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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI CIVIL 

 

Nr. 239 I Vendimit. 

 

V E N D I M 

NË EMËR TË REPUBLIKËS 

 

Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë i përbërë nga: 

 

Ervin PUPE   Kryesues 

Sokol SADUSHI  Anëtar 

Ilir PANDA   Anëtar 

 

Sot më datë 28.10.2020, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr. 239 akti, datë 

14.09.2020, si më poshtë: 

 

Kërkues:    Jani Gjoni 

 

Objekti: Pezullimin e ekzekutimit të titullit ekzekutiv të vendimit civil me nr. 

204, datë 28.03.2019 të Gjykatës së Apelit Vlorë, i cili ka lënë në 

fuqi vendimin nr. 1465, datë 26.07.2016 të Gjykatës së Rrethit 

Gjyqësor Vlorë. 

Baza ligjore:    Neni 479 e vijuesi Kodit të Procedurës Civile 

 

Në çështjen civile që i përket: 

 

Paditës:   Koco Gjoni 

 

I paditur:    Jani Gjoni 

 

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, 

 

V Ë R E N: 

 

I. Rrethanat e faktit  

 

1.    Gjykata e Rrethit Gjyqësor Vlorë, me Vendimin nr. 204, datë 28.03.2019 ka 

vendosur:  

“1. Pranimin e pjesshëm të padisë;  

 2. Detyrimin e të paditurit Jani Gjoni t’i lirojë dhe dorëzojë paditësit Koco (Kosta) 

Gjoni, tërësisht ambjentet e banesës në pronësi të paditësit të ndodhur në fshatin 

Qeparo, në vendin e quajtur “Protopape” të regjistruar me nr. pasurie 106/32, 

ambjente që posedohen në masën ½ nga i paditurit dhe konkretisht: Ambjenti “Bince”, 
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ambjenti “Kati përdhe”; ambjenti “Kati I” me të gjithë sipërfaqet e ndërtimit dhe 

sipërfaqet funksionale të këtyre ambjenteve;  

 3. Rrëzimin e padisë mbi kërkimin me objekt lirimin dhe dorëzimin e katit të dytë (kati 

sipër i banesës në proces legalizimi nga aplikuesi (Jani Gjoni) me sipërfaqe ndërtimi 

dhe funksionale sipas aktit të ekspertimit nr. 87,1 dhe 97 m2.” 

 

2.    Gjykata e Apelit Vlorë me vendimin Nr. 204, datë 28.03.201 ka vendosur:  

 “Lënien në fuqi të vendimit nr. 1465, datë 26.7.2016 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 

Vlorë” 

 

3.   Kundër këtij vendimi, pala e paditur, z. Jani Gjoni ka paraqitur rekurs dhe njëkohësisht 

me datë 24.09.2020 ka paraqitur, pranë Gjykatës së Lartë një kërkesë për pezullimin e 

ekzekutimit të vendimit të Gjykatës së Apelit Vlorë, duke parashtruar se: 

- Vendimet e gjykatave janë të pabazuar në ligj dhe janë marrë si rrjedhojë e një hetimi 

jo të plotë dhe të gjithanshëm; 

- Gjykata nuk ka bërë hetim në lidhje me pretendimin e palës së paditur Jani Gjoni se 

në rastin konkret kemi dy shtëpi banimi, njëra që i përket paditësit Koco Gjoni dhe 

tjetra që i përket palës së paditur, Jani Gjoni. Gjykatat në vendimin e tyre i referohen 

një numri tjetër pasurie dhe jo pasurisë objekt gjykimi; 

- Pasuria objekt gjykimi është ndërtuar me leje të organeve kompetente dhe shtesa mbi 

dy katet është në proces legalizimi nga ana e palës së paditur; 

- Nga të dyja gjykatat nuk është respektuar ose është zbatuar keq ligji dhe po ashtu ka 

shkelje të rënda të normave procedurale; 

- Ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit gjyqësor të formës së prerë do të sillte pasoja 

të rënda për palën e paditur, pasi vendimet objekt rekursi janë në kundërshtim të hapur 

me ligjin dhe të bazuara në prova dhe në aktet e administruara në dosjen gjyqësore; 

- Pas dhënies së vendimit nga Gjykata e Apelit Vlorë kemi marrë prova të reja nga 

ASHK Vlorë se pasuria objekt gjykimi trekatëshe, ndërtuar në fshatin Qeparo është në 

proces legalizimi nga shtetasi Jani Gjoni. 

 

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 
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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 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.  

Kolegji vlerëson se pala kërkuese në kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të vendimit ka 

paraqitur të njëjta shkaqe me ato të parashtruara në rekurs, të cilat Kolegji i vlerëson në 

dhomë këshillimi në momenitn e paraqitjes së rekursit.  
 

PËR KËTO ARSYE: 

 

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

 

V E N D O S I: 

Mospranimin e kërkesës së kërkuesit z. Jani Goni për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 

1465, datë 26.07.2016 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë, lënë në fuqi me vendimin nr. 

204, datë 28.03.2019 të Gjykatës së Apelit Vlorë. 

 

                                                                        Tiranë, me 28.10.2020 
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI CIVIL 

 

Nr. 250 I Vendimit. 

 

V E N D I M 

NË EMËR TË REPUBLIKËS 

 

     Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë i përbërë nga: 

 

Ervin PUPE   Kryesues 

Sokol SADUSHI  Anëtar 

Ilir PANDA   Anëtar 

    

Sot më datë 28.10.2020, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr. 250 akti, datë 

06.10.2020, si më poshtë: 

 

Kërkues:    Shqiponja Kina  

 

Objekti:   Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 75, datë 05.03.2020 të 

Gjykatës së Apelit Vlorë. 

     

Baza ligjore:    Neni 472 e vijues i K.Pr.Civile. 

 

Në çështjen civile që i përket: 

 

Paditës:   Shqiponja Kina 

      

 

I Paditur:    Shoqëria “ALBPETROL” SHA 

 

Person i tretë:  Përmbaruesi gjyqësor privat Neritan Cuko 

 

 

       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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V Ë R E N:  
 

I. Rrethanat e faktit  

 

1.    Nga aktet bashkëlidhur kërkesës për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të 

formës së prerë, ka rezultuar se paditësja, znj. Shqiponja Kina, në cilësinë e punëmarrëses, 

i është drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier, kundrejt punëdhënësit, shoqërisë 

“Albpetrol” SHA. 

 

2.   Gjykata e Rrethit Gjyqësor Fier, me vendimin nr. 130, datë 24.10.2013 ka vendosur 

rrëzimin e padisë.  

 

3.     Gjykata e Apelit Vlorë, me vendimin nr. 594, datë 03.10.2013, ka vendosur ndryshimin e 

vendimit të gjykatës së shkallës së parë dhe pranimin e padisë së paditëses duke u detyruar 

pala e paditur t’i paguajë tetë paga shpërblim për vjetërsi në punë, dymbëdhjetë paga 

mujore sipas VKM nr. 106, datë 01.02.2012 dhe 12 paga mujore si asistente sociale.  

 

4.   Gjykata e Lartë me vendimin  nr. 36, datë 04.02.2016 ka vendosur lënien në fuqi pjesërisht 

të vendimit nr. 594, datë 03.10.2013 të Gjykatës së Apelit Vlorë në lidhje tetë pagat për 

shpërblimin për vjetërsi dhe 12 pagat sipas VKM nr. 106, datë 01.02.2012 dhe ndryshimin 

e vendimit për pjesën tjetër, duke rrëzuar padinë përsa i përket 12 pagave mujore si 

asistencë sociale.  

 

5.     Në kushtet ku vendimi i Gjykatës së Apelit Vlorë ishte ekzekutuar tërësisht, pas marrjes së 

vendimit nga Gjykata e Lartë, sipas nenit 485/a të K.P.C ka vijuar procedura e ezkekutimit 

të detyrueshëm ndaj paditëses për kthimin e pagave të marra nga ekzekutimi i vendimit. 

 

6.     Në vijim, paditësja, znj. Shqiponja Kina i është drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier 

me padinë e pavlefshmërisë së titullit ekzekutiv, vendimit nr. 130, datë 24.01.2013 të 

Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier, të ndryshuar me vendimin nr. 594, datë 03.10.2013 të 

Gjykatës së Apelit Vlorë, i ndryshuar me vendimin nr. 36, datë 04.02.2016 të Gjykatës së 

Lartë, si të pavlefshëm, pasi ekzekutimi është parashkruar dhe marrjen e masës së sigurimit 

të padisë, sipas nenit 609 të K.P.C. 

 

7.     Gjykata e Rrethit Gjyqësor Fier, me Vendimin nr. 1808, datë 18.12.2019 ka vendosur: 

“1. Pranimin e kërkesëpadisë në lidhje me çështjen civile nr. regj. them 21282-02188-62-

2019 (1735); 2. Deklarimin e pavlefshëm të titullit ekzekutiv; “Vendimit nr. 130 (62-2013-

303), datë 24.01.2013 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier; 3. Vazhdimin e pezullimit të 

ekzekutimit të vendimit nr. 130 (62-2013-303), datë 24.01.2013 të Gjykatës së Rrethit 

Gjyqësor Fier...” 

 

8.     Gjykata e Apelit Vlorë me vendimin Nr. 75, datë 05.03.2020 ka vendosur:  

 “Ndryshimin e vendimit nr. 1808, datë 18.12.2019 të Gjykatës së Shkallës së Parë Fier në 

këtë mënyrë 

1. Rrëzimin e padisë; 
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2. Shpenzimet gjyqësore i ngarkohen paditëses” 

 

9.    Kundër këtij vendimi, paditësja, znj. Shqiponja Kina, ka paraqitur rekurs dhe njëkohësisht 

me datë 24.09.2020 ka paraqitur, pranë Gjykatës së Lartë një kërkesë për pezullimin e 

ekzekutimit të vendimit të Gjykatës së Apelit Vlorë, duke parashtruar se: 

- Me vendimin e Gjykatës së Apelit Vlorë me të cilin është ndryshuar vendimi i gjykatës së 

shkallës së parë dhe është vendosur rrëzimi i padisë automatikisht ka rënë edhe masa e 

pezullimit të ekzekutimit të vendimit nr. 130, datë 24.01.2013 të dhënë nga Gjykata e 

Rrethit Gjyqësor Fier; 

- Ekzekutimi i këtij vendimi do të sillte pasoja të rënda dhe të pariparueshme pasi 

përmbaruesi gjyqësor privat vijon ekzekutimin e vendimit duke marrë nga llogaria bankare 

pagën deri në momentin e ekzekutimit të vendimit; 

- Paga ime në vlerën 40.000 lekë/muaj është e tillë që mbulon me vështirësi shpenzimet e 

jetesës, si rrjedhojë aq më tepër prekja e kësaj page do të shkaktojë vështirësi për 

paditësen; 

- Jam familjare, jetoj në një shtëpi me qera prej vitit 2019, kam një fëmijë në ngarkim, i cili 

vazhdon arsimin e lartë ku të gjitha shpenzimet janë në ngarkim; 

- Gjendja ime shëndetësore është e vështirë pasi vuaj nga osteoperoza, sëmundje e cila 

kërkon shpenzime kurimi mujore në vlerën mesatare 10.000 lekë/ muaj; 

- Jam 60 vjeç dhe për dy vite dal në pension. Ekzekutimi i vendimit do të sillte pasoja të 

rënda dhe të pariparueshme pasi nëse ekzekutohet shuma të cilën unë e kam të vështirë për 

t’a rikthyer, kjo do të shkaktonte pasoja të rënda ekonomike dhe sociale për paditësen. 

 

II. VLERËSIMI I KOLEGJIT CIVIL TË GJYKATËS SË LARTË 

 

1. 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.  

 

2. 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. 

 

3. 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 
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menjëhershëm i vendimit gjyqësor të formës së prerë dhe pse apo në çfarë mënyre ky dëm 

është me natyrë të parikthyeshme.  

 

4. 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 jenë konkrete dhe të referuara edhe në fakte dhe prova që vërtetojnë 

ekzistencën e tyre. Si rregull i përgjithshëm nuk janë të mjaftueshme vetëm shkaqet ligjore 

të përmbajtjes së rekursit për të pranuar kërkesën për pezullimin e ekzekutimit të vendimit 

gjyqësor të formës së prerë, pasi shqyrtimi në themel i rekursit ndryshon nga shqyrtimi i 

kërkesës për pezullim.  

 

5. Duke iu rikthyer rastit konkret, Kolegji vlerëson se shkaqet dhe rrethanat e parashtruara 

nga pala kërkuese, znj. Shqiponja Kina, nuk janë të tilla që që të mund të çojnë në 

konkluzionin se nga ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit gjyqësor do të vinin pasoja të 

rënda dhe të pariparueshme për të. 
 

PËR KËTO ARSYE : 

 

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

 

V E N D OS I: 
 

Mospranimin e kërkesës së kërkuesit znj. Shqiponja Kina për pezullimin e ekzekutimit të 

vendimit nr. 75, datë 05.03.2020 të Gjykatës së Apelit Vlorë. 

 

                                                                        Tiranë, më 28.10.2020 
 

         

 



1 
 

 
REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI CIVIL 

 

Nr. 251 i Vendimit. 

V E N D I M 

NË EMËR TË REPUBLIKËS 

 

Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë i përbërë nga: 

 

Ervin PUPE  Kryesues 

Sokol SADUSHI Anëtar 

Ilir PANDA   Anëtar 

  

Sot më datë 28.10.2020, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr. 251 akti, datë 

07.10.2020, si më poshtë: 

 

Kërkues: Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore Tiranë.  

 

Objekti:  Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr.672, datë 08.07.2019, të 

Gjykatës së Apelit Tiranë. 

 

Baza ligjore:   Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile. 

 

Për çështjen civile që iu përket palëve: 

 

Paditës:   Agim Osmanllari 

 

E paditur:   Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore. 

  

 

KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SE LARTË 

 

 Pasi dëgjoi relatimin e gjyqtarit, z. Ervin Pupe mbi kërkesën e pezullimit të 

ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë, 

 

V Ë R E N: 

I.  Rrethanat e çështjes 

 

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

Rajonale e Sigurimeve Shoqërore Tiranë me datë 07.10.2020 ka paraqitur një kërkesë për 

pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 672, datë 08.07.2019 të Gjykatës së Apelit 

Tiranë. 

 

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

i është drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, kundrejt palës së paditur Drejtoria 
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Rajonale e Sigurimeve Shoqërore Tiranë, me padinë me objekt; Detyrimin e palës së 

paditur të më njoh vjetërsinë në punë si ish minator nën tokë ........  

 

3. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë, me vendimin nr. 8754 datë 26.10.2018 ka vendosur: 

“Pranimin e padisë. 

Detyrimin e palës së paditur të më njohë vjetërsinë në punë, si ish minator nën tokë për 

periudhën 30.06.1990 deri më 01.11.1994. 

Detyrimin e palës së paditur Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore, të vijojë 

pagesën e pensionit nga data 05.03.2008 e në bijim. 

Ky vendim përbën titull ekzekutiv pasi të marrë formë të prerë si dhe është i 

ekzekutueshëm nga përmbarimi. 

Shpenzimet gjyqësore i ngarkohen palës së paditur”. 

 

4. Gjykata e Apelit Tiranë, me vendimin nr. 672 datë 08.07.2019 ka vendosur: 

 “Lënien në fuqi të vendimit nr.8754 datë 26.10.2018 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 

Tiranë”.  

 

5.  Kundër këtij vendimi, ka paraqitur rekurs pala e paditur Drejtoria Rajonale e Sigurimeve 

Shoqërore Tiranë, e cila, ka paraqitur pranë Gjykatës së Lartë, kërkesën me nr. 2305 prot. 

datë 07.10.2020 për pezullimin e ekzekutimit të vendimit të Gjykatës së Apelit Tiranë, 

duke parashtruar këto shkaqe: 

 -Kemi ushtruar të drejtën e rekursit. 

 -Titulli ekzekutiv sjell pasoja të rënda dhe të pariparueshme në bazë të nenit 479 të 

K.Pr.Civile, duke i njohur paditësit të drejtën e dhënies së diferencave që nga viti 2008, 

pasi ai në vitin 2008 nuk ka moshën për të përfituar asnjë nga pensionet që parashikon 

ligji në Republikën e Shqipërisë. 

 -Në vitin 2008 paditësit i është ndërprerë pensioni pleqërisë pasi është konstatuar që 

përfitonte pension me ditëlindje të falsifikuar 14.10.1938 ndryshe nga sa figuron në 

sistemin online të regjistrit të shtetasve 31.07.1959. Pra ai nuk plotëson asnjë prej 

kritereve që parashikon ligji nr. 7703/1993 dhe ligji nr. 150/2014. 

  -Ekzekutimi këtij vendimi është një precedent i rrezikshëm, në dëm të fondeve të 

Institutit të Sigurimeve Shoqërore, pasi janë fonde që përballohen nga buxheti i shtetit.  

 -Përfundimisht kërkojmë pezullimin e ekzekutimit të këtij vendimi sipas nenit 479.  

 

II.  VLERËSIMI I KOLEGJIT CIVIL TË GJYKATËS SË LARTË 

 

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

Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore Tiranë, për pezullimin e ekzekutimit të 

vendimit gjyqësor të sipërcituar është e bazuar në ligj. 

 

7.  Në pikën 1 të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile, parashikohen kushtet dhe motivet 

për të cilat, Gjykata e Lartë, mund të pezullojë ekzekutimin e vendimit gjyqësor: “1. 

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

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

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

garanci materiale që siguron ekzekutimin vendimit. 

 

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

pezullim të palës kërkuese Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore Tiranë, gjendet 

edhe kopja e rekursit të ushtruar nga kjo palë kundër vendimit gjyqësor që kërkohet të 
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pezullohet ekzekutimi. Gjithashtu, konstatohet se pala tjetër Agim Osmanllari 

pjesëmarrëse në gjykimin e çështjes ku është dhënë vendimi gjyqësor që kërkohet të 

pezullohet, është njoftuar rregullisht për kërkesën e paraqitur nga pala kërkuese Drejtoria 

Rajonale e Sigurimeve Shoqërore Tiranë, i cili nuk ka parashtruar argumente lidhur me 

bazueshmërinë në ligj të kërkesës për pezullim dhe për qëndrimin e tij. 

 

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

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

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

vendimit të formës së prerë, sigurisht duke patur parasysh arsyet justifikuese të zbatimit të 

kësaj mase, sikur mundet të jetë dëmi i rëndë dhe i pariparueshëm që mund të sjellë 

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

ndërgjyqëse gjyqhumbëse është paraparë nga ligji procedural civil si mjet që garanton 

ankimin efektiv në kuptim të nenit 43 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë dhe 

nenit 13 të Konventës Europiane të të Drejtave të Njeriut. 

 

10. Nga shqyrtimi i shkaqeve konkrete për të cilat pala kërkuese Drejtoria Rajonale e 

Sigurimeve Shoqërore Tiranë, kërkon pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor, 

Kolegji vlerëson se, kjo kërkesë, në tërësinë e saj, motivohet jo vetëm me shkaqe që kanë 

të bëjnë me ligjshmërinë e vendimeve të dhëna nga gjykata e shkallës së parë dhe ajo e 

apelit në zgjidhjen e çështjes, të cilat ky Kolegj i vlerëson në kohën kur shqyrton në 

dhomë këshillimi shkaqet e rekursit ndaj vendimit të gjykatës së apelit, por dhe faktin që 

pala kërkuese ka paraqitur argumenta konkret të bazuara në ligj se ekzekutimi i 

menjëhershëm i vendimit do të sillte për palën e paditur pasoja të rënda dhe të 

pariparueshme financiare për palën kërkuese, deri në momentin e shqyrtimit të rekursit 

nga Gjykata e Lartë (neni 479 pika 1 shkronja “a” e Kodit të Procedurës Civile). 

 

11. Kolegji vlerëson se çështja paraqet dhe ngre disa pikëpamje të ndryshme mbi zbatimin e 

ligjit procedural (në lidhje me kompetencën lëndore) dhe të ligjit material, të cilat janë 

pretenduar nga palët deri në këtë moment të zhvillimit të procesit dhe mbi të cilat kanë 

mbajtur qëndrimin gjykatat. Tashmë që çështja shtrohet për zgjidhje përfundimtare, do të 

duhet të pritet gjykimi dhe vendimi përfundimtar i Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë në 

lidhje me këto pretendime të ngritura nga palët. Për rrjedhojë pretendimet e palës 

kërkuese në kërkesën për pezullim gjenden të mbështetura në nenin 479 të Kodit të 

Procedurës Civile. 

 

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

kërkesën e paraqitur nga pala kërkuese Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore 

Tiranë, për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë. 

 

PËR KËTO ARSYE, 

 

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

 

V E N D O S I: 

 

 Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 672, datë 08.07.2019, të Gjykatës së Apelit 

Tiranë. 

 

Tiranë, më 28.10.2020 


