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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI CIVIL 

___________________________________________________________________________ 

Nr.271/36 i  Regj.Themeltar 

Nr.271/36 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 

 

 Në datën 05.02.2021, mori në shqyrtim në dhomën e këshillimit çështjen civile nr. 

11118-3409-2018, që iu përket palëve:  

 

KËRKUES:  Dilaver Alla 

 

OBJEKTI: Kërkohet pezullimi i ekzekutimit të Vendimit nr. 553 (2413), datë 

09.05.2017 i Gjykatës së shkallës së parë Elbasan, i lënë në fuqi me 

Vendimin nr. 10-2018-1866 (644) nga Gjykata e Apelit Durrës, më 

datë 17.10.2018. 

  

BAZA LIGJORE: Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile 

 

në çështjen me palë: 

 

PADITËS:  Servet Alla 

 

I PADITUR:  Dilaver Alla 

 

  

KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË 

 

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

dhomën e këshillimit, 

 

VËREN: 
 

I. Rrethanat e çështjes 

 

1. Nga aktet e administruara në praktikën gjyqësore, rezulton padia është paraqitur 

para Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Elbasan, më datë 2.12.2016, me objekt “Detyrimin e të 

paditurit Dilaver Alla, të shpërblejë paditësin Servet Alla, për dëmin pasuror, të shkaktuar në 

pronën e tij, në shumën 590’000 lekë.”. 

2. Me Vendimin penal nr. 1174, datë 23.11.2015, të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 

Elbasan, është vendosur:  



 2 

“- Deklarimi fajtor i të pandehurit Dilaver Maliq Alla për kryerjen e veprës penale të 

“Shkatërrimit të pronës”, parashikuar nga neni 150 i Kodit Penal dhe në bazë të këtij neni 

dhe nenit 49 të Kodit Penal dënimin e tij me 100’000 (njëqind mijë) lekë gjobë...”.  

  3. Vendimi ka marrë formë të prerë më datë 5.10.2016, pasi me Vendimin nr. 661 

(10-2016-1988), datë 5.10.2016 të Gjykatës së Apelit Durrës është vendosur: 

“Lënia në fuqi e Vendimit nr. 1174 (13-2015-6647), datë 23.11.2015 të Gjykatës së Rrethit 

Gjyqësor Elbasan.”. 

4. Në vijim të këtij vendimi, paditësi ka paraqitur pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 

Elbasan padinë, sikundër është përshkruar më sipër, në pikën 1 të “Rrethanave të çështjes”. 

5. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Elbasan me Vendimin nr. 553 (2413), datë 

9.5.2017, ka vendosur: 

“- Pranimin e padisë së paditësit Servet Alla, kundër të paditurit Dilaver Alla. 

- Detyrimin e të paditurit Dilaver Alla, të dëmshpërblejë paditësin Servet Alla, në shumën 

prej 590’000 lekë.” 

- Detyrohet i padituri Dilaver Alla, që shumën e mësipërme ta shlyejë brenda një afati 2 

vjeçar, nga dita që ky vendim do të marrë formë të prerë. 

- Shpenzimet gjyqësore në shumën 6’100 lekë i ngarkohen të paditurit…”. 

6. Gjykata e Apelit Durrës me Vendimin nr. 10-2018-1866 (644), datë 17.10.2018, 

ka vendosur: 

“Lënien në fuqi të Vendimit nr. 553 (2413), datë 9.5.2017 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 

Elbasan.”. 

 7. Më datë 31.10.2018 ka paraqitur rekurs në Gjykatën e Lartë, i padituri Dilaver Alla, 

i cili ka kundërshtuar Vendimin e Gjykatës së Apelit Durrës nr. 10-2018-1866 (644), datë 

17.10.2018. 

8. Më datë 15.12.2020, i padituri Dilaver Alla ka paraqitur në Gjykatën e Lartë një 

kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë, duke 

parashtruar në thelb sa vijon: 

- Vendimi është rrjedhojë e zbatimit të keq të ligjit dhe i një procesi jo të rregullt ligjor, 

duke shtrembëruar të gjithë historinë e pronës time të cilën e kam të regjistruar dhe 

jam i pajisur me dokument ligjor, që vërteton pronësinë e saj.  

- Nuk kemi qenë dakord me vendimmarrjen e gjykatave dhe në gjykimin në shkallë të 

parë dhe në apel dhe për këtë arsye kërkojmë pezullimin e Ekzekutimit të Vendimit nr. 

553 (2413), datë 9.5.2017 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Elbasan, lënë në fuqi nga 

Vendimi nr. 10-2018-1866 (644), datë 17.10.2018 i Gjykatës së Apelit Durrës, pasi 

ekzekutimi i këtij vendimi do të sillte pasoja të pariparueshme dhe shumë të rënda për 

mua dhe familjen time. 

 

II. Vlerësimi i Kolegjit Civil  

 

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

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

pabazuar në ligj.  

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

motivet për të cilat, Gjykata e Lartë mund të pezullojë ekzekutimin e vendimit gjyqësor: 

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

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

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

materiale që siguron ekzekutimin vendimit.”.  

9. Kolegji vlerëson se neni 479, pika 1 i KPC-së 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 
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ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit gjyqësor të formës së prerë. Kjo e drejtë e palës 

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

ankimin efektiv në kuptim të nenit 43 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë dhe nenit 13 

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

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

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

prerë ka barrën t’i paraqesë Gjykatës rrethanat konkrete, të bazuara në prova në cilat të 

rezultojë se nga ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit gjyqësor të formës së prerë, kësaj pale 

mund t’i vijë një dëm i rëndë në mënyrë të parikthyeshme.  

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

ekzekutimit të Vendimit nr. 553 (2413), datë 9.5.2017 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 

Elbasan, lënë në fuqi nga Vendimi nr. 10-2018-1866 (644), datë 17.10.2018 i Gjykatës së 

Apelit Durrës, Kolegji Civil vlerëson se, kërkuesi nuk ka paraqitur asnjë shkak apo argument 

konkret të bazuar në prova se përse ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit do të sillte pasoja 

të rënda dhe të pariparueshme për të dhe familjen e tij. Të gjitha pretendimet që parashtron 

pala kërkuese si arsye për pezullimin e ekzekutimit të vendimit të Gjykatës së Apelit Durrës, 

nuk janë shkaqe të përligjura që të justifikojnë pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor 

të formës së prerë. Mosdakortësia me vendimet e shkallëve më të ulëta dhe argumenti i 

paraqitur nga kërkuesi se ekzekutimi i vendimit gjyqësor do të sillte pasoja të pariparueshme 

dhe shumë të rënda për kërkuesin dhe familjen e  tij, nuk është një argument i bazuar, që të 

përligjë marrjen e masës së pezullimit nga Kolegji, për sa kohë që vendimet gjyqësore janë të 

detyrueshme për t’u zbatuar dhe vetëm në rrethanat e parashikuara shprehimisht nga pika 1 e 

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

më tepër, argumentat e paraqitura nga kërkuesi mbeten hipotetike, vetëm në fazën e 

pretendimeve të tij, për aq kohë sa nuk ka paraqitur asnjë provë që të provojë pamundësinë 

financiare në ekzekutimin e detyrimit në fjalë. Gjithashtu, Gjykatat e shkallëve më të ulëta 

janë treguar të arsyeshme, duke i lënë mundësi kërkuesit që shumën e mësipërme ta shlyejë 

brenda një afati 2 vjeçar, nga dita që ky vendim do të marrë formë të prerë. 

11. Kolegji i vë në dukje kërkuesit që Kodi i Procedurës Civile parashikon mjetin 

procedural që i vjen në ndihmë debitorit që ndodhet në pamundësi financiare për të 

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

debitori ka të drejtë që të paraqesë kërkesë drejtuar gjykatës së vendit të ekzekutimit për të 

shtyrë afatin e ekzekutimit të debitorit ose ta ndajë atë në këste, referuar gjendjes pasurore të 

debitorit. 

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

pranuar kërkesën e paraqitur nga kërkuesi Dilaver Alla 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: 

 

Mospranimin e kërkesës së paraqitur nga kërkuesi Dilaver Alla për pezullimin e ekzekutimit 

të Vendimit nr. 553 (2413), datë 09.05.2017 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Elbasan, lënë në 

fuqi nga Vendimi nr. 10-2018-1866 (644), datë 17.10.2018 i Gjykatës së Apelit Durrës. 

 

Tiranë, më datë 05.02.2021 

 

  ANËTAR                                    ANËTAR                                   KRYESUES 

 

     Ilir PANDA                                  Sokol SADUSHI     Ervin PUPE 
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI CIVIL 

___________________________________________________________________________ 

Nr.274/39 i Regj.Themeltar 

Nr.274/39 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 

 

 Në datën 05.02.2021, mori në shqyrtim në dhomën e këshillimit çështjen civile Nr. 

11241-1210-2020, që u përket palëve:  

 

KËRKUES:    Bashkia Librazhd 

 

OBJEKTI:  Pezullimin e ekzekutimit të Vendimit nr. 10-2020-            

1035/285, datë 16.9.2020 të Gjykatës së Apelit Durrës 

deri në marrjen e vendimit përfundimtar. 

  

BAZA LIGJORE:    Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile 

 

në çështjen me palë: 

 

PADITËS I KUNDËRPADITUR:  Haki Gjeçi 

 

I PADITUR KUNDËRPADITËS:  Bashkia Librazhd 

 

  

KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË 

 

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

dhomën e këshillimit, 

 

VËREN: 

 

I. Rrethanat e çështjes 

 

1. Nga aktet e administruara në praktikën gjyqësore, rezulton padia është paraqitur 

para Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Elbasan, më datë 13.10.2017, me objekt: “Detyrimin e të 

paditurës Bashkia Librazhd, të shpërblejë paditësin me: 

- pagën e 12 muajve për zgjidhje të menjëhershme e të pajustifikuar të kontratës së 

punës: 

- pagën e 3 muajve për mosrespektim të afatit të njoftimit; 

- pagën e 11,5 muajve për vjetërsinë në punë; 
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- pagën e 2 muajve për mosrespektimin e procedurës së zgjidhjes së kontratës së 

punës.”. 

2. Pala e paditur, Bashkia Elbasan ka paraqitur kundërpadi me objekt:  

“1. Shpërblimin e dëmit të shkaktuar në shumën 2’356’362 lekë si e ardhur e munguar 

në buxhetin e Bashkisë Librazhd si pasojë e veprimeve dhe e mosveprimeve të paditësit të 

kundërpaditur sipas auditimit të Kontrollit të Lartë të Shtetit. 

2. Shpërblimin e dëmit të shkaktuar në shumën 285’000 lekë si e ardhur e munguar në 

buxhetin e Bashkisë Librazhd si pasojë e veprimeve dhe e mosveprimeve të paditësit të 

kundërpaditur për 6 mujorin e parë të vitit 2017.”.  

3. Me Vendimin nr. 1216 (13-2018-5255), datë 1.10.2018, Gjykata e Rrethit 

Gjyqësor Elbasan, ka vendosur:  

“Detyrimi i të paditurës Bashkia Librazhd, t’i paguajë paditësit Haki Gjeçi, pagën e 

12 muajve si dëm për zgjidhjen e  menjëhershme e të pajustifikuar të kontratës së punës, 

pagën e 3 muajve për mosrespektimin e afatit të njoftimit dhe pagën e 10 muajve si shpërblim 

për vjetërsinë në punë, në masën 1’260’000 lekë 

Rrëzimin e padisë për pjesën tjetër të kërkimeve 

Rrëzimin e kundërpadisë.”. 

4. Me Vendimin nr. 10-2020-1035/285, datë 16.9.2020, Gjykata e Apelit Durrës, 

ka vendosur:  

“Lënien në fuqi të Vendimit nr. 1216, datë 1.10.2018 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 

Elbasan.”. 

  5. Kundër këtij vendimi, më datë 23.12.2020 ka paraqitur rekurs në Gjykatën e 

Lartë, e paditura Bashkia Librazhd, e cila përveçse ka kërkuar prishjen e Vendimit të 

Gjykatës së Apelit Durrës nr. 10-2020-1035/285, datë 16.9.2020, ka kërkuar:  

“Pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë të Gjykatës së Apelit 

Durrës, deri në marrjen e vendimit përfundimtar të Gjykatës së Lartë.”. Si arsye, në 

mbështetje të kërkesës për pezullim, Bashkia Librazhd parashtron: 

- Vendimet e dhëna nga gjykatat do i sillnin financave publike të Bashkisë Librazhd një 

dëm të padrejtë, duke dëmtuar edhe interesat e komunitetit të gjerë. 

- Ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit do të sillte pasoja të rënda për Bashkinë 

Librazhd, duke i hequr të drejtën qytetarëve për të përfituar shërbimet që ofron 

Bashkia, por edhe duke vënë në vështirësi ekonomike institucionin tonë. 

 

II. Vlerësimi i Kolegjit Civil  

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

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

pabazuar në ligj.  

7. 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: 

“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 neni 479, pika 1 i KPC-së garanton vendosjen e masës së 

përkohshme procedurale të pezullimit të ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë 

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

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

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

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

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

ankimin efektiv në kuptim të nenit 43 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë dhe nenit 13 

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

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

rezultojë se nga ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit gjyqësor të formës së prerë, kësaj pale 

mund t’i vijë një dëm i rëndë në mënyrë të parikthyeshme.  

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

ekzekutimit të Vendimit nr. 10-2020-1035/285, datë 16.9.2020 të Gjykatës së Apelit Durrës, i 

cili ka vendosur lënien në fuqi të Vendimit nr. 1216 (13-2018-5255), datë 1.10.2018, të 

Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Elbasan, Kolegji Civil vlerëson se, kërkuesi nuk ka paraqitur 

asnjë shkak apo argument konkret të bazuar në prova se pse ekzekutimi i menjëhershëm i 

vendimit do të sillte pasoja të rënda dhe të pariparueshme për të. Të gjitha pretendimet që 

parashtron pala kërkuese si arsye për pezullimin e ekzekutimit të vendimit të Gjykatës së 

Apelit Durrës, nuk janë shkaqe të përligjura që të justifikojnë pezullimin e ekzekutimit të 

vendimit gjyqësor të formës së prerë. Mosdakortësia me vendimet e shkallëve më të ulëta dhe 

argumenti i paraqitur nga kërkuesi se ekzekutimi i vendimit gjyqësor do t’u hiqte të drejtën 

qytetarëve për të përfituar shërbimin që ofron Bashkia, duke e vënë në një vështirësi 

ekonomike institucionin, nuk është një argument i bazuar që të përligjë marrjen e masës së 

pezullimit nga Kolegji. Vendimet gjyqësore janë të detyrueshme për t’u zbatuar dhe vetëm në 

rrethanat e parashikuara shprehimisht nga pika 1 e nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile 

mund të vendoset pezullimi i ekzekutimit të tyre. Për më tepër, argumentat e paraqitura nga 

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

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

fjalë.  

10. Nga ana tjetër vendimi, efekti i të cilit kërkohet të pezullohet është një vendim, i 

cili ka disponuar për shpërblim dëmi nga prishja e marrëdhënies së punës. Qëllimi i këtij lloj 

dëmshpërblimi është që t’i sigurojë personit të dëmtuar, sipas vendimit të gjykatave, një 

mundësi jetese, deri në momentin e gjetjes së një punësimi të ri. Për këtë arsye, është e 

arsyeshme që ky shpërblim të përfitohet pa vonesa dhe pezullimi i ekzekutimit të këtyre lloj 

vendimeve, do të ishte një vonesë e pajustifikuar.  

11. Kolegji i vë në dukje kërkuesit që Kodi i Procedurës Civile parashikon mjetin 

procedural që i vjen në ndihmë debitorit që ndodhet në pamundësi financiare për të 

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

debitori ka të drejtë që të paraqesë kërkesë drejtuar gjykatës së vendit të ekzekutimit për të 

shtyrë afatin e ekzekutimit të debitorit ose ta ndajë atë në këste, referuar gjendjes pasurore të 

debitorit. 

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

pranuar kërkesën e paraqitur nga kërkuesi Bashkia Librazhd, 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: 

 

Mospranimin e kërkesës së paraqitur nga kërkuesi Bashkia Librazhd për pezullimin e 

ekzekutimit të Vendimit nr. 1216 (13-2018-5255), datë 1.10.2018, të Gjykatës së Rrethit 

Gjyqësor Elbasan, lënë në fuqi nga Vendimi nr. 10-2020-1035/285, datë 16.9.2020 i Gjykatës 

së Apelit Durrës. 

Tiranë, më datë 05.02.2021 

 

  ANËTAR                                   ANËTAR                                   KRYESUES 

 

     Ilir PANDA                                Sokol SADUSHI     Ervin PUPE 
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