjes së provave (onus
probandi), për të vërtetuar se se cili është dëmi i rëndë që asaj mund t’i vijë nga ekzekutimi i
menjëhershëm i vendimit gjyqësor të formës së prerë dhe pse apo në çfarë mënyre ky dëm
është me natyrë të parikthyeshme. Nga ana tjetër, Kolegji vlerëson se koncepti “pasoja të
rënda” në kuptim të nenit 479 të K.Pr.C nënkupton pasojat e drejtëpërdrejta me karakter
material që mund të sjellë ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit gjyqësor të formës së prerë.

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

9. Duke iu rikthyer rastit konkret, Kolegji vlerëson se pala kërkuese në kërkesën për
pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë, nuk ka parashtruar asnjë
provë për ta vlerësuar nëse jemi ose jo përpara rastit kur Gjykata e Lartë mund të konkludojë
se nga ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit gjyqësor do të vinin pasoja të rënda për të.
Pretendimi i kërkuesit për ardhjen e dëmeve të pasojave të rënda dhe të pariparueshme,
mbetet thjesht një kërkim dhe pretendim i supozuar dhe i pabazuar në prova dhe si i tillë, i
pambështetur në ligj. Sa më sipër Kolegji vlerëson se nuk ka vend për të pranuar kërkesën e
palës së paditur, z. Shpëtim Zhupani për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të
formës së prerë.

PËR KËTO ARSYE :

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

VENDOSI:

Mospranimin e kërkesës së paraqitur nga kërkuesi Shpëtim Zhupani për pezullimin e
ekzekutimit të vendimit nr. 62-2017-4771 (1345), datë 12.10.2017 të Gjykatës së Rrethit
Gjyqësor Fier, lënë në fuqi nga Gjykata e Apelit Vlorë me vendimin nr. 701, datë 07.11.2019.

Tiranë, me datë 26.05.2020

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

KOLEGJI CIVIL

Nr. 69/378 I Vendimit.

VENDIM

NË EMËR TË REPUBLIKËS

Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë i përbërë nga:

Ervin PUPE Kryesues
Sokol SADUSHI Anëtar
Ilir PANDA Anëtar

Sot më datë 26.05.2020, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr. 378 akti, datë
24.07.2019, si më poshtë:

Kërkues: Thanas Zharri

Objekti: Pezullimi i ekzekutimit të vendimit nr. 671, datë 26.05.2017 të
Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Elbasan, lënë në fuqi me
vendimin nr. 206/10-2019-585, datë 26.05.2017 të Gjykatës së
Apelit Durrës

Baza ligjore: Neni 479 i K.Pr.Civile.

Në çështjen me palë:

Paditës: Ismail Leka

I paditur: Thanas Zharri

Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë

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

I. Rrethanat e faktit

1. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Elbasan, me vendimin nr. 671, datë 26.05.2017 ka
vendosur: “1. Pranimin pjesërisht të padisë të paditësit Ismail Leka kundër të paditurit
Thanas Zharri. 2. Detyrimin e të paditurit Thanas Zharri të dëmshpërblejë paditësin Ismail
Leka në shumën 50.400 lekë që përfaqëson dëmin pasuror, vlera e aparatit fotografik. 3.
Detyrimin e të paditurit Thanas Zharri të dëmshpërblejë paditësin Ismail Leka në shumën
144.000 lekë, vlera e dëmit moral, përjetuar prej tij në formën e dhimbjes dhe vuajtjes
shpirtërore. 4. Rrëzimin e padisë së paditësit për kërkimin e diferencës së shumës së
dëmshpërblimit të kërkuar në objektin e padisë, 1.000.000 lekë si të pabazuar në prova dhe
në ligj. 5. Shpenzimet gjyqësore në masën e pranuar të padisë i ngarkohen të paditurit në këtë
mënyrë: 1-Taksa mbi aktet në masën 1% të vlerës së objektit të padisë për shumën 1.000.000
lekë të parapaguar nga ana e paditësit në masën 10.504 lekë do të ndahet si vijon: Për pjesën
e pranuar të padisë në shumën 144.000 lekë taksa në masën 1440 lekë i ngarkohet të
paditurit Thanas Zharri, ndërsa pjesa tjetër e taksës gjyqësore prej 9064 lekësh e parapaguar
nga paditësi dhe që përfaqëson diferencën e kërkimit objekt padie do të mbetet në ngarkim të
tij; 2- Shpenzimet për kryerjen e aktit të vlerësimit psikologjik në shumën 48.000 lekë të
parapaguara nga paditësi i ngarkohen të paditurit; 3- Taksa e njoftimit në shumën 200 lekë
të parapaguara nga paditësi i ngarkohet të paditurit; 4- Taksa e vendimit në shumën 200 lekë
e cila paguhet në momentin e marrjes së kopjes së vendimit i ngarkohet të paditurit. 6.
Shpërblimi për një avokat sipas faturës tatimore të shitjes nr. 87, datë 20.05.2017 në shumën
72.000 lekë i ngarkohen të paditurit...”

2. Gjykata e Apelit Durrës me vendimin Nr. 206/10-2019-585, datë 02.04.2019 ka
vendosur: “1. Lënien në fuqi të vendimit nr. 671, datë 26.05.2017 të Gjykatës së Rrethit
Gjyqësor Elbasan. 2. Kundër vendimit mund të bëhet rekurs në Gjykatën e Lartë brenda 30
ditëve, duke filluar ky afat nga e nesërmja e marrjes së vendimit të arsyetuar.”

3. Kundër këtij vendimi, pala e paditur, z. Thanas Zharri, ka paraqitur rekurs dhe po
ashtu me datë 24.07.2019 ka paraqitur, pranë Gjykatës së Lartë një kërkesë për pezullimin e
ekzekutimit të vendimit të Gjykatës së Apelit Durrës, me të cilin është lënë në fuqi vendimi i
Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Elbasan, duke parashtruar se:
- Vendimet e gjykatave janë marrë në zbatim të gabuar të ligjit material dhe procedural;
- Është i pabazuar në prova pretendimi i paditësit se pala e paditur e ka goditur apo i ka

shkaktuar atij dëmtime, si rrjedhojë është i pabazuar në prova vendimi i gjykatave në
lidhje me shpërblimin e demit jopasuror;

- Padia e paditësit në lidhje me kërkimin e demit jopasuror është parashkruar pasi afati
për ngritjen e kësaj padie është një vit dhe jo tre vjet sikurse e ka kualifikuar gjykata;

- Ekzekutimi i vendimit do të sillte pasoja të rënda dhe të pariparueshme për palën e
paditur, nga ana ekonomike, pasi ai është i papunë.

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

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

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

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

8. Duke iu rikthyer rastit konkret, nga shqyrtimi i shkaqeve për të cilat pala kërkuese,
kërkon pezullimin e vendimit gjyqësor të formës së prerë, Kolegji vlerëson se pala kërkuese,
nuk ka parashtruar asnjë provë të lidhur me ndonjë rrethanë konkrete për ta vlerësuar nëse
jemi ose jo përpara rastit kur Gjykata e Lartë mund të konkludojë se nga ekzekutimi i
menjëhershëm i vendimit gjyqësor do të vinin pasoja të rënda për të. Në rastin konkret,
Kolegji vlerëson të theksojë se, pretendimi i kërkuesit për ardhjen e dëmeve të pasojave të
rënda dhe të pariparueshme, mbetet thjesht një kërkim supozuar, i pabazuar në prova dhe si i
tillë, i pambështetur në ligj.

9. Përsa më sipër, Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë vlerëson se nuk ka vend për të
pranuar kërkesën e paraqitur nga kërkuesi, për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor
të formës së prerë.
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PËR KËTO ARSYE :

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

VENDOSI:

Mospranimin e kërkesës së palës së paditur, z. Thanas Zharri, për pezullimin e
ekzekutimit të vendimit nr. 671, datë 26.05.2017 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Elbasan,
lënë në fuqi me vendimin nr. 206/10-2019-585, datë 02.04.2019 të Gjykatës së Apelit Durrës.

Tiranë, me 26.05.2020

ANËTAR ANËTAR KRYESUES
Sokol SADUSHI Ilir PANDA Ervin PUPE
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