
1

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË

KOLEGJI CIVIL
Nr. 230 i Vendimit.

V E N D I M

NË EMËR TË REPUBLIKËS

Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë i përbërë nga gjyqtarët:

Ervin PUPE Kryesues
Sokol SADUSHI Anëtar
Ilir PANDA Anëtar

Sot më datë 16.09.2020, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr. 230 akti, datë
03.08.2020, si më poshtë:

KËRKUES: Alma Goga.

OBJEKTI: Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr.192, datë 20.05.2019 të
Gjykatës së Apelit Gjirokastër.

BAZA LIGJORE: Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile.

Për çështjen civile që iu përket palëve:

PADITËS: Andrea Dilo.

TË PADITUR: Ferdinand  Goga, Alma Goga.

KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SE LARTË

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

V Ë R E N
I. Rrethanat e çështjes

1. Para Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji), pala kërkuese Alma Goga, me
datë 03.08.2020 ka paraqitur një kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 192,
datë 20.05.2019 të Gjykatës së Apelit Gjirokastër.

2. Referuar akteve të administruara në gjykatat e faktit rezulton se paditësi Andrea Dilo i
është drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Sarandë kundrejt palëve të paditura Ferdinand
Goga dhe Alma Goga, me padinë me objekt; Detyrimin e palëve të paditura për të liruar e
dorëzuar apartamentin  e banimit të ndodhur në qytetin e Sarandës...
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3. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Sarandë, me vendimin nr.415  datë 18.05.2018 ka
vendosur:
“-Rrëzimin e padisë së paditësve Ferdinand dhe Alma Goga.
-Pranimin pjesërisht të padisë së paditësit Andrea Dilo kundër të paditurve Ferdinand dhe
Alma Goga.
-Detyrimi i të paditurve Ferdinand dhe Alma Goga të lirojnë dhe dorëzojnë sipërfaqen
ndërtimore që përputhet me pasurinë 18/61+1-72, volumi 8, faqe 225 me sipërfaqe 99 m2,
zona kadastrale 8642, sipas regjistrimit në ZVRPP Sarande dhe e pasqyruar me emërtimin
“apartamenti nr.72” në plan vendosjen apo skicën nr.1 datë 06.04.2018 (datë e shkruar me
dorë) bashkëlidhur aktit të ekspertimit të ekspertes Fjoralda Hysi datë 23.3.2018. Ndërsa
sipas situatës faktike pasuria që duhet të lirohet dhe dorëzohet përfshin pjesërisht sipërfaqen
e emërtuar “apartamenti B” dhe pjesërisht atë të emërtuar si “apartamenti C” në skicat nr.2
dhe 3, datë 06.04.2018 (datë e shkruar me dorë) bashkëlidhur aktit të ekspertimit të ekspertes
Fjoralda Hysi datë 23.03.2018.
-Rrëzimin e padisë së shtetasit Andrea Dilo kundër të paditurve Ferdinand Goga dhe Alma
Goga për pjesën tjetër.
-Akti i ekspertimit dhe planvendosjet ( skicat) përkatëse të hartuara nga ekspertja Fjoralda
Hysi i bashkëlidhen dhe bëhen pjesë e këtij vendimi.
Ky vendim në lidhje me padinë e shtetasit Andrea Dilo përbën titull ekzekutiv dhe është i
ekzekutueshëm nga përmbaruesi gjyqësor.
Shpenzimet gjyqësore të llogaritura në tabelën në fund të këtij vendimi, në padinë e shtetasve
Ferdinand dhe Alma Goga, janë në ngarkim të tyre, ndërsa në padinë e shtetasit Andrea
Dilo, ½ (një e dyta) e shpenzimeve gjyqësore është në ngarkim të të paditurve Ferdinand dhe
Alma Goga, ndërsa pjesa tjetër siç është bërë”.

4. Gjykata e Apelit Gjirokastër, me vendimin nr.192 datë 20.05.2019 ka vendosur:
“Lënien në fuqi të vendimit nr.23-2012-896/415 datë 18.05.2018 të Gjykatës së Rrethit
Gjyqësor Sarandë“.

5. Kundër këtij vendimi, ka paraqitur rekurs pala e paditur Alma Goga e cila, me datë
03.08.2020 ka paraqitur pranë Gjykatës së Lartë, kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të
vendimit të Gjykatës së Apelit Gjirokastër, duke parashtruar këto shkaqe:
-Kemi ushtruar të drejtën e rekursit.
-Vendimi i Gjykatës së Apelit Gjirokastër është një vendim i cili duhet të pezullohet, pasi prej
ekzekutimit të këtij vendimi ne kërkuesve na vijnë pasoja të rënda dhe të pariparueshme.
-Gjykata nuk mund të urdhërojë lirim dorëzimin e një sendi në këtë mënyrë, ajo duhet ti
referohet ose gjendjes juridike të pronave ose gjendjes faktike të tyre. Në rastin konkret pjesa
urdhëruese e këtij vendimi është kontradiktore dhe e pakuptimte dhe për pasojë sjellë dëm të
rëndë dhe të pariparueshëm.
-Për më tepër që kjo pjesë urdhëruese prek apartamente të tjerë për shtetas të tjerë që prej
gjykatës as nuk është hetuar në lidhje me këtë drejtim dhe as nuk rezulton të jenë thirrur në
gjykim për të cilët ne paraqitem vërtetimet e pronësisë (një kopje të të cilave po ja
bashkëlidhim edhe kësaj kërkese).
-I padituri Andrea Dilo e ka fituar pronësinë siç pretendohet prej tij në vitin 2011 të përfituar
nga veprimet e Shërbimit Përmbarimor, pra shume më vonë sesa titulli ynë i pronësisë.
-Referuar po dispozitës të nenit 479 të K.Pr.Civile kush është garancia materiale që siguron
ekzekutimin e vendimit.
Kjo garanci janë vetë apartamentet siç del nga vetë vendimi i Gjykatës së Apelit dhe provat
që janë administruar në gjykim. Pronat janë pasuri të paluajtshme dhe nuk mund të tjetërsohet
apo të zhduken, për më tepër që për apartamentin objekt gjykimi nuk ekziston vërtetim
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pronësie pasi fleta e regjistrit është grisur pranë ish ZVRPP Sarandë. Dhe pikërisht mospasja
e këtij vërtetimi pronësie ka iniciuar dhe këtë proces gjykimi.
Kjo provohet me shkresën zyrtare të ish - ZVRPP Sarandë, e paraqitur në gjykim, ku thuhet
se Prejardhja e pronës libri 1 faq. 51 nr.255 indeksi datë 12.6.2006 ku prona ka qenë e
regjistruar, mungon fleta e regjistrit faq. 52 ku ka të përcaktuar pronarin dhe shënimin që
është bërë transaksion.
-Pasi humbëm besimin te Gjykata pas dhënies së vendimit, i jemi drejtuar me Kallëzim Penal
në Prokurorinë pranë Rrethit Gjyqësor Sarandë (kopje bashkëlidhur kërkesës), për të hetuar
në lidhje me humbjen e pronësisë, grisjen e fletës së regjistrit hipotekor etj, aktualisht nuk
kanë përfunduar hetimet.

6. Në zbatim të pikës 1 të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile, bashkëlidhur kërkesës për
pezullim të palës kërkuese Alma Goga, gjendet edhe kopja e rekursit të ushtruar nga kjo palë
kundër vendimit gjyqësor që kërkohet të pezullohet ekzekutimi. Gjithashtu, konstatohet se
pala tjetër Andrea Dilo pjesëmarrës në gjykimin e çështjes ku është dhënë vendimi gjyqësor
që kërkohet të pezullohet, është njoftuar rregullisht për kërkesën e paraqitur nga pala
kërkuese Alma Goga dhe ka parashtruar këto argumente:
-Së pari, Vendimi gjyqësor i Gjykatës së Apelit Gjirokastër që ka lënë në fuqi vendimin e
Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Sarandë është depozituar pranë ASHK-së Zyra Vendore
Sarandë, dhe aktualisht është lëshuar Certifikata për Vërtetim Pronësie në emër të Andrea
Dilos. (bashkëngjitur në cilësinë e provës).
- Po kështu, në vijimësi dhe të këtij fakti, vëmë në dijeni gjykatën se mbi këtë pasuri, është
vendosur një barrë hipotekore mbi të cilën është marrë një kredi në Bankë, fakt i cili
pasqyrohet edhe në kartelën e pasurisë së paluajtshme që i bashkëngjitet Certifikatës së
Pronësisë. Pra, në thelb, dëmi që passjell pezullimi i këtyre vendimeve, është edhe më i madh
për Andrea Dilon, përsa kohë janë kryer veprime juridike konkrete në momentin që vendimet
gjyqësore janë ekzekutuar dhe regjistruar në regjistrat publik të pasurive të paluajtshme.
- Së dyti, në asnjë prej pikave të parashtruara nga ana e kërkueses, nuk arrijnë të përmbushin
kushtet e domosdoshme që dispozita e K.Pr.Civile kërkon për të pranuar një kërkesë të tillë,
që në thelb paraqet një rëndësi themelore përsa kohë arrin të ngrijë gjendjen e vendimeve
gjyqësore të formës së prerë. Në thelb këto mjete janë mjete të jashtëzakonshme dhe kanë
karakter përjashtimor, që do të thotë se pala gjyqhumbëse, ka barrën e provës së nga
ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit gjyqësor të formës së prerë, mund të vijnë pasoja të
pariparueshme dhe të pakthyeshme.
-Së treti, kundërshtimi i veprimeve përmbarimore është institut më vete i së drejtës, është një
mjet kërkimi në gjykatë në të cilën kundërshtohen veprimet e përmbaruesit dhe bëhen pjesë e
një shqyrtimi gjyqësor në juridiksion të përcaktuar nga K.Pr.Civile.
Së katërti, argumenta të tillë, që ndodhen në përmbajtje të kërkesës, nuk kanë të bëjnë aspak
me kushtet që kërkon të përmbushen neni 479 i K.Pr.Civile. Palës paditëse, nuk i vjen asnjë
dëm i rëndë dhe i pariparueshëm, as në dukje dhe as në themel të fakteve, përsa kohë që kjo
palë disponon pasuri të tjera në godinën ku ndodhet pasuria objekt shqyrtimi. Cilat janë
pasojat e pariparueshme dhe të pa ekzekutueshme që mund të vijnë, kur vetë kjo palë nuk
pranon të ekzekutojë një vendim gjyqësor të formës së prerë, të detyrueshëm për ekzekutim.
-Një përzierje e kërkesave ligjore që lidhen me institute të ndryshme të së drejtës, dëmtojnë
rëndë qëllimin e vetë ligjit dhe ligjzbatuesve. Palët nuk mund të kërkojnë kërkojnë dhe të
abuzojnë me të drejta procedurale që ligji njeh, kur vetë nuk pranojnë të respektojnë
vendimmarrje të cilat, edhe kur bien ndesh me interesat e tyre, janë të formës së prerë dhe të
detyrueshme për zbatim për këdo që preket prej tyre.
-Rrëzimin e kërkesës së kërkueses Alma Goga, për pezullimin e ekzekutimit të Vendimit.

II. Vlerësimi i Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë
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7. 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.

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: “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.

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

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

11. Përsa më sipër, Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë vlerëson se nuk ka vend për të pranuar
kërkesën e paraqitur nga kërkuesja Alma Goga, 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.

VENDOSI:

Mospranimin e kërkesës së paraqitur nga kërkuesja Alma Goga për pezullimin e ekzekutimit
të vendimit nr. 192, datë 20.05.2019 të Gjykatës së Apelit Gjirokastër.

Tiranë, më 16.09.2020

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

KOLEGJI CIVIL

Nr. 223 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 16.09.2020, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr. 223 akti,
datë 21.07.2020, si më poshtë:

Kërkues: Hekuran Gjeli. Marcela Xhindoli, Silvana Bishqemi, Rodgena Topi.

Objekti: Pezullimi i ekzekutimit të vendimit të formës së prerë Nr.10-2019-201
(63) datë 06.02.2019 të Gjykatës së Apelit Durrës.

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

Në çështjen civile që i përket:

Paditës: Ymer Ashiku, Agron Kumi, Frederik Gjevori.

I Paditur: Marcela Xhindoli, Silvana Bishqemi, Hekuran Gjeli,
Rodgena Topi.

Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë

Pasi dëgjoi relatimin e gjyqtarit 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. Para Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji), palët kërkuese Hekuran Gjeli
etj, me datë 13.07.2020 kanë paraqitur një kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të
vendimit nr. 10-2019-201 (63), datë 06.02.2019 të Gjykatës së Apelit Durrës.

2. Referuar akteve të administruara në gjykatat e faktit rezulton se paditësat Ymer Ashiku
etj, i janë drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Elbasan kundrejt palëve të paditura Hekuran
Gjeli etj, me padinë me objekt; Lirim e dorëzim sendi ......

3.Gjykata e Rrethit Gjyqësor Elbasan, me vendimin nr. 380 (13-2017-1807), datë
04.04.2017 ka vendosur:
“Pranimin pjesërisht të padisë;
1. Detyrimin e të paditurit Hekuran Gjeli të lirojë e dorëzojë paditësave Ymer Ashiku, Agron
Kumi dhe Frederik Gjevori dhe të gjithë bashkëpronarëve të tjerë sipërfaqen prej 3228m2 e
ndodhur në pasurinë Nr. 105/6 ZK 8523 e llojit Arë me adresë Lagjen Skënderbej Elbasan, e
cila në aktin e ekspertimit shtesë është harta 4/2 e cila paraqitet me pikëzime ngjyrë jeshile
dhe brenda së cilës ndodhet ndërtesa Nr.1 (regjistri hipotekor 42-64) me sipërfaqe 132m2,

dhe ndërtesa prej 40m2, akt i cili është pjesë përbërëse e vendimit.
Detyrimin e të paditurit Hekuran Gjeli të paguajë vlerën e përdorimit në shumën 936 658
lekë deri më datë 31.12.2016 dhe shumën prej 6.725 lekë në muaj deri në dorëzimin e sendit.
2. Detyrimin e të paditurit Silvana Bishqemi të lirojë e dorëzojë paditësave Ymer Ashiku,
Agron Kumi dhe Frederik Gjevori dhe të gjithë bashkëpronarëve të tjerë sipërfaqen prej
75.50 m2 e ndodhur në pasurinë Nr. 105/6, Z.K 8526, e llojit Arë e ndodhur në Lagjen
Skënderbej Elbasan e cila në aktin e ekspertimit shtesë, harta 4/2 paraqitet me germën B2,
akt i cili është pjesë përbërëse e vendimit.
Detyrimin e të paditurit Silvana Bishqemi të paguajë vlerën e përdorimit në shumën 21.898
lekë deri më datë 31.12.2016 dhe shumën prej 157 lekë në muaj deri në dorëzimin e sendit.
3. Detyrimin e të paditurit Marcela Xhindolli të lirojë e dorëzojë paditësave Ymer Ashiku,
Agron Kumi, Frederik Gjevori dhe të gjithë bashkëpronarëve të tjerë sipërfaqen prej 72.30
m2 e ndodhur në pasurinë Nr.105/6, ZK 8526 e llojit Arë e ndodhur në Lagjen Skënderbej
Elbasan e cila në aktin e ekspertimit shtesë, harta 4/2, paraqitet e germën B1, akt i cili është
pjesë përbërëse e vendimit.
Detyrimin e të paditurit Marcela Xhindoli të paguajë vlerën e përdorimit në shumën 20.969
lekë deri më datë 31.12.2016 dhe shumën prej 151 lekë në muaj deri në dorëzimin e sendit.
4. Detyrimin e të paditurit Rodgena Topi të lirojë e dorëzojë paditësave Ymer Ashiku, Agron
Kumi dhe Frederik Gjevori dhe të gjithë bashkëpronarëve të tjerë sipërfaqen prej 54.50 m2 e
ndodhur në pasurinë Nr. 105/6 ZK 8526 e llojit Arë, e ndodhur në Lagjen Skënderbej
Elbasan, e cila në aktin e ekspertimit shtesë harta 4/2, paraqitet me germën B3, akt i cili
është pjesë përbërëse e vendimit.
Detyrimin e paditurit Rodgena Topi të paguajë vlerën e përdorimit në shumën 15.806 lekë
deri në datën 1.12.2016 dhe shumën prej 114 lekë në muaj deri në dorëzimin e sendit.

4. Gjykata e Apelit Durrës, me vendimin nr. 10-2019-201(63), datë 06.02.2019 ka
vendosur: “Lënien në fuqi të vendimit nr. nr. 380 (13-2017-1807), datë 04.04.2017 të
Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Elbasan me ndryshimin:
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Rrëzimin e kërkesë padisë për të paditurin Hekuran Gjeli për lirimin dhe dorëzimin e
sipërfaqes prej 100,7 m2 nga e cila ndërtesë 40 m2 e ndodhur në pasurinë Nr. 105/6 ZK 8526
e llojit Arë, me adresë në Lagjen Skënderbej, Elbasan, e cila ka kaluar në pronësi të të
paditurës Silvana Bishqemi sipas lejes së legalizimit Nr. 809087, datë 10.05.2017 për të cilën
është lëshuar certifikata e pronësisë për ndërtesën me Nr. 177214, datë 24.11.2018 të ZVRPP
Elbasan.
Rrëzimin e kërkesëpadisë për të paditurën Marcela Xhindoli (pika 3) e dispozitivit të vendimit
të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Elbasan.

5. Kundër këtij vendimi, kanë paraqitur rekurs palët e paditur Hekuran Gjeli etj, si dhe kanë
paraqitur, pranë Gjykatës së Lartë një kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të vendimit të
Gjykatës së Apelit Durrës, duke parashtruar se:
-Kemi ushtruar të drejtën e rekursit.
-Në vendimet e gjykatave janë lejuar shkelje të rënda procedurale që kanë ndikuar në dhënien
e vendimit.
-Gjatë gjykimit në apel nuk janë evidentuar faktet dhe provat që kanë lidhje me çështjen në
gjykim e që janë të domosdoshme për zgjidhjen e drejtë të saj si dhe marrjen e tyre konform
parashikimit të nenit 213 të K.Pr.Civile.
-Konkluzioni i gjykatave të të dy shkallëve bie ndesh me kuptimin e padisë së rivendikimit
(actio rivendicatio) dhënë në nenin 296 të K.Civil, pasi pozita e të paditurit në këtë padi është
e ndërvarur dhe e kushtëzuar nga rregullimit e bëra edhe nga ligji “Për legalizimin,
urbanizimin, dhe integrimin e ndërtimeve pa leje”, i ndryshuar.
-Ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit do të sjellë pasoja të rënda dhe të pariparueshme për
kërkuesin në rast vendimmarrje të ndryshme të Gjykatës së Lartë nga vendimet e gjykatave
më të ulta, për shkak se detyrimi i tyre qëndron në lirimin dhe dorëzimin e sipërfaqeve mbi të
cilat janë ndërtuar banesat e tyre.
-Prishja e vendimeve nga ana e Gjykatës së Lartë pas shqyrtimit të rekursit do të
vështirësonte kthimin e palëve në gjendjen e mëparshme.

II. Vlerësimi i Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë

6. Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji) vlerëson se kërkesa e palëve kërkuese,
për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të sipërcituar 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: “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 palëve kërkuese Hekuran Gjeli etj, gjendet edhe kopja e rekursit të ushtruar nga
këto palë kundër vendimit gjyqësor që kërkohet të pezullohet ekzekutimi. Gjithashtu,
konstatohet se palët e tjera Ymer Ashiku etj, pjesëmarrës në gjykimin e çështjes ku është
dhënë vendimi gjyqësor që kërkohet të pezullohet, janë njoftuar rregullisht për kërkesën e
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paraqitur nga palët kërkuese Hekuran Gjeli etj, dhe nuk kanë parashtruar argumente lidhur
me bazueshmërinë në ligj të kërkesës për pezullim.

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

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

11. Përsa më sipër, Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë vlerëson se nuk ka vend për të pranuar
kërkesën e paraqitur nga kërkuesit Ismet Kotorri etj, 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 kërkuesit Hekuran Gjeli, Marcela Xhindoli, Silvana
Bishqemi dhe  Rodgena Topi për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 10-2019-201 (63)
datë 06.02.2019 të Gjykatës së Apelit Durrës.

Tiranë, më 16.09.2020

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

KOLEGJI CIVIL

Nr. 213 i Vendimit.
V E N D I M

NË EMËR TË REPUBLIKËS

Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë i përbërë nga gjyqtarët:

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

Sot më datë 16.09.2020, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr. 213 akti, datë
19.06.2020, si më poshtë:

KËRKUES: Ismet Kotorri, Arjana Kotori, Dritan Kotori, Xhevdet Llozi.

OBJEKTI: Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 562, datë 25.02.2014 të
Gjykatës së Apelit Tiranë.

BAZA LIGJORE: Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile.

Për çështjen civile që iu përket palëve:

PADITËSE: Ballkiz Asllani.

TË PADITUR: Ismet Kotorri, Arjana Kotori, Dritan Kotori, Xhevdet Llozi.

KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SE LARTË

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

V Ë R E N
I. Rrethanat e çështjes

1. Para Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji), pala kërkuese, Ismet Kotorri
etj, me datë 19.06.2020 ka paraqitur një kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr.
562, datë 25.02.2014 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

2. Referuar akteve të administruara në gjykatat e faktit rezulton se paditësja Ballkiz Asllani, i
është drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë kundrejt palës së paditur, Ismet Kotorri etj,
me padinë me objekt; Kthim sendi, lirim  e dorëzim trualli ......
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3. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë, me vendimin nr.10664 datë 07.11.2012 ka
vendosur:
“Pranimin e pjesshëm të kërkesë padisë.
Detyrimin e të paditurve Ismet dhe Arjan Kotorri t’i lirojnë dhe dorëzojnë paditëses Ballkiz
Asllani sipërfaqen prej 205 m2 truall, nga e cila 62.6 m , ndërtim një katësh, e përcaktuar me
ngjyrë blu, në planvendosje Nr.2 të aktit të ekspertimit.
Detyrimin e të paditurit Dritan Kotorri t’i lirojë dhe dorëzojë paditëses Ballkiz Asllani,
sipërfaqen 13 m2 tokë truall, e përcaktuar me ngjyrë rozë, në planvendosje Nr.2 të aktit të
ekspertimit.
Detyrimin e të paditurit Xhevdet Llozi t’i lirojë dhe dorëzojë paditëses Ballkiz Asllani,
sipërfaqen 6 m“ tokë truall, e përcaktuar me ngjyrë të gjelbërt, në planvendosje Nr.2 të aktit
të ekspertimit.
Pjesë përbërëse e këtij vendimi është edhe akti i ekspertimit teknik, i hartuar nga Ing.eksperte
Elvira Lame.
Rrëzimin për pjesën tjetër të kërkesëpadisë.
Shpenzimet gjyqësore i ngarkohen të paditurve”.

4. Gjykata e Apelit Tiranë, me vendimin nr.562 datë 25.02.2014 ka vendosur:
“Lënien në fuqi të vendimit nr.10664  datë 07.11.2012 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor
Tiranë.”

5. Kundër këtij vendimi, kanë paraqitur rekurs palët e paditura Ismet Kotorri etj, si dhe i janë
drejtuar Gjykatës së Lartë me kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të vendimit të Gjykatës
së Apelit Tiranë, duke parashtruar këto shkaqe:
-Kemi ushtruar të drejtën e rekursit.
-Paraqesim këtë kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të vendimit pasi ekzekutimi i këtij
vendimi do të sillte pasoja tepër të rënda për kërkuesat/rekursuesit dhe të pariparueshme, pasi
ka shkaqe nga ato të parashikuara në nenin 472 te K.Pr.Civile për prishjen e vendimeve.
Me vendimet e mësipërme të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor
Tiranë nuk jemi dakort pasi janë marrë në zbatim të gabuar të ligjit procedural, e material.
-Kreditoren Ballkiz Asllani, nuk mund t’a përfaqësojë djali i saj z. Vedat Asllani me prokurën
e përgjithshme Nr. 720 Rep. Nr. 285 Kol. datë 24.02.2011, për faktin se paditësja Ballkiz
Asllani ka ndërruar jetë dhe duhet të jenë trashëgimtarët ligjorë të të ndjerës kërkuesa një
ndër ta dhe djali i saj Vedat Asllani, i cili nuk mund të jetë me përfaqësuesi i prokurës së
përgjithshme Nr.720 Rep. Nr.285 Kol. datë 24.02.2011. Për më tepër që e ndjera Ballkiz
Asllani ka lënë testament.
Komisioni i Kthimit dhe Kompensimit të Pronave e nuk mund të kthente një prone e cila
ishte në përdorim publik (rrugë pjesë përbërëse e rrugës ”5 Maji”) në momentin paraqitjes së
kërkesës pranë atij komisioni dhe vazhdon të jetë dhe sot, pra mund të jetë në pronësi të
Bashkisë Tiranë të Qarkut Tiranë ose në përdorim. Vlen parimi antik sipas të cilit asnjeri nuk
mund t’u transferojë të tjerëve më shumë të drejta sa ka ai vetë.
Vendimit të Bashkisë së Tiranës (Kom. Kthim. Pron.) nr.126, datë 26.06.1995, pra Bashkia e
Tiranës me këto vendime është zhveshur nga pronësia e këtij trualli dhe nuk ka me asnjë
tagër mbi të.
Të dy vendimet e gjykatave janë marrë në kundërshtim me ligjin procedural dhe material si
rezultat i vlerësimit të gabuar dhe të njëanshëm të provave të administruara gjatë shqyrtimit
gjyqësor gjë që ka çuar gjykatat në arsyetim të gabuar dhe në një vendim jo të drejtë, të
pambështetur në prova, në cenimin e rëndë të të drejtës tonë kushtetuese.
Ashtu siç kemi parashtruar më sipër, përderisa Gjykata e Lartë të shprehet për këto vendime,
kërkohet pezullimi i veprimeve përmbarimore deri në përfundim të gjykimit. (pasi ka shkelje
të procedurës, fakti nuk ekziston) dhe ekzekutimi i vendimit prishja e mureve rrethues, heqja
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e portës, prishja e ndërtesës, do të sillte pasoja të rënda për kërkuesit në rast të ekzekutimit të
vendimit për më tepër që ata kanë certifikatat e pronësisë.
Ndërkohë palët kërkuese Ismet Kotorri etj, i janë drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë
me kërkesë padi me objekt: Kundërshtim veprimesh përmbarimore dhe pavlefshmëri e titullit
ekzekutiv dhe pezullimin e veprimeve të përmbaruesit gjyqësor deri në përfundim të
gjykimit.
Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë me vendimin e ndërmjetëm me nr. 10011 Akti datë
23.07.2020 ka vendosur:
“Të urdhërojë pezullimin e veprimeve përmbarimore për ekzekutimin e titullit ekzekutiv
vendim nr. 10664 datë 07.11.2012 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë dhe vendimin nr.
562 datë 25.02.2014 të Gjykatës së Apelit Tiranë”.

6. Në zbatim të pikës 1 të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile, bashkëlidhur kërkesës për
pezullim të palës kërkuese Ismet Kotorri etj, gjendet edhe kopja e rekursit të ushtruar nga
këto palë kundër vendimit gjyqësor që kërkohet të pezullohet ekzekutimi. Gjithashtu,
konstatohet se pala  tjetër Ballkiz Asllani pjesëmarrëse në gjykimin e çështjes ku është dhënë
vendimi gjyqësor që kërkohet të pezullohet, është njoftuar rregullisht për kërkesën e paraqitur
nga pala kërkuese Ismet Kotorri etj, e cila ka parashtruar këto argumente :
-Në asnjë moment kërkesa e palës së paditur nuk provon ekzistencën e rrethanave të cilësuara
në germën ‘a’ të paragrafit të parë të nenit 479 të K.Pr.Civile. Tek akti i ekspertimit, vlera e
prishjes së mureve rrethuese dhe e godinës një katëshe është relativisht e ulët dhe nuk mund
të pretendohet ardhja e një pasoje të rëndë e të pariparueshme nga ekzekutimi i vendimit të
formës së prerë. Madje pala kërkuese në kërkesën e saj nuk ka marrë përsipër as dhënien e
një garancie materiale për ekzekutimin e vendimit, si p.sh. vlerën e kthimit të saj në gjendjen
e mëparshme, të cituara nga ekspertja.
-Në përfundim sa më sipër, vlerësojmë se kërkesa e palës së paditur është një akt thellësisht
formal, pa asnjë brendi të qenësishme materiale, i cili jo vetëm është i pabazuar në ligjin e
zbatueshëm dhe në faktet e provat e administruara në dosjen gjyqësore, por shpesh nuk i
përgjigjet as së vërtetës së thjeshtë të prezantuara nga këto fakte e gjetje të vendimit të
formës së prerë. Për këtë shkak vlerësojmë se ekzistojnë të gjitha rrethanat dhe arsyet që
Gjykata të krijojë bindjen e brendshme për të refuzuar argumentat e palëve të paditura dhe si
rrjedhojë të rrëzojë kërkesën e tyre për pezullim ekzekutim vendimi.

II. Vlerësimi i Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë

7. 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.

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: “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.

9. Kolegji vlerëson se neni 479/1 i K.Pr.Civile 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
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gjyqhumbëse është paraparë nga ligji procedural civil si mjet që garanton ankimin efektiv në
kuptim të nenit 43 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë dhe nenit 13 të Konventës
Europiane të të Drejtave të Njeriut. Por duhet theksuar se kjo është një masë e përkohshme
me karakter përjashtimor dhe të jashtëzakonshëm. Kjo do të thotë se pala ndërgjyqëse
gjyqhumbëse që bën kërkesën për pezullimin e vendimit gjyqësor të formës së prerë ka
barrën t’i paraqesë Gjykatës rrethanat konkrete, të bazuara në prova në cilat nga ekzekutimi i
menjëhershëm i vendimit gjyqësor të formës së prerë, kësaj pale mund t’i vijë një dëm i rëndë
në mënyrë të parikthyeshme.

10. Nga shqyrtimi i shkaqeve konkrete për të cilat pala kërkuese, kërkon pezullimin e
ekzekutimit të vendimit gjyqësor, Kolegji Civil konstaton se, pezullimi i ekzekutimit të
këtij vendimi është vendosur nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë me vendimin e
ndërmjetëm nr.10011 Akti datë 23.07.2020 me afat deri në përfundimin e shqyrtimit të
çështjes nga kjo gjykatë.
Në rrethanat kur pala kërkuese i është drejtuar Gjykatës së Lartë për pezullimin e
ekzekutimit të vendimit gjyqësor nr. 562, datë 25.02.2014 të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe në
Gjykatën e Shkallës së Parë Tiranë e njëjta palë ka kundërshtuar veprimet e përmbarimore
për ekzekutimin e vendimit të formës së prerë dhe pezullimin e tyre, kërkesë e cila është
pranuar nga kjo gjykatë. Kolegji vlerëson se ky vendim i gjykatës sjell të njëjta efekte siç
mund të vendoste Gjykata e Lartë në rastin e pranimit të kërkesës. Në këto kushte Kolegji
çmon se kërkesa e bërë nga palët kërkuese Ismet Kotorri etj, për pezullimin e ekzekutimit të
vendimit nr. 562, datë 25.02.2014 të Gjykatës së Apelit Tiranë mbetet pa objekt dhe si e tillë
nuk duhet pranuar.

11. Përsa më sipër, Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë vlerëson se nuk ka vend për të pranuar
kërkesën e paraqitur nga kërkuesit Ismet Kotorri etj, 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.

VENDOSI:

Mospranimin e kërkesës së paraqitur nga kërkuesit Ismet Kotorri, Arjana Kotori, Dritan
Kotori dhe Xhevdet Llozi, për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 562, datë 25.02.2014
të Gjykatës së Apelit Tiranë.

Tiranë, më 16.09.2020

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

KOLEGJI CIVIL

Nr. 158 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 16.09.2020, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr. 158 akti, datë
26.02.2020 si më poshtë:

Kërkues: Nevruz Veizaj

Objekti: Pezullimi i ekzekutimit të vendimit nr. 176, datë 18.02.2019 të
Gjykatës së Apelit Tiranë, me të cilin është lënë në fuqi
vendimi nr. 6331, datë 15.07.2016 të Gjykatës së Rrethit
Gjyqësor Tiranë

Baza ligjore: Neni 479/a të Kodit i Procedurës Civile.

Në çështjen civile që i përket:

Paditës: Qefsere Ceka

I paditur: 1. Nevruz Veizaj;
2. Dallëndyshe Veizaj

Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë

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

VËREN:

1. Rrethanat e çështjes
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1. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë, me vendimin nr. 6331, datë 15.07.2016 ka
vendosur: “1. Pranimin e pjesshëm të kërkesëpadisë; 2. Detyrimin e të paditurës
Dallëndyshe Veizaj të paguajë në favor të paditëses Qefsere Ceka shumën prej 100.000 lekë
për dëmin jopasuror të shkaktuar; 3. Detyrimin e të paditurit Nevruz Veizaj të paguajë në
favor të paditëses Qefsere Ceka shumën prej 100.000 lekë për dëmin jopasuror të shkaktuar;
4. Shpenzimet gjyqësore në ngarkim të të paditurve…”

2. Gjykata e Apelit Tiranë, me vendimin nr. 176, datë 18.02.2019 ka vendosur:
“1. Lënien në fuqi të vendimit nr. 6331, datë 15.07.2016 të Gjykatës së RRethit Gjyqësor
Tiranë…”

3. Kundër Vendimit nr. 176, datë 18.02.2019 të Gjykatës së Apelit Tiranë kanë
ushtruar rekurs, palët e paditura, z. Nevruz Veizaj dhe Dallëndyshe Veizaj dhe po ashtu me
datë 26.02.2020 kanë 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:
- Vendimet e gjykatave janë të pabazuara në ligj;
- Në eventualitetin e ndryshimit të vendimeve nga gjykatat më të ulëta nga Gjykata e Lartë,

paditësja do e ketë të pamundur të kthejë shumën pasi është pensioniste;
- Ekzekutimi i menjëhershëm i këtij vendimi do të sillte pasoja të rënda dhe të

pariparueshme;
- Në kushtet ku palët e paditura janë pensionistë dhe invalidë.

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 argumenteve 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
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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, 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. Kolegji vlerëson se,
kërkesa për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë, kryesisht
motivohet me shkaqe që 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.

9.  Përsa më sipër, Kolegji vlerëson se nuk ka vend për të pranuar kërkesën e paraqitur
nga kërkuesit 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 kërkuesve, z. Nevruz Veizaj dhe znj. Dallëndyshe Veizaj për
pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 6331, datë 15.07.2016, të Gjykatës së Rrethit
Gjyqësor Tiranë, lënë në fuqi me vendimin nr. 176, datë 18.02.2019 të Gjykatës së Apelit
Tiranë.

Tiranë, me datë 16.09.2020

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

KOLEGJI CIVIL

Nr. 176 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 16.09.2020, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr. 176 akti, datë
12.05.2020, si më poshtë:

Kërkues: Rudina Mema

Objekti: Pezullimi i ekzekutimit të vendimit nr. 600/10-2019-1830, datë
10.10.2019 i Gjykatës së Apelit Durrës.

Baza ligjore: Neni 479,  pikat “1”, gërma “a” dhe “2” i Kodit të Procedurës
Civile.

Në çështjen me palë:

Paditës: Adi Madhi

I Paditur: 1. Rudina Mema;
2. Tamara Madhi;
3. Frenka Kina;
4. Argita Kona

Objekti i padisë: 1. Detyrimin e të paditurve për t’u njohur bashkëpronar dhe
pronar të një banese me nr. 7/253-1, me sipërfaqe 120 m2,
ndodhur në lagjen “Aqif Pasha”, Elbasan;
2. Konstatimin e pavlefshmërisë absolute të kontratës së
shitblerjes nr. 4333 rep., nr. 619 kol., datë 05.11.2001;
3. Konstatimin e pavlefshmërisë absolute të kontratës së
shitblerjes nr. 5199 rep., nr. 619 kol., datë 26.09.2006;
4. C’regjistrimin e kësaj pasurie dhe regjistrimin në emër të
paditësit sipas objektit.

Baza ligjore: Nenet 32, 154 e vijues të K.Pr.Civile dhe 83, 92/a, 106, 164, 199
e vijues të K.Civil.

Paditës: Rudina Mema
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I paditur: Adi Madhi;
Tamara Madhi.

Objekti: 1. Detyrimin e të paditurve t’i lirojnë dhe dorëzojnë paditëses
pasurinë e paluajtshme të llojit banesë, me nr. pasurie nr.
7/253-1, me sipërfaqe 120 m2, ndodhur në lagjen “Aqif Pasha”,
Elbasan, regjistruar në regjistrin hipotekor nr. 8524-252, datë
12.10.2006;
2. Detyrimin e të paditurve t’i shpërblejnë paditëses për
përdorimin e pasurisë nr. 7/253-1 nga marrja e posedimit deri
në dorëzimin e tij.

Baza ligjore: Nenet 31, 32, 145 e vijues të K.Pr.Civile dhe 149, 296 e 298 të
Kodit Civil.

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 Elbasan, me Vendimin nr. 840 (13-2017-3430),
datë 03.07.2017 ka vendosur:

“1. Pranimin pjesërisht të padisë së paditësit Adi Madhi kundër të paditurve Rudina
Mema, Tamara Madhi, Frenka Kina e Argita Kina;

2. Konstatimin si veprim juridik absolutisht të pavlefshëm të kontratës të shitjes nr. 4333
rep., nr. 76 kol., datë 05.11.2001. Kalimin në pronësi të shtetit shqiptar të pjesës së pandarë
që e paditura Tamara Madhi ka qenë bashkëpronare në pasurinë e paluajtshme nr. 7/253+1,
ndodhur në zonën kadastrale nr. 8524, lagjia “Aqif  Pasha” Elbasan;

3. Konstatimin e pavlefshmërisë absolute të kontratës së shitblerjes nr. 5199 rep., nr. 619
kol., datë 26.09.2006;

4. Detyrimin e të paditurave Rudina Mema, Tamara Madhi, Frenka Kina e Argita Kina të
njohin paditësin dhe shtetin shqiptar si bashkëpronarë të pasurisë së paluajtshme nr.
7/253+1-1, ndodhur në zonën kadastrale nr. 8524, lagjia “Aqif Pasha”, Elbasan;

5. Rrëzimin e padisë së paditësit Adi Madhi për njohjen pronar mbi pasurinë objekt
gjykimi;

6. Rrëzimin e padisë së paditëses Rudina Mema kundër të paditurve Adi Madhi dhe
Tamara Madhhi, me objekt lirimin dhe dorëzimin e pasurisë së paluajtshme nr. 7/253+1-1, e
ndodhur në zonën kadastrale nr. 8254, Elbasan dhe shpërblimin për përdorimin e saj;

7. Urdhërohet ZVRPP Elbasan të çregjistrojë si pronare të pasurisë së paluajtshme nr.
7/253+1-1, ndodhur në zonën kadastrale nr. 8254, lagjja “Aqif Pasha”, Elbasan, paditësen
Rudina Mema dhe ta regjistrojë atë në pronësi të paditësit Adi Madhi dhe të shtetit shqiptar;

8. Pasi vendimi të marrë formë të prerë t’i dërgohet ZVRPP Elbasan për të kryer
veprimet përkatëse;

9. Një kopje e vendimit pasi të marrë formë të prerë, t’i dërgohet MZHETS Tiranë;
10. Shpenzimet gjyqësore sikurse janë bërë...”

2. Gjykata e Apelit Durrës me vendimin Nr. 10-2019-1830 (600), datë 10.10.2019,
ka vendosur: “Lënien në fuqi të vendimit civil me nr. 840 (13-2017-3430), datë 03.07.2017 të
Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Elbasan me këtë ndryshim:
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- Kthimin e palëve të kontratës me nr. 4333 Rep., Nr. 76 Kol., datë 05.11.2001 dhe
Nr. 5199 Rep., Nr. 619 Kol., datë 26.09.2006 në gjendjen e mëparshme;

- Një kopje e këtij vendimi t’i dërgohet Agjencisë Shtetërore të Kadastrës, drejtoria
Vendore Elbasan për veprimet në lidhje me disponimin e këtij vendimi;

- Kundër vendimit mund të bëhet rekurs në Gjykatën e Lartë sipas ligjit”
3. Kundër këtij vendimi, znj. Rudina Mema ka paraqitur rekurs dhe njëkohësisht me

datë 12.05.2020 ka paraqitur, pranë Gjykatës së Lartë një kërkesë për pezullimin e
ekzekutimit të vendimit të Gjykatës së Apelit Durrës, duke parashtruar se:
- Paditësja Rudina Mema ka të drejtë të kërkojë pezullimin e ekzekutimit të vendimit të

gjykatës së Apelit Durrës, për sa kohë ka filluar ekzekutimi i këtij vendimi nga Agjensia
Shtetërore e Kadastrës;

- Përmes ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë cënohen në mënyrë
joproporcionale interesat pasurore dhe të banimit të palës së paditur Rudina Mema;

- Duke qënë që vendimi gjyqësor i formës së prerë do të regjistrohet në mënyrë
përfundimtare në Agjencinë Shtetërore e Kadastrës, ekziston mundësia e tjetërsimit të
sendit tek të tretët, nga pala gjyqfituese. Si rrjedhojë, në eventualitetin e cënimit të
vendimit nga Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë, do të ishte i vështirë kthimi i palëve në
gjendjen e mëparshme. Si rrjedhojë plotësohet kriteri i ardhjes së një dëmi të rëndë dhe të
pariparueshëm sipas nenit 479 të K.Pr.Civile;

- Vendimi i Gjykatës së Apelit është i pabazuar në ligj.
4.  Në vijim, pala e paditur, Tamara Madhi, me datë 22.05.2020 ka paraqitur

prapësimet me shkrim kundër kërkesës për pezullimin e ekzekutimit të vendimit, sipas nenit
479/6 të K.Pr.Civile, duke parashtruar se:
- Kërkuesja nuk ka sjellë argumenta se pse ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit do të

sillte pasoja të rënda dhe të pariparueshme, si rrjedhojë nuk plotësohet një nga kushtet e
parashikuara në nenin 479 të K.Pr.Civile;

- Vendimi i Gjykatës së Apelit që kërkohet të pezullohet është vendim me karakter
deklarativ, nuk është vendim detyrimi dhe si i tillë nuk pezullohet;

- Është provuar gjatë gjykimit se prona është poseduar nga Adi Madhi dhe Tamara Madhi
dhe provohet se kjo pronë nuk është poseduar asnjëherë nga kërkuesja Rudina Mema.

5. Po ashtu, me datë 22.05.2020 ka paraqitur prapësimet me shkrim paditësi, z. Adi
Madhi, duke parashtruar se:
- Prej rreth 13 vitesh paditësi e ka patur të pamundur të realizojë të drejtën e tij, për

shkak të proceseve të tejzgjatura gjyqësore për këtë çështje;
- Paditësi është në gjendje jo të mirë shëndetësore dhe kjo pasqyrohet në epikrizën

përkatëse të datës 02.03.2016 të lëshuar nga Qendra Spitalore “Xh.Kongoli” Elbasan,
e konfirmuar kjo dhe nga mjeku i posaçëm si dhe një epikrizë tjetër e lëshuar po nga
kjo qendër me datë 02.03.2016;

- Kërkesa e palës së paditur, znj. Rudina Mema është e pabazuar në ligj dhe si e tillë
duhet të rrëzohet;

- Kërkesa është pa objekt sepse kërkuesja nuk ka banuar në banesën objekt gjykimi dhe
se banesa është poseduar gjthmonë nga paditësi Adi Madhi, kjo do të thotë se
ekzekutimi i vendimit nuk sjell asnjë pasojë për palën e paditur.

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 formës së prerë, 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
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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 479/1 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
Republikës së Shqipërisë dhe nenit 13 të Konventës Europiane të të Drejtave të Njeriut. Por
duhet theksuar se kjo është një masë e përkohshme me karakter përjashtimor dhe të
jashtëzakonshëm. Kjo do të thotë se pala ndërgjyqëse gjyqhumbëse që bën kërkesën për
pezullimin e vendimit gjyqësor të formës së prerë ka barrën t’i paraqesë Gjykatës rrethanat
konkrete, të bazuara në prova në cilat nga ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit gjyqësor të
formës së prerë, kësaj pale mund t’i vijë një dëm i rëndë në mënyrë të parikthyeshme.

9. 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. 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, znj. Rudina Mema, për pezullimin e ekzekutimit
të vendimit nr. 840 (13-2017-3430), datë 03.07.2017 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Elbasan,
ndryshuar pjesërisht me vendimin nr. 10-2019-1830 (600), datë 10.10.2019 të Gjykatës së
Apelit Durrës.

Tiranë, me 16.09.2020

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

KOLEGJI CIVIL

Nr. 179 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 16.09.2020, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr. 179 akti, datë
20.05.2020, si më poshtë:

Kërkues: Shoqëria “ALBA-FLOR” SHPK

Objekti: Pezullimi i ekzekutimit të vendimit nr. 7592, datë
29.09.2016 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë dhe
vendimit nr. 511, datë 27.05.2019 të Gjykatës së Apelit
Tiranë.

Baza ligjore: Neni 479/1/a i K.Pr.Civile.

Në çështjen civile që i përket:

Paditës/I Kundërpaditur: 1. Bashkim Pasmaçiu;
2. Liljana Pasmaçiu.

I paditur/kundërpaditës: Shoqëria “Alba Flor” SHPK

Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë

Pasi dëgjoi relatimin e gjyqtarit  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. 7592, datë 29.09.2016 ka
vendosur:

“1. Pranimin pjesërisht të kërkesëpadisë;
2. Konstatimin e pavlefshmërisë absolute të pjesshme të akt-marrëveshjes nr. 1131

Rep., Nr. 170 Kol., datë 30.05.2002, hartuar pranë noteres Nexhla Këllezi, lidhur me
disponimet e palëve kontraktore për pasurinë e përbërë nga kati i dytë dhe i tretë i banesës
trekatëshe dhe i sipërfaqes truall prej 58 m2, të ndodhura në pasurinë me Nr. 4/131, Zonë
Kadastrale Nr. 8380, regjistruar në regjistrin hipotekor me nr. 2101, datë 28.05.1998 të
ndodhura në Rrugën “Hajdar Hidri”, Nr. 20, Tiranë, duke kthyer palët në gjendjen e
mëparshme;

3. Detyrimin e palëve ndërgjyqëse për zbatimin e detyrimeve të pjesës tjetër të
vlefshme të akt-marrëveshjes nr. 1131 Rep., Nr. 170 Kol., datë 30.05.2002, hartuar pranë
noteres Nexhla Këllezi dhe të kontratës së sipërmarrjes nr. 613 Rep., Nr. 86 Kol., datë
25.04.2003 si më poshtë:

- Detyrimin e palës së paditur kundërpaditëse, shoqëria “Alba-Flor” shpk që t’i verë
në dispozicion palës paditëse të kundërpaditur, Bashkim Pasmaçiu dhe Liljana Pasmaçiu, së
bashku, sipërfaqen ndërtimore prej 302 m2, sipas të njëjtave kushte të përcaktuara në
kontratë, të ndodhur në ndërtimin e kryer prej saj me leje ndërtimi Nr. 25, datë 26.07.2002 të
K.RR.T, Bashkia Tiranë, objekt 2, 4, 7, 9 dhe 10 Kat, me 2 kat parkim nën tokë, në Rr: “Islam
Alla” dhe “Sami Frashëri”, Tiranë, kundrejt paraqitjes prej palës paditëse të kundërpaditur,
Bashkim Pasmaçiu dhe Liljana Pasmaçiu, ndaj shoqërisë “Alba-Flor” shpk, të çertifikatës
për vërtetim pronësie të pasurisë truall me sip. 120 m2 dhe banesë tre kat me sipërfaqe
ndërtimore 90 m2, e ndodhur në pasurinë me nr. 4/254, Zonë Kadastrale Nr. 8380, e
regjistruar në regjistrin hipotekor me nr. 4861, datë 27.10.1995, Rr: “Islam Alla”, Nr. 17,
Tiranë;

4. Rrëzimin e kërkesëpadisë për pjesën tjetër të saj;
5. Pranimin pjesërisht të kundërpadisë;
6. Konstatimin e pavlefshmërisë absolute të pjesshme të akt-marrëveshjes nr. 1131

Rep., Nr. 170 Kol., datë 30.05.2002, hartuar pranë noteres Nexhla Këllezi, lidhur me
disponimet e palëve kontraktore për pasurinë e përbërë nga kati i dytë dhe i tretë i banesës
trekatëshe dhe i sipërfaqes truall prej 58 m2, të ndodhura në pasurinë me Nr. 4/131, Zonë
Kadastrale Nr. 8380, regjistruar në regjistrin hipotekor me nr. 2101, datë 28.05.1998 të
ndodhura në Rrugën “Hajdar Hidri”, Nr. 20, Tiranë, duke kthyer palët në gjendjen e
mëparshme, para këtij disponimi;

7. Rrëzimin e kundërpadisë për pjesën tjetër të saj...”

2. Gjykata e Apelit Tiranë me vendimin Nr. 511, datë 27.05.2019 ka vendosur:
“Ndryshimin e vendimit nr. 7592, datë 29.09.2016 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor
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Tiranë si më poshtë:
1. Pranimin e pjesshëm të padisë;
2. Detyrimin e të paditurit kundërpaditës, shoqëria “Alba Flor” shpk të zbatojë

kontratën e sipërmarrjes nr. 613 Rep., Nr. 86 Kol., datë 25.04.2003 në favor të palës
paditëse si vijon:

- Dorëzimin e sipërfaqes 70 m2 dyqan në objektin e ndërtuar prej tij sipas lejes së
ndërtimit me vendimin nr. 25, datë 26.07.2002 të K.RR.T, Bashkia Tiranë ose në pamundësi
t’i paguajë kundravlerën prej 20.300.000 lekë;

- Dorëzimin e sipërfaqes 310 m2 apartamente në objektin e sipërcituar ose në
pamundësi t’i paguajë vlerën prej 44.950.000 lekë;

- Dorëzimin e një vend parkimi (garazhd) me sipërfaqe 14 m2 në objektin e
sipërcituar ose në pamundësi t’i paguajë vlerën 1.421.000 lekë;

3. Rrëzimin e padisë për pjesët e tjera të saj;
4. Rrëzimin e kundërpadisë...”
3. Kundër këtij vendimi, pala e paditur, kundërpaditëse, shoqëria “Alba-Flor” SHPK

ka paraqitur rekurs dhe njëkohësisht me datë 20.05.2020 ka paraqitur, pranë Gjykatës së
Lartë një kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të vendimit të Gjykatës së Apelit Tiranë, duke
parashtruar se:
- Përmbaruesi në kundërshtim me përmbajtjen e vendimit të Gjykatës së Apelit ka filluar

ekzekutimin e vendimit duke vënë sekuestro mbi pasuri dhe sipërfaqe ndërtimore për të
cilat shoqëria ka lidhur kontrata me të tretët dhe që nuk lidhen me sipërfaqet e
pretenduara nga paditësi. Kjo rezulton nga fakti se në vendimin e gjykatës së apelit është
pranuar fakti se nuk ka sipërfaqe të lira dhe për këtë arsye janë vendosur detyrime
alternative;

- Edhe pse në vendimin gjyqësor është pranuar fakti se nuk ka sipërfaqe të lira, zyra e
përmbarimit ka filluar ekzekutimitn e vendimit duke u kërkuar banorëve që të lirojnë
apartamentet që posedojnë sipas kontratave të shitjes. Veprimet e zyrës përmbarimore në
ekzekutimin e këtij vendimi do të sillnin pasoja të rënda dhe të pariparueshme  për palën e
paditur kundërpaditëse dhe për personat e tretë, duke u bazuar edhe tek vlera e lartë e
detyrimit të ngarkuar me vendim gjyqësor;

- Vendimi i Gjykatës së Apelit Tiranë është haptazi në kundërshtim me ligjin dhe nëse
vendimi do të ekzekutohet pala e paditur do të përmbushë një detyrim që nuk ekziston;

- Vendimi i Gjykatës së Apelit është haptazi i paligjshëm, në kundërshtim me ligjin
material dhe procedural.

4. Kundër kërkesës për pezullimin e ekzekutimit të vendimit të paraqitura nga
pala e paditur, shoqëria “ALBA-FLOR” SHPK, me datë 01.06.2020 ka paraqitur prapësimet
me shkrim paditësit Bashkim Pasmaciu dhe Liljana Pasmaciu, duke parashtruar se:

- Kërkesa e paraqitur nga pala e paditur është e pabazuar në ligj dhe në prova;
- Pala në kërkesën e saj është e paqartë, pasi kërkon pezullimin e ekzekutimit të

vendimit të gjykatës së shkallës së parë, i cili është i pamundur të pezullohet përsa
kohë kundër tij është ushtruar ankim në gjykatën e apelit dhe kjo e fundit ka vendosur
ndryshimin e tij;

- Në lidhje me veprimet përmbarimore për ekzekutimin e vendimit të apelit, kërkuesi
ka paraqitur padi për kundërshtimin e veprimeve përmbarimore dhe padia është
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rrëzuar me vendimin nr. 7820, datë 18.11.2019 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor
Tiranë;

- Nga koha kur vendimi i Gjykatës së Apelit është bërë i ekzekutueshëm deri në datën
kur është bërë kërkesa për pezullimin e vendimit nga pala e paditur ka kaluar 11 muaj,
çka vjen në kundërshtim me parashikimet e nenit 479 të K.Pr.C, i cili e lidh paraqitjen
e kërkesës për pezullim me momentin e paraqitjes së rekursit;

- Ekzekutimi i vendimit nga ana e përmbaruesit vetëm për sipërfaqet e zëna nga të tretët
është pezulluar deri në zgjidhjen e çështjes së pavlefshmërisë absolute të kontratave të
lidhura në mashtrim nga ana e shoqërisë “ALBA-FLOR” me të tretët. Ndërkohë pala
e paditur kërkesën për pezullimin e ekzekutimit të vendimit e lidh me interesat e
personave të tretë;

- Nga ekzekutimi këtij vendimi palës së paditur nuk i vjen asnjë pasojë pasi të gjitha
njësitë e ndërtimit objekt gjykimi nuk janë më në posedim të palës së paditur, por janë
tjetërsuar;

- Ekzekutimi i vendimit nr. 511, datë 27.05.2019, tashmë për një pjesë të njësive ka
ndodhur, si rrjedhojë kërkesa ka mbetur pa objekt dhe duhet të pushohet;

- Kërkesa e palës së paditur është abuzive dhe ka patur si qëllim zvarritjen e procesit, si
rrjedhojë ka vend për aplikimin e nenit 34 të K.pr.Civile.

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.

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
Republikës së Shqipërisë dhe nenit 13 të Konventës Europiane të të Drejtave të Njeriut. Por
duhet theksuar se kjo është një masë e përkohshme me karakter përjashtimor dhe të
jashtëzakonshëm. Kjo do të thotë se pala ndërgjyqëse gjyqhumbëse që bën kërkesën për
pezullimin e vendimit gjyqësor të formës së prerë ka barrën t’i paraqesë Gjykatës rrethanat
konkrete, të bazuara në prova në cilat nga ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit gjyqësor të
formës së prerë, kësaj pale mund t’i vijë një dëm i rëndë në mënyrë të parikthyeshme.
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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. 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.

9. Nga ana tjetër, Kolegji vlerëson se pretendimet e kërkuesit të cilat lidhen me
veprimet e përmbaruesit gjyqësor për ekzekutimin e vendimit gjyqësor nuk justifikojnë
masën e pezullimit sipas parashikimeve të nenit 479 të K.Pr.Civile. Gjykata e Lartë në raste
të ngjashme ka mbajtur qëndrimin se mjeti procedural i parashikuar në nenin 479 të
K.Pr.Civile nuk ka si qëllim të dublojë mjetet e tjera procedurale të parashikuara në ligj.
Kërkesa për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nuk mundet të zëvendësojë dhe as të
konkurrojë efektet juridike apo shkaqet juridike për të cilat ligji ofron mbrojtje të posaçme
për debitorin apo kreditorin gjatë fazës së ekzekutimit të detyrueshëm, qoftë kur bëhet fjalë
për paditë përmbarimore, apo qoftë për masat e përkohshme që gjykata mund të caktojë gjatë
kësaj faze në funksion të zgjidhjes së çështjes së themelit. Kjo do të thotë se në çështjet me
objekt pavlefshmërinë e titullit ekzekutiv apo me objekt kundërshtimin e veprimeve
përmbarimore, nuk gjen zbatim neni 479 i Kodit të Procedurës Civile. Për pretendimet e
kreditorit apo të debitorit gjatë fazës së ekzekutimit të detyrueshëm, nenet 610 dhe 611 kanë
ofruar mjetet procedurale respektive, të cilat aktivizojnë gjithmonë juridiksionin fillestar të
gjykatës së shkallës së parë. Për rrjedhojë pala kërkuese në këtë gjykim duhet të ketë
parasysh se mjeti procedural i kërkuar nuk është ai i duhuri (Vendim datë 24.10.2018 i
Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë, me palë kërkuese Ministrinë e Mbrojtjes; Vendim
datë 24.10.2018 i Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë, me palë kërkuese Bashkia
Krujë etj). Kjo do të thotë se nëse kërkuesi pretendon se në kundërshtim me ligjin dhe me
natyrën juridike të vendimit gjyqësor në rastin konkret, ka vijuar procedura e ekzekutimit të
detyrueshëm mund t’i drejtohet gjykatës me padi për kundërshtimin e veprimeve
përmbarimore dhe nuk mund të rregullojë paligjshmërinë e këtyre veprimeve me mjetin
procedural të pezullimit të ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë sipas nenit 479
të Kodit të Procedurës Civile.

10. Po ashtu, Kolegji vlerëson se kërkuesi nuk legjitimohet të kërkojë mbrojtjen e
interesave të personave të tretë, nëpërmjet mjetit procedural të parashikuar në nenin 479 të
K.Pr.Civile. Sipas nenit 95 të K.Pr.Civile, askush nuk mund të bëjë të vlefshme në emrin e tij,
në një proces gjyqësor civil, një të drejtë të një tjetri, përveç kur parashikohet shprehimisht
nga ligji.



6

PËR KËTO ARSYE :

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

VENDOSI:

Mospranimin e kërkesës së kërkuesit, shoqëria “ALBA-FLOR” SHPK, për pezullimin e
ekzekutimit të vendimit nr. 7592, datë 29.09.2016 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë,
ndryshuar pjesërisht me vendimin Nr. 511, datë 27.05.2019 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

Tiranë, me 16.09.2020

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

KOLEGJI CIVIL

Nr. 197 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 16.09.2020, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr. 197 akti,
datë 08.06.2020, si më poshtë:

Kërkues: Bashkia Librazhd

Objekti: Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 10-2019-2219 (744), datë
16.12.2019 të Gjykatës së Apelit Durrës, deri në momentin që
Gjykata e Lartë do të marrë vendimin.

Baza ligjore: Neni 479 i K.Pr.Civile

Në çështjen civile që i përket:

Paditës: Hamdi Disha

I Paditur: 1. Bashkia Librazhd;
2. Ministria e Financës dhe Ekonomisë Tiranë;
3. Avokatura e Shtetit, Zyra Vendore Durrës.
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Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë

Pasi dëgjoi relatimin e gjyqtarit 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 Elbasan, me vendimin nr. (13-2017-6357) 1456, datë
19.12.2017 ka vendosur:

“1. Rrëzimin e padisë si të pabazuar në prova dhe në ligj...”
2. Gjykata e Apelit Durrës me vendimin nr. 10-2019-2219 (744), datë 16.12.2019 ka

vendosur:
“Ndryshimin e vendimit civil me nr. 1456, datë 19.12.2017 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor

Elbasan në këtë mënyrë:
1. Pranimin e kërkesëpadisë së paditësit Hamdi Disha;
2. Detyrimin e palëve të paditura të njohin paditësin pronar mbi pasurinë e paluajtshme

truall me sipërfaqe 220.8 m2, e ndodhur në Librazhd, ZK 2446, brenda pasurisë nr. 7/117 me
planvendosje dhe kufizime sipas hartës së aktit të ekspertimit që bëhet pjesë integrale e këtij
vendimi...”

3. Kundër këtij vendimi, me datë 27.02.2020 ka paraqitur rekurs, pala e paditur Bashkia
Librazhd, e cila, 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 Durrës, duke
parashtruar se:

- Ekzekutimi i vendimit do të sillte pasoja të rënda dhe të pariparueshme për interesin
publik, pasi qytetarët do të privohen dhe ndalohen që të fute në parkun kryesor të qytetit.
Kjo pasi pasuria objekt gjykimi përbën hyrjen kryesore për tek parku i qytetit;

- Pala e paditur ofron garanci materiale për ekzekutimin e vendimit gjyqësor të formës së
prerë;

- Nga pezullimi i ekzekutimit të vendimit palës paditëse nuk i vjen asnjë pasojë.

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.
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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 mosezkekutimi 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
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
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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).

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 është detyruar pala e paditur
për të njohur pronar paditësin mbi një pasuri të paluajtshme. Kolegji vlerëson se ky vendim është
me natyrë deklarative dhe si i tillë nuk mund të pezullohet.

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, Bashkia Librazhd, për pezullimin e ekzekutimit të
vendimit nr. 10-2019-2219 (744), datë 16.12.2019 të Gjykatës së Apelit Durrës.

Tiranë, me 16.09.2020

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

KOLEGJI CIVIL

Nr. 205 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 16.09.2020, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr. 205 akti, datë
12.06.2020, si më poshtë:

Kërkues: Shoqëria “Insig Jetë” SHA

Objekti: Pezullimi i ekzekutimit të vendimit nr. 124, datë 27.02.2020 të
Gjykatës së Apelit Vlorë, i cili ka ndryshuar vendimin nr. 17, datë
16.01.2019 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Lushnjë.

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

Në çështjen civile që i përket:

Paditës: Dashurije Dragoti

I paditur: 1. Shoqëria “Insig Jete” SHA

Person i tretë: Shoqëria “Banka Kombëtare Tregtare” SHA
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Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë

Pasi dëgjoi relatimin e gjyqtarit  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 Lushnjë, me Vendimin nr. 17 (64-2018-37), datë
16.01.2019 ka vendosur: “1. Rrëzimin e kërkesëpadisë të paraqitur nga paditësja Dashuri
Dragoti, si të pabazuar në ligj dhe në prova...”

2. Gjykata e Apelit Vlorë me vendimin Nr. 124, datë 27.02.2020 ka vendosur: “1.
Ndryshimin e vendimit nr. 17, datë 16.01.2019 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Lushnjë në këtë
mënyrë:

1. Pranimin e padisë;
2. Detyrimin e të paditurit, shoqëria “Insig Jetë” sh.a të përmbushë detyrimin

kontraktor në vlerën 1.001.357,95 lekë, sipas kontratës së sigurimit të jetës “policë sigurimi”,
me nr. serie 1001138, datë 05.10.2015 dhe kamatëvonesat nga ngritja e padisë me datë
25.07.2018.”

3. Kundër këtij vendimi, pala e paditur, shoqëria “Insig Jetë” SHA, ka paraqitur rekurs
dhe njëkohësisht me datë 12.06.2020 ka paraqitur, pranë Gjykatës së Lartë një kërkesë për
pezullimin e ekzekutimit të vendimit të Gjykatës së Apelit Durrës, duke parashtruar se:

- Vendimi i Gjykatës së Apelit Vlorë është prima facia në kundërshtim me ligjin;
- Ekzekutimi i këtij vendimi do të sillte pasoja të rënda dhe të pariparueshme për palën e

paditur, pasi i pakësohet në mënyrë të paarsyeshme aftësia paguese dhe likuditeti i
shoqërisë, çka do e vendoste shoqërinë në pamundësi për të shlyer detyrimet ndaj të
tretëve;

- Paditësi nuk ushtron aktivitet tregtar dhe nëse Gjykata e Lartë do të vlerësonte si të
pabazuar në ligj vendimin e Gjykatës së Apelit Vlorë pala e paditur nuk do të mund të
rimerrte shumat e ekzekutuara. Kjo edhe për faktin se këtë shumë paditësi ja ka
ekzekutuar personit të tretë. Nga ana tjetër, pala e paditur ka krijuar fondin e garancisë
për të mundësuar në çdo kohë ekzekutimin e detyrimit ndaj paditësit, në rast se rekursi
nuk pranohet nga Gjykata e Lartë;

- Në rastin konkret kemi të bëjmë me dy vendime të kundërta të gjykatave më të ulëta. Kjo
do të thotë se për këtë çështje dy trupa gjyqësore të ndryshme kanë arritur në konkluzione
të ndryshme. Si rrjedhojë, para se Kolegji të vlerësojë se cili nga qëndrimet është i
ligjshëm dhe i drejtë, ekzekutimi i vendimit gjyqësor të formës së prerë do të sillte pasoja
të rënda dhe të pariparueshme.
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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 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 Republikës së
Shqipërisë dhe nenit 13 të Konventës Europiane të të Drejtave të Njeriut. Por duhet theksuar se
kjo është një masë e përkohshme me karakter përjashtimor dhe të jashtëzakonshëm. Kjo do të
thotë se pala ndërgjyqëse gjyqhumbëse që bën kërkesën për pezullimin e vendimit gjyqësor të
formës së prerë ka barrën t’i paraqesë Gjykatës rrethanat konkrete, të bazuara në prova në cilat
nga ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit gjyqësor të formës së prerë, kësaj pale mund t’i vijë
një dëm i rëndë në mënyrë të parikthyeshme.

7. 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. Kolegji vlerëson se vetëm parashtrimi formal apo në mënyrë hipotetike 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.

8. Së fundi Kolegji vlerëson të theksojë se ekzistenca e dy vendimeve të kundërta të
gjykatave më të ulëta mbi mënyrën e zgjidhjes së çështjes, është një element që Gjykata e Lartë e
vlerëson në harmoni edhe me rrethanat e tjera, si rrjedhojë Kolegji thekson se vetëm ky si
argument nuk shërben si shkak apriori për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të
formës së prerë, përsa kohë pala kërkuese nuk ka sjellë argumenta të bazuara në prova mbi
dëmin e rëndë dhe të pariparueshëm që mund t’i vijë kësaj pale nga ekzekutimi i vendimit
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gjyqësor të formës së prerë, si premisa bazë, (conditio sine qua non), për marrjen e masës së
përkohshme procedurale  sipas nenit 479 të K.Pr.Civile.

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 “Insig Jetë” SHA, për pezullimin e
ekzekutimit të vendimit nr. 124, datë 27.02.2020 të Gjykatës së Apelit Vlorë.

Tiranë, më 16.09.2020

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

KOLEGJI CIVIL

Nr. 207 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 16.09.2020, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr. 207 akti, datë
16.06.2020, si më poshtë:

Kërkues: Shoqëria “Edil Al It” SHPK

Objekti: Kërkohet pezullimi i ekzekutimit të vendimit Nr. 4722, datë
26.05.2017 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, lënë në fuqi
me vendimin Nr.149, datë 04.03.2020 të Gjykatës së Apelit
Tiranë.

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

Në çështjen civile që i përket:

Paditës: Monika Hoshafi (Hasani)

I Paditur: Shoqëria “EDIL-AL it” SHPK.

Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë

Pasi dëgjoi relatimin e gjyqtarit 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 Tiranë, me vendimin nr. 4722 datë 26.05.2017 ka
vendosur:

“1. Pranimin e padisë;
2. Konstatimin e pavlefshmërisë absolute të Kontratës së Shitjes me Rezervë Nr.343.Prot.,

datë 26.07.2007, të lidhur midis Monika Hoshafi (Hasani) dhe të paditurit Sh.p.k “EDIL-AL
IT”;

3. Zgjidhjen e pasojave të rrjedhura nga kjo kontratë e pavlefshme, duke detyruar palën e
paditur Sh.p.k “EDIL-AL IT”, të paguajë në favor të paditëses Monika Hoshafi (Hasani)
shumën 16.933,21(gjashtëmbëdhjetë mijë e nëntëqind e tridhjetë e tre presje njëzetë e një)
Euro, prej të cilës 13.000 (trembëdhjetë mijë )Euro përfaqësojnë shumën e paguar dhe
3.933,21(tre mijë e nëntëqind e tridhjetë e tre presje njëet e një)Euro dëmin e shkaktuar në
formën e kamatave ligjore mbi këtë shumë të paguar;

4. Këtij vendimi i bashkëngjitet kopje e urdhërit të ekzekutimit e cila u njoftohet palëve
sipas rregullave të parashikuara Neni 316 i Kodit të Proçedurës Civile pasi vendimi merr
formë të prerë dhe rikonfirmohet nga Kancelari;

5. Shpenzimet gjyqësore në ngarkim të palës së paditur. Kundër këtij vendimi mund të
bëhet ankim në Gjykatën e Apelit Tiranë, brenda 15 (pesëmbëdhjetë)ditëve, nga e nesërmja e
shpalljes”

2. Gjykata e Apelit Tiranë me vendimin nr. 149, datë 04.03.2020 ka vendosur:
“Lënien në fuqi të vendimit nr. 4722 datë 26.05.2017 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.
Kundër vendimit lejohet rekurs sipas ligjit në Gjykatën e Lartë.”

3. Kundër këtij vendimi, ka paraqitur rekurs Shoqëria “Edil-Al IT” SHPK dhe
njëkohësisht, me datë 16.06.2020, ka paraqitur pranë Gjykatës së Lartë një kërkesë për
pezullimin e ekzekutimit të vendimit të Gjykatës së Apelit Tiranë, duke parashtruar se:

- Vendimet e gjykatave janë të pabazuara në ligjin material dhe procedural;
- Ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë do të

sillte pasoja të rënda dhe të pariparueshme, duke cënuar seriozisht financat e
shoqërisë, duke patur parasysh edhe situatën jo të përshtatshme ekonomike që po
kalojnë në përgjithësi shoqëritë tregtare edhe si pasojë e situatës së pandemisë.

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 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
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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. 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.

8. 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 Shoqërisë “EDIL-AL IT”sh.p.k , për pezullimin e ekzekutimit të
vendimit nr.4722 datë 26.05.2017 të Gjykatës së Shkallës së Parë Tirane lënë në fuqi me
vendimin nr.149 datë 04.03.2020 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

Tiranë, më 16.09.2020

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

KOLEGJI CIVIL

Nr. 214 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 16.09.2020, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr. 214 akti,
datë 22.06.2020, si më poshtë:

Kërkues: Shoqëria “Ansig” SHA

Objekti: Pezullimin e ekzekutimit të vendimit Nr.131 datë 03.03.2020 të
Gjykatës së Apelit Vlorë.

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

Në çështjen civile që i përket:

Paditës: 1.Brisilda Axhaj (Dhimitri);
2. Flora Dhimitri.

Ndërhyrës Kryesor: Kristina Dhimitri

I Paditur: Shoqëria “Ansig” 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:
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I. Rrethanat e faktit

1. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Vlorë me vendimin nr. 1622, dt. 16.10.2019 ka
vendosur:

“1. Pranimin e pjesshëm të padisë së paditëseve Flora Dhimitri dhe Brisilda Axhaj;
2. Detyrimin e palës së paditur “ANSIG” SHA t’i paguajë paditëses Flora Dhimitri

vlerën e dëmit pasuror dhe jopasuror të pësuar nga vdekja e të ndjerit Petraq Dhimitri në
shumën 667,339 (gjashtëqind e gjashtëdhjetë e shtatë mijë e treqind e tridhjetë e nëntë) Lekë,
si dhe kamatëvonesat përkatëse mbi këtë shumë prej datës 17.04.2018 deri në datën e
ekzekutimit të vendimit të formës së prerë;

3. Detyrimi i palës së paditur “ANSIG” SHA t’i paguajë paditëses Brisilda Axhaj
vlerën e dëmit pasuror dhe jopasuror të pësuar nga vdekja e të ndjerit Petraq Dhimitri në
shumën 187,500 (njëqind e tetëdhjetë e shtatë mijë e pesëqind) Lekë, si dhe kamatëvonesat
përkatëse mbi këtë shumë prej datës 17.04.2018 deri në datën e ekzekutimit të vendimit të
formës së prerë; 4. Rrëzimin për pjesën tjetër të padisë së paditësave Flora Dhimitri dhe
Brisilda Axhaj;

5. Pranimin pjesërisht të padisë së ndërhyrëses kryesore Kristina Dhimitri;
6. Detyrimin e palës së paditur “ANSIG” SHA t’i paguajë ndërhyrëses kryesore

Kristina Dhimitri vlerën e dëmit pasuror dhe jopasuror të pësuar nga vdekja e të ndjerit
Petraq Dhimitri në shumën 667,339 (gjashtëqind e gjashtëdhjetë e shtatë mijë e treqind e
tridhjetë e nëntë) Lekë, si dhe kamatëvonesat përkatëse mbi këtë shumë prej datës 17.04.2018
deri në datën e ekzekutimit të vendimit të formës së prerë;

7. Rrëzimin për pjesën tjetër të padisë së ndërhyrëses kryesore Kristina Dhimitri...”
2. Gjykata e Apelit Vlorë me vendimin nr. 131 datë 03.03.2020 ka vendosur:
“Ndryshimin e vendimit nr. 1622 datë 16.10.2019 të gjykatës së Rrethit Gjyqësor

Vlorë në këtë mënyrë:
1. Detyrimin e të paditurit Shoqëria ANSIG SHA ti paguajë paditëses Flora Dhimitri,

Brisilda Axhaj dhe Kristina Dhimitri dëmshpërblim dëmi pasuror në formën e humbjes apo
pakësimin e të ardhurave në vlerën 422.379 Lekë secila dhe shpërblim dëmi jopasuror në
vlerën 2.250.000 lekë secila;

2. Detyrimin e të paditurit Shoqëria ANSIG SHA ti paguajë paditëses Flora Dhimitri,
Brisilda Axhaj dhe Kristina Dhimitri kamatëvonesat e përllogaritura mbi shumat e
mësipërme duke filluar nga data 17.04.2018, dita e ngritjes së padisë deri në ditën e
ekzekutimit të këtij vendimi;

3. Shpenzimet gjyqësore në vlerën 615.400 lekë të përbëra nga shpenzimet për avokat,
taksa e padisë, për ekspertët vlerësues dëmi dhe psikologjik në ngarkim të të paditurit.”

3. Kundër këtij vendimi, ka paraqitur rekurs Shoqëria Ansig SHA 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 Tiranë, duke parashtruar se:

- Vendimi nr. 131 datë 03.03.2020 i Gjykatës së Apelit Vlorë është marrë në zbatim te
gabuar të ligjit material me rëndësi për njehsimin e praktikës gjyqësore, duke rritur
me 5-fishin vlerën e dëmshpërblimit, në kundërshtim me praktikën e Kolegjit Civil të
Gjykatës së Lartë;

- Me datë 01.06.2020 jemi njoftuar nga shërbimi përmbarimor mbi ekzekutimin
vullnetar të detyrimit në vlerën 9.357.669 lekë;

- Kërkojmë pezullimin e ekzekutimit të vendimit, pasi shoqëria Ansig është në kushte të
vështirësive financiare për arsye të pagesave të kryera për dëmet e shkaktuara nga
tërmeti dhe vlera prej 9.357.669 lekë që përbën gati 5-fishin e detyrimit që duhej të
paguante shoqëria e vendos atë në vështirësi financiare, në pamundësi pagese edhe të
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shpenzimeve minimale, siç janë pagat e punonjësve apo detyrime tatimore dhe
detyrime të tjera ndaj organeve publike;

- Shoqëria Ansig është e gatshme të japë garanci në masën e kërkuar nga gjykata për
garantuar ekzekutimin e detyrimit.

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. Në nenin 479/1 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.

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

6. 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.

7. Kolegji vlerëson se, i vetmi pretendim që parashtron pala e paditur në mbështetje të
kërkesës për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë lidhet me
paaftësinë paguese të palës së paditur për të përmbushur detyrimin e ngarkuar me vendin
gjyqësor të kundërshtuar. Kolegji vlerëson se thjesht dhe vetëm pamundësia ekonomike e
debitorit gjyqhumbës nuk mund të shërbejë në mënyrë apriori si rrethanë për
mosekzekutimin e vendimit apo pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së
prerë, në kushtet kur kërkuesi nuk arrin dot të argumentojë konkretisht se cili është dëmi
material i menjëhershëm dhe i pariparueshëm që do ti vinte këtij të fundit nga ekzekutimi i
menjëhershëm i këtij vendimi. Për më tepër që nëse debitori nuk ka pasuri, sikurse



4

pretendohet në kërkesën për pezullim, vendimi gjyqësor i formës së prerë në vetvete do të
mbetej i paekzekutueshëm për shkak të gjendjes së insolvabilitetit (sipas nenit 615/d të
K.Pr.C, ekzekutimi pezullohet:…d) kur përmbaruesi gjyqësor, vetë ose me kujdesin e
kreditorit, nuk gjen pasuri të debitorit, brenda 6 muajve nga fillimi i ekzekutimit…), derisa të
identifikohen pasuri të debitorit.

8. Përsa më sipër, Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë vlerëson se nuk ka vend për të
pranuar kërkesën e paraqitur nga kërkuesi Shoqëria Ansig SHA, 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 Shoqëria Ansig SHA, për pezullimin e
ekzekutimit të vendimit Nr. 131 datë 03.03.2020 të Gjykatës së Apelit Vlorë.

Tiranë, me 16.09.2020

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

KOLEGJI CIVIL

Nr. 227 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 16.09.2020, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr. 227 akti,
datë 24.07.2020, si më poshtë:

Kërkues: Agjencia Shtetërore e Kadastrës

Objekti: Pezullimi i ekzekutimit të vendimit Nr. 91, datë 18.02.2020 të
Gjykatës së Apelit Vlorë .

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

Në çështjen civile që i përket:

Paditës: Elsa Rista.

I Paditur: 1. Drejtoria e Përgjithshme e Agjencisë Shtetërore të
Kadastrës;
2. Drejtoria Vendore e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës
Vlorë.

Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë

Pasi dëgjoi relatimin e gjyqtarit 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 Vlorë, me vendimin nr. 271, datë 19.02.2018 ka
vendosur:

“1. Pranimin e pjesshëm të kërkesë-padisë;
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2. Detyrimin e palës së pditur Z.Q.R.P.P Tiranë për të dëmpërmblyer palën paditëse Elsa
Rista me 2 paga për mosrespektim të proçedurës për zgjidhjen e kontratës së punës, në masën
139,200 Lekë;

3. Detyrimin e palës së paditur Z.Q.R.P.P. Tiranë të dëmpërblejë palën paditëse Elsa
Rista me 7.5 muaj pagë shpërblimi për vjetërsi në masën 522,000 Lekë;

4. Shpenzimet gjyqësore i ngarkohen palës së paditur;
5. Urdhërohet Shërbimi Përmbarimor Gjyqësor për ekzekutimin e këtij vendimi, pasi të

ketë marrë formë të prerë... ”
2. Gjykata e Apelit Vlorë me vendimin nr. 91, datë 18.02.2020 ka vendosur: “Lënien

në fuqi të vendimit nr. 271, datë 19.02.2018 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë.”
3. Kundër këtij vendimi, ka paraqitur rekurs Drejtoria e Përgjithshme e Agjencisë

Shtetërore e Kadastrës Tiranë dhe po ashtu, me datë 24.07.2020, pranë Gjykatës së Lartë, ka
paraqitur një kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të vendimit të Gjykatës së Apelit Vlorë,
duke parashtruar se:

- Ekzekutimi i vendimit Nr. 91, datë 18.02.2020 të Gjykatës së Apelit Vlorë, do të sillte
pasoja të rënda financiare referuar përcaktimieve të nenit 479, pika 1, gërma “a” e
K.Pr.Civile.

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, Agjencia Shtetërore e Kadastrës, 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
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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, 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. Përsa më sipër, Kolegji
vlerëson se nuk ka vend për të pranuar kërkesën e paraqitur nga kërkuesit 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 Agjencisë Shtetërore të Kadastrës, për pezullimin e ekzekutimit të
vendimit nr. 271, datë 19.02.2018 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë, lënë në fuqi me
vendimin nr. 91, datë 18.02.2020 të Gjykatës së Apelit Vlorë.

Tiranë, më 16.09.2020

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

KOLEGJI CIVIL

Nr. 229 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 16.09.2020, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr. 229
akti, datë 28.07.2020, si më poshtë:

Kërkues: Zyra Vendore e Avokaturës së Shtetit Durrës

Objekti: Kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të vendimit Nr.10-2019-
1214/435 datë 25.06.2019 të Gjykatës së Apelit Durrës.

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

Në çështjen civile që i përket:

Paditës: Petraq Menella Jorgoni;

I Paditur: Agjencia e Trajtimit të Pronave, Tiranë

Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë

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

VËREN:
I. Rrethanat e faktit

1. Gjykata e Apelit Durrës me vendimin nr. 10-2019-1214/435, datë
25.06.2019 ka vendosur:

“1. Pranimin e padisë së paditësit Petraq Jorgoni. 2. Ndryshimin e vendimit nr. 739, dt
08.06.2018 të Agjencisë së Trajtimit të Pronave në emër të subjektit Vasil Vava (Kasapi).
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3.Njohjen e së drejtës së pronësisë për sipërfaqen prej 355 dynym në emër të subjektit Vasil
Vava (Kasapi): -Të mos kompensojë pasurinë e paluajtshme të identifikuar si sipërfaqja
“S1”, në skicën nr.1 të aktit të ekspertimit, me zërin kadastral “rrugë” me sipërfaqe totale
prej 17.135,52m2. – Të mos kompensojë pasurinë e paluajtshme të identifikuar si sipërfaqja
“S2”, në skicën nr.2 të aktit të ekspertimit, me zërin kadastral “rrugë” me sipërfaqe totale
prej 17.856,16m2. - Të mos kompensojë sipërfaqen prej 9000m2 të përfituar nga
trashëgimtarët e subjektit të shpronësuar nga ish-NB Frutore. -Njohjen e të drejtës së
parablerjes për objektet e Repartit Ushtarak, i identifikuar nga Ministria e Mbrojtjes si
Reparti , Nr.219  me emërtimin “Ish Depo e Minave Detare” me vendndodhje në zonën e
Porto -Romanos, Spitallë, Durrës, që shtrihet brenda zonës kadastrale nr.1574, në numrat e
pasurisë 3/2, 2/1 dhe 2/2 me sipërfaqe totale 50.300m2. -Njohjen e së drejtës së kompensimit
të sipërfaqes prej 311.008,32m2 në një nga format e parashikuara nga ligji në favor të
trashëgimtarëve të subjektit Vasil Vava (Kasapi).”

2. Pala e paditur, Agjencia e Trajtimit të Pronave, me datë 22.10.2019 ka bërë rekurs
kundër këtij vendimi dhe njëkohësisht me kërkesë të integruar në rekurs ka paraqitur, pranë
Gjykatës së Lartë një kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të vendimit të Gjykatës së Apelit
Durrës.

2.1. Me vendimin nr. 112/489, datë 08.11.2019, Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë
ka vendosur mospranimin e kërkesës me arsyetimin se në rastet kur gjykata e apelit ushtron
juridiksion fillestar, kur shqyrton mosmarrëveshjet midis ish-pronarit dhe ATP-së, në zbatim
të Ligjit nr. 133/2015 “Për Trajtimin e Pronës dhe Përfundimin e Procesit të Kompensimit të
Pronës” (në vijim Ligji nr. 133/2015), vendimi i saj nuk është përfundimtar, i formës së prerë
sipas nenit 451 të K.Pr.Civile. Si rrjedhojë paraqitja e rekursit ka ipso iure efekte pezulluese
për vendimin e dhënë nga kjo gjykatë. Ky i fundit në rastin konkret nuk është i formës së
prerë dhe neni 479 i K.Pr.Civile fushën e zbatimit e ka vetëm për vendimet objekt rekursi të
gjykatës së apelit me juridiksion rishikues. Më tej, kolegji në këtë vendim ka theksuar se nuk
ka patur një praktikë të qartë në lidhje me interpretimin e Ligjit nr. 133/2015, në raport me
nenin 451 të K.Pr.Civile, në raste të tilla, në lidhje me çështjen nëse janë apo jo të formës së
prerë vendimet e gjykatave të apelit me juridiksion fillestar dhe po ashtu ka theksuar se
qëndrimi i mbajtur në rastin konkret, sipas të cilit vendimet e gjykatave civile të apelit apo të
Gjykatës Administrative të Apelit me juridiksion fillestar sipas Ligjit nr. 133/2015, do të jetë
i zbatueshëm në vijim edhe për rastet e ngjashme në të ardhmen (pro futuro). Si rrjedhojë
Kolegji ka theksuar se çdo kërkesë e palëve në të ardhmen për pezullimin e ekzekutimit të
vendimit sipas nenit 479 të K.Pr.Civile në raste të tilla do të konsiderohet si abuzive, çka do
të aktivizojë sanksionin ligjor të parashikuar në nenin 34 të K.Pr.Civile të ndryshuar.

3. Në vijim, kundër këtij vendimi, ka paraqitur rekurs edhe Avokatura e Shtetit,
Zyra Vendore Durrës dhe njëkohësisht në mënyrë të integruar me rekursin, me datë
28.07.2020, ka paraqitur, pranë Gjykatës së Lartë një kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të
vendimit të Gjykatës së Apelit Durrës, duke parashtruar se:
- Pretendimi i palës paditëse për të ushtruar menjëherë të drejtën e pronësisë dhe të drejtat

e tjera reale që rrjedhin prej saj, duke u njohur të drejtën e kompensimit të sipërfaqes
prej 311.008,32 sjell pasoja të rënda për shtetin shqiptar.

- Pasuria ndodhet në vendin e quajtur Porto Romano. Është emërtuar truall dhe ka
interesa të mëdha shtetërore në lidhje me zhvillimin e zonës industriale dhe turistike. Një
pjesë e sendit të njohur dhe kompensuar nga gjykata ndodhet në Kodra e Kallmit, një
zonë bregdetare turistike me vijë të gjatë dhe sipërfaqja takuese objekt kërkimi zë një
territor të konsiderueshëm. Kjo mund të sjellë pasoja pariparueshme për strategjinë e
zhvillimit të turizimit nga ana e shtetit shqiptar.
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4. Me datë 05.08.2020, kundër kërkesës për pezullimin e ekzekutimit të
vendimit, ka paraqitur prapësimet me shkrim pala paditëse, z. Petraq Jorgoni, i cili ka
parashtruar se:
- Gjykata e Lartë, me vendimin nr. 112/489, datë 13.05.2020 ka marrë në shqyrtim në

dhomë këshillimi të njëjtën kërkesë nga Agjencia e Trajtimit të Pronës Tiranë, duke
vendosur rrëzimin e saj si të paargumentuar. Pra kemi të bëjmë me gjë të gjykuar;

- Kërkesa është e pabazuar në nenin 479 të K.Pr.Civile;
- Pretendimet e kërkuesit janë abuzive, si rrjedhojë duhet të aplikohet sanksioni me gjobë

sipas nenit 34 të K.Pr.Civile;
- Sipas Ligjit nr. 133/2015, vendimi i gjykatës së apelit në rastin konkret nuk është

përfundimtar dhe i formës së prerë, si rrjedhojë nuk mund të ekzekutohet forcërisht.

II. Vlerësimi i Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë

5. Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji) vlerëson se kërkesa për
pezullim e paraqitur në rastin konkret para Gjykatës së Lartë është e pabazuar në ligj dhe si e
tillë nuk duhet të pranohet.

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

7. Në analizë të kësaj dispozite, Kolegji vlerëson se objekt i kërkesës për pezullim
janë vendimet gjyqësore të formës së prerë, ndaj të cilave është ushtruar rekurs nga palët
ndërgjyqëse në Gjykatën e Lartë. Forma e prerë e një vendimi gjyqësor është atributi që i jep
ligji procedural një vendimi gjykate, që e bën atë imun nga goditjet me mjete të rishikimit,
pasi të jenë plotësuar kushtet e parapara me ligj. Kuptimi jepet nga neni 451 i Kodit të
Procedurës Civile, i cili përcakton momentin procedural se kur vendimi i gjykatës merr këtë
cilësi dhe ku është parashikuar se: “ Vendimi i gjykatës merr formë të prerë kur: a) Nuk mund
të bëhet ankim ndaj tij; b)  Nuk është bërë ankim kundër tij brenda afateve të caktuara nga
ligji ose kur ankesa është tërhequr; c) Ankesa e paraqitur nuk është pranuar; ç) Vendimi i
gjykatës është lënë në fuqi, ndryshuar ose është pushuar gjykimi në shkallë të dytë.” Me
marrjen formë të prerë sipas kësaj dispozite vendimi fiton autoritetin e aktit detyrues për palët
të cilëve ju drejtohet dhe autoritetin e gjësë së gjykuar.

8. Duke iu rikthyer rastit konkret, kërkuesi, ka kërkuar pezullimin e ekzekutimit të
vendimit të Gjykatës së Apelit Durrës, ku kjo e fundit ka ushtruar juridiksion fillestar dhe ka
disponuar mbi një vendim të Agjencisë së Trajtimit të Pronës, bazuar në Ligjin nr. 133/2015
“Për Trajtimin e Pronës dhe Përfundimin e Procesit të Kompensimit të Pronave” (në vijim
Ligji nr. 133/2015).

9. Kolegji vlerëson se Ligji nr. 133/2015 është me natyrë mikse, sepse përmban norma
juridike të karakterit material dhe procedural. Dispozitat materiale përcaktojnë rregullat dhe
kriteret mbi bazën e të cilave organi administrativ kompetent (konkretisht ATP), e më tej
gjykata do të vendosë mbi kërkesat e ish-pronarëve për njohje dhe kompensim të pronës. Nga
ana tjetër, dispozitat procedurale disiplinojnë në mënyrë të posaçme (lex specialis),
veprimtarinë e organit administrativ përgjegjës për trajtimin e kërkesave të ish-pronarëve për
kompensim të pronës, afatet e veprimit administrativ, të drejtën ankimit dhe afatet e ankimit
të subjekteve të procedimit administrativ, për të kundërshtuar vendimet e ATP-së në gjykatë,
kompetencën e gjykatave që do të shqyrtojnë këto mosmarrëveshje etj. Në mënyrë të
posaçme, ky ligj i ka njohur juridiksion fillestar gjykatave të apelit dhe Gjykatës
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Administrative të Apelit, sipas neneve 19 dhe 29, kur objekt kontrolli kanë qënë vendime të
ATP-së, vendime të ish-KKKP-ve, ish-ZRVKKP-ve apo ish-AKKP-së, që kanë disponuar në
lidhje me kërkesën e ish-pronarëve, për njohjen, kthimin apo kompensimin e pronës (Vendim
Njësues nr. 611, datë 07.02.2018 i Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë).

10. Në vijim të këtij arsyetimi, Kolegji sjell në vëmendje nenin 5/17 të Ligjit nr.
133/2015, nën titullin “Përkufizime”, ku është parashikuar se: “...Vendim “përfundimtar”
është çdo vendim administrativ ose gjyqësor, i cili nuk i nënshtrohet më një procedure
kontrolli dhe rishikimi nga një autoritet më i lartë administrativ ose gjyqësor, duke përfshirë
këtu vendimet e formës së prerë dhe kur këto i janë nënshtruar rekursit, si përfundimtar
konsiderohet vendimi i Gjykatës së Lartë…” Kjo dispozitë me natyrë procedurale përcakton
se kur vendimi gjyqësor merr formë të prerë dhe bëhet i ekzekutueshëm për qëllime të këtij
ligji, në rastin kur mosmarrëveshja midis ish-pronarit dhe shtetit i nënshtrohet juridiksionit
gjyqësor. Nga ana tjetër, Kolegji thekson se, kjo dispozitë, për situatën kur gjykata e apelit ka
ushtruar juridiksion fillestar,  është në harmoni edhe me parashikimin e përgjithshëm të nenit
451 të K.Pr.Civile (lex generalis), sipas të cilit vendimi i gjykatës merr formë të prerë, ndër të
tjera, kur është vendosur lënia në fuqi, ndryshimi i vendimit apo është vendosur pushimi i
gjykimit në shkallë të dytë (pika ç). Sipas kësaj dispozite vendimi i gjykatës merr formë të
prerë pas një procesi gjyqësor dy shkallësh, si rrjedhojë vendimi i gjykatës së apelit civil apo
administrativ, në rastet kur gjykata e apelit ushtron juridiksion fillestar, (apo e thënë ndryshe
ka gjykuar si shkallë e parë) dhe ndaj vendimit është ushtruar rekurs, nuk mund të
konsiderohet si vendim gjyqësor i formës së prerë. Rekursi në këtë rast ka sjellë efektet
juridike të parandalimit të marrjes formë të prerë. Si rrjedhojë, vendimi i gjykatës së apelit do
të marrë formë të prerë pasi të përfundojë shqyrtimi i rekursit në Gjykatën e Lartë, si shkalla
e dytë e gjykimit.

11. Bazuar në arsyetimin e mësipërm, në rastin konkret, kërkesa e kërkuesit,
Avokatura e Shtetit, Zyra Vendore Durrës është pa objekt sepse paraqitja e rekursit ka ipso
iure efekte pezulluese për vendimin e dhënë nga Gjykata e Apelit Durrës. Ky i fundit në
rastin konkret nuk është i formës së prerë dhe sikurse u arsyetua më sipër neni 479 i
K.Pr.Civile fushën e zbatimit e ka vetëm për vendimet objekt rekursi të gjykatës së apelit me
juridiksion rishikues.

12. Po ashtu, Kolegji vlerëson se tashmë ka një praktikë të konsoliduar të Gjykatës së
Lartë në raste të ngjashme në lidhje me interpretimin e Ligjit nr. 133/2015, në raport me
nenin 451 të K.Pr.Civile, në raste të tilla, në lidhje me çështjen nëse janë apo jo të formës së
prerë vendimet e gjykatave të apelit me juridiksion fillestar. Këto vendime janë të publikuara
tek faqja zyrtare e Gjykatës së Lartë dhe prezumohen të njohura për të tretët dhe për palët në
gjykim. Në veçanti, Kolegji vlerëson se për të njëjtën çështje, por me kërkues Agjencinë e
Trajtimit të Pronës është shprehur njëherë duke vendosur mospranimin e kërkesës për
pezullimin e ekzekutimit të vendimit me të njëjtin arsyetim, duke orientuar palët se kërkesat e
përsëritura për rastet e ngjashme në të ardhmen do të konsiderohen si abuzive dhe si rrjedhojë
do të gjejë zbatim, neni 34 i K.Pr.Civile, për aplikimin e sanksionit me gjobë.

13. Në rastin konkret, pala kërkuese, Zyra Vendore e Avokaturës së Shtetit Durrës,
brenda një harku kohor prej rreth tetë muajsh, nga data kur Kolegji ka vendosur një herë
mospranimin e kërkesës së ATP-së për pezullimin e ekzekutimit të vendimit Nr.10-2019-
1214/435 datë 25.06.2019 të Gjykatës së Apelit Durrës, me arsyetimin si më sipër, ka
përsëritur rishtazi të njëjtën kërkesën për pezullimin e ekzekutimit të këtij vendimi. Si
rrjedhojë Kolegji vlerëson se kërkesa e kërkuesit, Zyra Vendore e Avokaturës së Shtetit
Durrës është abuzive dhe se ka vend për aplikimin e sanksionit me gjobë në masën 50.000
lekë.

14. Sipas pikës 1 të nenit 34 të Kodit të Procedurës Civile parashikon se: “1. Gjykata,
në çdo shkallë të gjykimit, kur konstaton se palët ose përfaqësuesit e tyre me vetëdije
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paraqesin padi, ankime, kërkesa ose pretendime abuzive, ose të përsëritura dhe me
keqdashje, ose kur kërkojnë qëllimisht të zvarrisin gjykimin, ose kur konstatohet se palët ose
përfaqësuesit e tyre kanë fshehur ose shtrembëruar me keqbesim ose faj të rëndë, fakte dhe
rrethana të rëndësishme që lidhen me çështjen, urdhëron me vendimin që jepet në përfundim
të gjykimit, përveç kur në këtë Kod parashikohet ndryshe, gjobitjen e përgjegjësit në shumën
nga 50 000 deri në 100 000 lekë. Kundër këtij vendimi lejohet ankim sipas rregullave për
vendimet përfundimtare ose jopërfundimtare, në varësi të llojit të vendimit që i jep fund
gjykimit përkatës.”

15. Kolegji vlerëson se kjo pjesë e dispozitës ka synuar të aktivizojë përgjegjësinë e
palëve dhe përfaqësuesve të tyre të cilët abuzojnë me të drejtat procedurale. Mjetet
procedurale dhe të drejtat që ligji ofron nuk mund të pranohen të lejojnë dëmtimin e procesit
të dhënies së drejtësisë. Ato nuk mund të shndërrohen në mekanizma që palët dhe
përfaqësuesit e tyre t’i përdorin me keqbesim apo me qëllime të pamundësisë së zhvillimit të
procesit apo dëmtimit të interesave dhe të drejtës së palës kundërshtare për të gëzuar
efektivisht aksesin në drejtësi. Për rrjedhojë sa herë që konstatohen fakte të tilla të paligjshme
në mënyrën se si një ndërgjyqës mbrohet apo e ushtron aktivitetin procedural gjykata duhet të
sanksionojë përgjegjësinë pasurore për shkelje të këtij detyrimi ligjor. Qëllimi i kësaj norme
është garantimi i mbarëvajtjes së procesit gjyqësor dhe detyrimi i subjekteve procedurale,
qoftë ndërgjyqës apo qoftë përfaqësues, që të veprojnë dhe të ushtrojnë me mirëbesim të
drejtat procedurale.

16. Nga ana tjetër, gjykimi në Gjykatën e Lartë, në rastin e zbatimit të sanksionit të
parashikuar në nenin 34, pika 1 të Kodit të Procedurës Civile, nuk mundëson ushtrimin e
ankimit të veçantë ndaj gjobës prej 50.000 Lekë –100.000 Lekë që kjo gjykatë vendos. Në
këto raste ankimi i veçantë që kjo dispozitë ofron nuk mund të zbatohet, pasi vendimi i
Gjykatës së Lartë sipas nenit 482 dhe 485 të Kodit të Procedurës Civile dhe nenit 60/a dhe 63
të Ligjit nr. 49/2012 nuk mund të ankimohet gjyqësisht duke qenë se pushteti gjyqësor
shteron pas ezaurimit të kësaj shkalle gjykimi.

17. Megjithatë Kolegji vlerëson se një palë apo përfaqësues i dënuar proceduralisht
sipas pikës 1 të nenit 34 të Kodit të Procedurës Civile duhet të ketë mundësi të dëgjohet dhe
të mbrohet lidhur me këtë sanksion, por se ligji procedural ka ometuar të japë një zgjidhje
ligjore eksplicite në këtë drejtim. Me qëllimin që ndërgjyqësi apo përfaqësuesi i tij - i
sanksionuar proceduralisht me gjobë për abuzim me të drejtat procedurale – të ketë
mundësinë e një ankimi dhe mbi të gjitha të ketë mundësi të mbrohet mbi këtë vendim të
Gjykatës së Lartë, Kolegji  vlerëson të nevojshme që nëpërmjet interpretimit pajtues të ligjit,
që është në funksion të respektimit të së drejtës kushtetuese, të mos pengojë mundësinë e
ankimit në gjykatë, për këto raste. Në bazë dhe për zbatim të paragrafit të dytë të nenit 1 të
Kodit të Procedurës Civile, Kolegji vlerëson se si zgjidhje në këtë rast duhet të ofrohet mjeti i
posaçëm i ankimit i parashikuar në nenin 169 të Kodit të Procedurës Civile. Kjo dispozitë nën
titullin “Kundërshtimi i vendimit të dënimit” parashikon se: “Personat që janë dënuar me
gjobë, sipas dispozitave të mësipërme, mund t’i paraqitin gjykatës që i ka dënuar, brenda tri
ditëve, kërkesë për heqjen e dënimit, duke treguar dhe shkaqet. Gjykata kur i gjen me vend
këto shkaqe, revokon vendimin e dënimit me gjobë si dhe urdhrin e sjelljes me detyrim. Ajo
mund edhe vetëm të pakësojë gjobën e caktuar. Në rast të kundërt, refuzon kërkesën. Afati për
të paraqitur kërkesën fillon nga dita e seancës gjyqësore dhe, në rastet e parashikuara nga
nenet 165 dhe 167, nga dita e njoftimit të vendimit të dënimit. Vendimi i dhënë nga gjykata në
rastet e sipërme është i formës së prerë dhe kundër tij nuk lejohet ankim.”

18. Për rrjedhojë Kolegji konkludon se, ndaj vendimeve të Gjykatës së Lartë, në të
cilat sanksionohen dënime procedurale me gjobë për ndërgjyqësin apo përfaqësuesin e tij,
sipas pikës 1 të nenit 34 të Kodit të Procedurës Civile, lejohet ankim brenda tre ditëve nga
dita e nesërme e marrjes dijeni për vendimin, para të njëjtit trup gjykues që ka dhënë
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vendimin e dënimit, duke treguar shkaqet dhe arsyet që justifikojnë kërkesën. Gjykata e Lartë
e shqyrton këtë kërkesë në dhomë këshillimi dhe sipas rastit vendos pakësimin e gjobës,
pranimin apo refuzimin e kërkesës. Në çdo rast, kundër vendimit të Gjykatës së Lartë, që ka
vendosur pakësimin, pranimin apo refuzimin e kërkesës, nuk lejohet ankim.

19. Në rastet e vendimmarrjes së Gjykatës së Lartë, përmes së cilave caktohet një
sanksion procedural gjobor sipas pikës 1 të nenit 34 të Kodit të Procedurës Civile, një kopje e
vendimit i njoftohet shërbimit përmbarimor. Sipas shkronjës “a” të nenit 510 të Kodit të
Procedurës Civile vendimet e Gjykatës së Lartë në këto raste përbëjnë tituj ekzekutiv dhe si
të tilla janë të ekzekutueshme nga shërbimi përmbarimor gjyqësor. Këto shuma detyrimi
derdhen nga subjekti i dënuar debitor për llogari të buxhetit të shtetit.

PËR KËTO ARSYE :

Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë mbështetur në Nenet 34 dhe 479 të Kodit të Procedurës
Civile;

VENDOSI:

1. Mospranimin e kërkesës së paraqitur nga kërkuesi Avokatura e Shtetit Zyra Vendore
Durrës, për pezullimin e ekzekutimit të vendimit Nr.10-2019-1214/435 datë 25.06.2019 të
Gjykatës së Apelit Durrës;

2. Gjobitjen e Avokaturës së Shtetit, Zyra Vendore Durrës  në shumën  50.000 lekë;
3. Ndaj këtij vendimi, në pjesën që ka disponuar në lidhje me sanksionin me gjobë, lejohet

ankim brenda tre ditëve nga e nesërmja e marrjes dijeni për vendimin para Gjykatës së
Lartë;

4. Ky vendim, në pjesën që ka disponuar në lidhje me sanksionin me gjobë përbën titull
ekzekutiv;

5. Ngarkohet Zyra Vendore e Përmbarimit Gjyqësor Durrës për ekzekutimin e këtij
vendimi;

6. Një kopje e vendimit i njoftohet edhe Zyrës së Përmbarimit Durrës.

Tiranë, me 16.09.2020

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

KOLEGJI CIVIL

Nr. 12/258 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 16.09.2020, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr. 258., datë
26.04.2019, si më poshtë:

Kërkues: Simmons Edeco Limited, Dega në Shqipëri

Objekti: Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 127, datë 27.02.2019 të
Gjykatës së Apelit Vlorë, i cili la në fuqi vendimin nr. 571, datë
24.04.2018 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier.

Baza ligjore: Neni 479 i Ligjit nr. 8116, datë 29.03.1996 “Kodi i Procedurës
Civile.”, i ndryshuar.

Në çështjen civile që i përket:

Paditës: 1. Yzeir Ahmetaj;
2. Sadie Ahmetaj;
3. Desian Ahmetaj;
4. Dorela Ahmetaj;

I paditur: Shoqëria “Simmons Edeko Limited”, Dega Shqipëri.
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Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë

Pasi dëgjoi relatimin e gjyqtarit 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 Fier, me vendimin nr. 62-2018-2149 (571), datë
24.04.2018, ka vendosur:

“1. Pranimin e pjesshëm të kërkesëpadisë. 2. Detyrimin e palës së paditur shoqëria
“Simmons Edeko Limited” Dega Shqipëri, të dëmshpërblejë palën paditëse në lidhje me
shkaktimin e dëmtimit të shëndetit të shtetasit Yzeir Ahmetaj, datë 05.02.2011 dhe
përkatësisht:
- Për palën paditëse Yzeir Ahmetaj dëmin pasuror dhe jopasuror (biologjik, moral,

ekzistencial) në masën 9.926.406 lekë;
- Për palën paditëse Sadie Ahmetaj dëmin jopasuror (moral dhe ekzistencial) në masën

3.560.436 lekë;
- Për palën paditëse Desian Ahmetaj dëmin jopasuror (moral dhe ekzistencial) në masën

3.560.436  lekë;
- Për palën paditëse Dorela Ahmetaj dëmin jopasuror (moral dhe ekzistencial) në masën

3.560.436  lekë;
2. Detyrimin e palës së paditur shoqëria “Simmons Edeko Limited” Dega Shqipëri, që

mbi shumën e dëmit për secilën nga palët të paguajë kamatat ligjore nga data e depozitimit të
padisë 18.10.2017/2018 deri në datën e ekzekutimit të këtij vendimi sipas norms bazë të
interesit të shpallur nga Banka e Shqipërisë. 3. Shpenzimet gjyqësore në ngarkim të palës së
paditur në masën e pranuar të kërkesëpadisë. 4. Për këtë vendim lëshohet urdhër ekzekutimi.
Bashkëlidhur me këtë vendim urdhri i ekzekutimit. 5. Kundër këtij vendimi lejohet ankim…”

2. Gjykata e Apelit Vlorë me Vendimin Nr. 127, datë 27.02.2019 ka vendosur:
“Lënien në fuqi të vendimit nr. 571, datë 24.04.2018, të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier, me
ndryshimin përsa i përket masës së dëmshpërblimit për dëmin jopasuror për paditësat Desian
Ahmetaj dhe Dorela Ahmetaj në këtë mënyrë:
- Detyrimin e palës së paditur shoqëria “Simmons Edeko Limited” Dega Shqipëri të

dëmshpërblejë paditësat Desian Ahmetaj dhe Dorela Ahmetaj për dëmin jopasuror në
shumën 1.780.1218 lekë për secilin prej tyre….”

3. Kundër këtij vendimi ka paraqitur rekurs pala e paditur, shoqëria “Simmons
Edeco Limited Branch” në Shqipëri, dhe po ashtu, pala e paditur i është drejtuar Gjykatës së
Lartë me kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të vendimit, duke parashtruar këto shkaqe:

- Palës së paditur i është ngarkuar si detyrim një shumë e konsiderueshme e paparashikuar
në planin buxhetor të kompanisë. Shoqëria momentalisht është në vështirësi financiare,
pasi në më shumë se 3 muajt e fundit nuk ka patur asnjë aktivitet ekonomik sipas objektit
të saj primar, madje ka likujduar një pjesë të pajisjeve elektronike dhe mobiljeve për të
bërë të mundur mbijetesën e saj në treg;
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- Pranë palës së paditur janë të punësuar rreth 71 punonjës një pjesë e mirë e të cilëve
janë kryefamiljarë;

- Sa më sipër ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit do të sillte për palën e paditur pasoja
të rënda dhe të pariparueshme, do ta çonte shoqërinë drejt falimentimit dhe do t’a vinte
në vështirësi në përmbushjen e detyrimeve përballë të tretëve  madje edhe në pagimin e
pagave ndaj punonjësve, çka do të shkaktonte probleme të tjera sociale ekonomike dhe
familjare te këto të fundit;

- Pala  e paditur ka depozituar si garanci materiale makinerinë e shoqërisë, konkretisht
sondën me nr. 51, me targë AA 607 AT e cila ka vlerën 110.000.000 lekë, të pasqyruar në
raport vlerësimin e  përgatitur nga ing. Artur Sulce, bashkëlidhur kërkesës;

- Gjykata në shqyrtimin e kësaj kërkese duhet të baraspeshojë, nga njëra anë interesin e
palës e cila kërkon ekzekutimin e vendimit dhe nga ana tjetër, të drejtën e palës tjetër për
të mos pësuar një dëm të rëndë dhe të pariparueshëm. Shoqëria “Simmons Edeko” ka
shumë vite që operon në treg, paguan detyrimet në shtet dhe ka punësuar një numër të
lartë punonjësish. Ekzekutimi i këtij vendimi do të sillte pasoja të rënda dhe të
pariparueshme pasi shoqëria do të kalonte në paaftësi paguese karshi klientëve të saj deri
në falimentimin dhe largimin nga Shqipëria. Në rastin konkret ekziston edhe një interes
publik që duhet mbrojtur.

4. Rezulton se kërkesa për pezullim i është njoftuar palëve të tjera ndërgjyqëse në
bazë të nenit 479/6 të Kodit të Procedurës Civile. Bashkëlidhur kërkesës për pezullim pala e
paditur ka paraqitur kopje të rekursit drejtuar Gjykatës së Lartë, kopje të vendimeve
gjyqësore të kundërshtuara, praktikën përmbarimore, raport vlerësimi të pasurisë të vendosur
si garanci, vërtetim i lëshuar nga shoqëria se gjatë periudhës 01.01.2019-15.04.2019, kjo
shoqëri nuk ka kryer shërbime, sipas aktivitetit kryesor, shkresën datë 15.04.2018, ku
pasqyrohet lista e të punësuarve pranë shoqërisë, numri i të cilëve shkon në 127 etj. Po ashtu,
nga ekstrakti i regjistrit tregtar pranë QKB-së rezulton se kapitali themeltar i shoqërisë është
në vlerën 2.000.000,00 lekë.

II.       Vlerësimi i Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë

5. Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji) vlerëson se shkaqet konkrete të
parashtruara nga pala kërkuese, në kërkesën për pezullimin  e ekzekutimit të vendimit
gjyqësor të sipërcituar 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.”

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 kuptimin
material) në funksion të zgjidhjes së rekursit, që është ushtruar ndaj vetë vendimit të formës
së prerë, sigurisht duke patur parasysh arsyet justifikuese të zbatimit të kësaj mase, sikur
mundet të jetë dëmi i rëndë dhe i pariparueshëm që mund të sjellë ekzekutimi i
menjëhershëm i vendimit gjyqësor të formës së prerë. Kjo e drejtë e palës ndërgjyqëse
gjyqhumbëse është paraparë nga ligji procedural civil si mjet që garanton ankimin efektiv në
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kuptim të nenit 43 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë dhe nenit 13 të Konventës
Europiane të të Drejtave të Njeriut.

8. Nga shqyrtimi i shkaqeve konkrete për të cilat pala kërkuese, 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 me shkakun që ekzekutimi i vendimit sjell 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).

9. Kolegji në rastin konkret, vlerëson faktin se vlera e detyrimit që i është ngarkuar
palës së paditur me vendimin gjyqësor të formës së prerë është e lartë dhe e konsiderueshme,
në raport me pasurinë dhe kapitalin themeltar të shoqërisë. Po ashtu, Kolegji mban parasysh
edhe rrethanat e tjera të parashtruara nga pala kërkuese, mbi numrin e lartë të të punësuarve,
detyrimet karshi tyre, faktin se për një periudhë të caktuar nuk ka ushtruar aktivitet tregtar etj.
Duke balancuar dhe peshuar edhe interesat e palës kreditore gjyqfituese, Kolegji vlerëson
faktin se ekzekutimi i menjëheshëm i këtij detyrimi do të sillte në vetvete pasoja të rënda
ekonomike për palën e paditur dhe të vështira për t’u rikuperuar, në eventualitetin që
vendimmarrja e gjykatës më të ulët objekt rekursi do të ndryshojë pas shqyrtimit të tij nga
Gjykata e Lartë.

PËR KËTO ARSYE :

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

VENDOSI:

Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 62-2018-2149 (571), datë 24.04.2018 të Gjykatës së
Rrethit Gjyqësor Fier, ndryshuar me vendimin nr. 127, datë 27.02.2019 të Gjykatës së Apelit
Vlorë.

Tiranë, më 16.09.2020

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

KOLEGJI CIVIL

Nr. 53/354 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 16.09.2020, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr. 354 akti, datë
04.07.2019, si më poshtë:

Kërkues: Gëzim Kapllani

Objekti: Pezullimi i ekzekutimit të vendimit nr. 144 (10-2018-352), datë
20.02.2018 të Gjykatës së Apelit Durrës.

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

Në çështjen civile që i përket:

Paditës: Ramazan Hasku

I paditur: Gëzim Kapllani

Persona të tretë: 1. Serije Hasku;
2. Alfred Hasku;
3. Shaqir Hasku;
4. Ermira Hasku;
5. Marjana Hasku (Shkëmbi)
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Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë

Pasi dëgjoi relatimin e gjyqtarit 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 Durrës, me Vendimin nr. 1091, datë 26.04.2011 ka
vendosur: “1. Rrëzimin e kërkesëpadisë...2. Shpenzimet gjyqësore në ngarkim të paditësit...”

2. Gjykata e Apelit Durrës me vendimin Nr. 144 (10-2018-352), datë 20.02.2018
ka vendosur: “1. Ndryshimin e vendimit nr. 1091, datë 26.04.2011 të Gjykatës së Rrethit
Gjyqësor Durrës dhe pranimin e padisë. 2. Të detyrohet i padituri Gëzim Kapllani t’i lirojë
dhe dorëzojë paditësit Ramazan Hasku tokë arë me nr. pasurie 201/1 ZK 1256. 3. Vendimi
është i ekzekutueshëm nga Zyra e Përmbarimit. 4. Shpenzimet gjyqësore në ngarkim të të
paditurit. 5. Kundër vendimit lejohet rekurs në Gjykatën e Lartë brenda 30 ditëve.”

3. Kundër këtij vendimi, pala e paditur, z. Gëzim Kapllani, ka paraqitur rekurs dhe
njëkohësisht me datë 04.07.2019 ka paraqitur, pranë Gjykatës së Lartë një kërkesë për
pezullimin e ekzekutimit të vendimit të Gjykatës së Apelit Durrës, duke parashtruar se:

- Ekzekutimi i këtij vendimi do të ishte me pasoja të rënda për palën e paditur, për
shkak se prona mund të tjetërsohet tek të tretë;

- Garancia që ofron pala e paditur është vetë gjendja e pandryshuar e tokës;
- Ka mospërputhje midis vendimit dhe gjendjes faktike. Parcela e tokës që pala e

paditur posedon sot është parcela 210/1 ZK 1256, ndërsa sipas vendimit gjyqësor
është parcela nr. 201/1 ZK 1256;

- Sipërfaqja e pretenduar tek parcela e poseduar nga pala e paditur është 200 m2,
ndërsa paditësi kërkon 500 m2;

- AMTP nr. 51, datë 02.04.1993, në favor të paditësit, sipas Ligjit nr. 19.07.1991,
referuar edhe librit të ngastrave nuk krijon atë formë gjeometrike që pretendon
paditësi, pasi krijon mbivendosje edhe me persona të tretë të cilët kanë përfituar nga
Ligji nr. 7501;

- Sikurse e ka pohuar vetë paditësi në seancë gjyqësore kjo tokë nuk është marrë
asnjëherë në dorëzim prej tij, pasi ai ka qënë në marrëdhënie pune me shtetin.

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, z. Gëzim Kapllani, 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
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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 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. 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.

8. Kolegji vlerëson të evidentojë se, 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, z. Gëzim Kapllani, për pezullimin e vendimit nr.
144 (10-2018-352), datë 20.02.2018 të Gjykatës së Apelit Durrës.

Tiranë, me 16.09.2020

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

KOLEGJI CIVIL

Nr. 57/362 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 16.09.2020, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr. 362 akti, datë
11.07.2019, si më poshtë:

Kërkues: Mikel Sholla

Objekti: Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 10-2019-406/137, datë
06.03.2019 të Gjykatës së Apelit Durrës, që ka lënë në fuqi
vendimin nr. 1594, datë 12.10.2015 të Gjykatës së Rrethit
Gjyqësor Durrës, me objekt: “Rivendosjen në posedim të
apartamentit me sipërfaqe 86.6 m2, në katin e tretë të banimit,
në seksionin B, shkalla 1, me pozicion Jug-Perëndim të
ndodhur në rrugën “A.Goga”, Lagje nr. 11 Durrës.”

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

Në çështjen civile që i përket:

Paditës: Flamur Dollaku

I paditur: Mikel Sholla

Person i Tretë: Shoqëria “Gora” shpk

Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë

Pasi dëgjoi relatimin e gjyqtarit  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 Durrës, me Vendimin nr. 1594, datë 12.10.2015
ka vendosur: “1. Pranimin e kërkesëpadisë. 2. Rivendosjen në posedim të apartamentit me
sipërfaqe 86.6 m2, në katin e tretë të banimit në seksionin B, sh.I, me pozicion nga jug-
perëndimi të ndodhur në Rrugën: “A.Gago”, Lagj 11, Durrës. 3. Shpenzimet gjyqësore në
ngarkim të palës së paditur.

2. Gjykata e Apelit Durrës me vendimin Nr. 10-2019-406/137, datë 06.03.2019 ka
vendosur: “1. Lënien në fuqi të vendimit nr. 1594, datë 12.10.2015 të Gjykatës së Rrethit
Gjyqësor Durrës. Kundër këtij vendimi lejohet të bëhet rekurs brenda 30 ditëve në Gjykatën
e Lartë.”

3. Kundër këtij vendimi, pala e paditur, z. Mikel Sholla, ka paraqitur rekurs dhe
njëkohësisht me datë 11.07.2019 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 Durrës, duke parashtruar se:
- Ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit do të sillte pasoja të rënda dhe të pariparueshme

për palën e paditur;
- Njoftimi që palës së paditur i ka ardhur nga përmbaruesi për të qënë i pranishëm në

ekzekutimin e vendimit është nxjerrë në kundërshtim me ligjin;
- Urdhri i ekzekutimit nr. 1594/U, datë 12.10.2015, dalë në zbatim të vendimit të Gjykatës

së Rrethit Gjyqësor Durrës, është pezulluar me vendimin nr. 30, datë 10.03.2016 të
Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës, lënë në fuqi me vendimin nr. 2267, datë 11.05.2016
të Gjykatës së Apelit Durrës;

- Nuk mund të kërkohet ekzekutimi i vendimit kur nuk ka rënë masa e pezullimit;
- Gjykata e Rrethit Gjyqësor Durrës ka gabuar në përcaktimin e objektit që duhet të lirojë

pala e 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
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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 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.

8. Duke iu rikthyer rastit konkret, 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. Kolegji vlerëson se,
kërkesa për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë, në tërësinë e
saj, motivohet me shkaqe që 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.

9. Nga ana tjetër, Kolegji vlerëson se pretendimi i palës kërkuese se ka vijuar
ekzekutimi i vendimit gjyqësor të formës së prerë, në kundërshtim  me vendimin nr. 30, datë
10.03.2016 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës, lënë në fuqi me vendimin nr. 2267, datë
11.05.2016 të Gjykatës së Apelit Durrës, me të cilin është marra masa e sigurimit të padisë,
duke pezulluar veprimet përmbarimore nuk gjen mbështejtje në nenin 479 të K.Pr.Civile.
Gjykata e Lartë në raste të ngjashme ka mbajtur qëndrimin se mjeti procedural i parashikuar
në nenin 479 të K.Pr.Civile nuk ka si qëllim të dublojë mjetet e tjera procedurale të
parashikuara në ligj. Kërkesa për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nuk mundet të
zëvendësojë dhe as të konkurrojë efektet juridike apo shkaqet juridike për të cilat ligji ofron
mbrojtje të posaçme për debitorin apo kreditorin gjatë fazës së ekzekutimit të detyrueshëm,
qoftë kur bëhet fjalë për paditë përmbarimore, apo qoftë për masat e përkohshme që gjykata
mund të caktojë gjatë kësaj faze në funksion të zgjidhjes së çështjes së themelit. Kjo do të
thotë se në çështjet me objekt pavlefshmërinë e titullit ekzekutiv apo me objekt
kundërshtimin e veprimeve përmbarimore, nuk gjen zbatim neni 479 i Kodit të Procedurës
Civile. Për pretendimet e kreditorit apo të debitorit gjatë fazës së ekzekutimit të detyrueshëm,
nenet 610 dhe 611 kanë ofruar mjetet procedurale respektive, të cilat aktivizojnë gjithmonë
juridiksionin fillestar të gjykatës së shkallës së parë. Për rrjedhojë pala kërkuese në këtë
gjykim duhet të ketë parasysh se mjeti procedural i kërkuar nuk është ai i duhuri (Vendim
datë 24.10.2018 i Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë, me palë kërkuese Ministrinë e
Mbrojtjes; Vendim datë 24.10.2018 i Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë, me palë
kërkuese Bashkia Krujë etj). Kjo do të thotë se nëse kërkuesi pretendon se në kundërshtim me
ligjin në rastin konkret, ka vijuar procedura e ekzekutimit të detyrueshëm mund t’i drejtohet
gjykatës me padi për kundërshtimin e veprimeve përmbarimore dhe nuk mund të rregullojë
paligjshmërinë e këtyre veprimeve me mjetin procedural të pezullimit të ekzekutimit të
vendimit gjyqësor të formës së prerë sipas nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile.
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10.  Përsa më sipër, Kolegji vlerëson se nuk ka vend për të pranuar kërkesën e
paraqitur nga kërkuesi, Mikel Sholla, 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 palës së paditur, Mikel Sholla për pezullimin e
ekzekutimit të vendimit nr. 1594, datë 12.10.2015, të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës,
lënë në fuqi me vendimin nr. 10-2019-406/137, datë 06.03.2019 të Gjykatës së Apelit Durrës.

Tiranë, më 16.09.2020

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

KOLEGJI CIVIL

Nr. 61/367 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 16.09.2020, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr. 367 akti, datë
19.07.2019, si më poshtë:

Kërkues: Bashkia Lezhë

Objekti: Pezullimi i ekzekutimit të vendimit nr. 295, datë 06.05.2019 të
Gjykatës së Apelit Shkodër dhe vendimit nr. 78, datë
20.02.2018 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Lezhë.

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

Në çështjen civile që i përket:

Paditës: Xhuliana Malshi

I paditur: Bashkia Lezhë

Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë

Pasi dëgjoi relatimin e gjyqtarit 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 Lezhë, me vendimin nr. 78, datë 20.02.2018 ka
vendosur: “1. Pranimin pjesërisht të kërkesëpadisë së paditëses Xhuljana Malshi. 2.
Detyrimin e palës së paditur, Bashkia Lezhë që të dëmshpërblejë paditësen me shumën e 8
(tetë) pagave mujore për zgjidhje të kontratës së punës në mënyrë të menjëhershme dhe të
pajustifikuar. 2.  Detyrimin e palës së paditur, Bashkia Lezhë që të dëmshpërblejë paditësen
me shumën e 2 (dy)) paga mujore për mosrespektim të afatit të njoftimit për zgjidhjen e
kontratës së punës. 3. Detyrimin e palës së paditur Bashkia Lezhë që të dëmshpërblejë
paditësen me shumën e dy pagave pagave mujore për mosrespektim të procedurës për
zgjidhjen e kontratës së punës. 4. Rrëzimin e padisë për pjesën tjetër të objektit si të
pabazuar në ligj dhe në prova. 5. Vendimi gjyqësor është i ekzekutueshëm pasi të marrë
formë të prerë. 6. Shpenzimet gjyqësore, pagesë e avokatit, taksa mbi aktet e padisë dhe
shpenzimet e njoftimit në ngarkim të palëve ndërgjyqëse (për aq sa është pranuar padia). 7.
Kundër këtij vendimi lejohet ankim brenda 15 ditëve në Gjykatën e Apelit Shkodër, duke
filluar ky afat nga e nesërmja e komunikimit të këtij vendimi gjyqësor të arsyetuar.”

2. Gjykata e Apelit Shkodër me vendimin Nr. 295, datë 06.05.2019 ka vendosur:
“Lënien në fuqi të vendimit nr. 78, datë 20.02.2018 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Lezhë.
Kundër vendimit lejohet rekurs në Gjykatën e Lartë, brenda 30 ditëve nga e nesërmja e
komunikimit të vendimit të arsyetuar.”

3. Kundër këtij vendimi, pala e paditur, Bashkia Lezhë, ka paraqitur rekurs dhe
njëkohësisht me datë 18.06.2019 ka paraqitur, pranë Gjykatës së Lartë një kërkesë për
pezullimin e ekzekutimit të vendimit të Gjykatës së Apelit Shkodër, me të cilin është lënë në
fuqi vendimi i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Lezhë, duke parashtruar se:
- Vendimi i Gjykatës së Apelit Shkodër është i pabazuar në ligj;
- Pala e paditur në këtë proces ka provuar se zgjidhja e kontratës së punës është bërë në

përputhje me ligjin;
- Gjykata e Apelit nuk ka garantuar një proces të rregullt ligjor dhe nuk ka garantuar një

hetim të plotë dhe të gjithanshëm të çështjes;
- Ekzekutimi i menjëhershëm i këtij vendimi do të sjellë pasoja të rënda dhe të

pariparueshme për Bashkinë Lezhë e cila gjendet në kushte të vështira financiare;
- Pas hyrjes në fuqi të Ligjit nr. 115/2014 “Për Ndarjen Administrativo-Territoriale të

Njësive të Qeverisjes Vendore në Republikën e Shqipërisë” është gjetur një borxh I
kontablizuar i deklaruar prej 422.642.267 lekë;

- Njëkohësisht Bashkia Lezhë është palë apo ka qënë në disa procese të tjera gjyqësore të
cilat kanë rënduar situatën financiare. Këto vendime janë rrjedhojë e vendimmarrjeve të
gabuara të ish-Bashkisë apo ish-Komunave të cilat kanë krijuar një situatë të vështirë
financiare për Bashkinë pas reformës territoriale të vitit 2014 dhe aplikimit të saj në vitin
2015;

- Ekzekutimi i menjëhershëm i këtij vendimi do të pengonte Bashkinë në përmbushjen e
detyrimeve kontraktuale ndaj të tretëve dhe në ofrimin e shërbimeve ndaj qytetarëve.

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, 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. Kolegji vlerëson se,
kërkesa për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë, në tërësinë e
saj, motivohet me shkaqe që 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. 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.

9.  Përsa më sipër, Kolegji vlerëson se nuk ka vend për të pranuar kërkesën e paraqitur
nga kërkuesi, Bashkia Lezhë, 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, Bashkia Lezhë, për pezullimin e vendimit nr.78,
datë 20.02.2018 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Lezhë, ndryshuar pjesërisht me vendimin nr.
295, datë 06.05.2019 të Gjykatës së Apelit Shkodër.

Tiranë, me 16.09.2020

ANËTAR ANËTAR KRYESUES
Sokol SADUSHI Ilir PANDA Ervin PUPE



1

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË

KOLEGJI CIVIL

Nr. 108/484 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 16.09.2020, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr. 484 akti, datë
01.11.2019, si më poshtë:

Kërkues: Shoqëria Përmbarimore “Debit Collection” SHPK

Objekti: Pezullimin e ekzekutimit të vendimit civil nr.952, datë
13.06.2018 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

Baza ligjore: Nenet 449 dhe 479 të K.Pr.Civile, i ndryshuar.

Në çështjen civile që i përket:

Paditës: Shoqëria “Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike”
SHA.

I Paditur: Shoqëria Përmbarimore “Debit Collection” SHPK

Persona të tretë: 1. Gëzim Shehi;
2. Venigjar Begaj;
3. Shoqëria “Certified Solution Corporation” SHPK.

Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë

Pasi dëgjoi relatimin e gjyqtarit 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 Tiranë, me Vendimin nr. 6997, datë 26.07.2017
ka vendosur: “1. Pranimin e pjesshëm të padisë. 2. Anullimin e veprimit përmbarimor,
urdhrit me nr. 497, prot., nr. 92 regj, datë 23.05.2017 “Për vendosjen e sekuestros
konservative”. 2. Rrëzimin e pjesës tjetër të padisë për kundërshtimin e veprimit
përmbarimor me nr. 176/24 prot., nr. 201 dhe 282 regj, datë 19.12.2014. 3. Shpenzimet
gjyqësore siç janë bërë.”

2. Gjykata e Apelit Tiranë me vendimin Nr. 952, datë 13.06.2018 ka vendosur: “1.
Lënien në fuqi të vendimit nr. 6997, datë 26.07.2017 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë,
për pjesën e pranuar të padisë. 2. Ndryshimin e vendimit nr. 6997, datë 26.07.2017 të
Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, për pjesën e rrëzuar të padisë, duke vendosur:
Anullimin e urdhrit nr. 201 dhe 282 regj, nr. 176/24 prot., datë 19.12.2014 të përmbaruesit
gjyqësor Tomorr Llalla, i studios përmbarimore “Debit Collection”. 3. Kundër këtij vendimi
mund të bëhet rekurs në Gjykatën e Lartë brenda 30 ditëve, duke filluar ky afat nga e
nesërmja e njoftimit të vendimit.”

3.  Kundër këtij vendimi, ka paraqitur rekurs pala e paditur, shoqëria përmbarimore
“Debit Collection” sh.p.k., pranë Gjykatës së Lartë dhe po ashtu, me datë 01.11.2019 ka
paraqitur një kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të vendimit të Gjykatës së Apelit Korçë,
duke parashtruar se:

- Vendimi i Gjykatës së Apelit Tiranë është marrë në shkelje të hapur të ligjit
procedural civil dhe material;

- Gjykata nuk ka kryer një hetim të plotë dhe nuk është mbështetur mbi faktet që janë
paraqitur në cilësinë e provës;

- Në vendim gjykata ka arsyetuar se veprimet janë të paligjshme megjithëse nga ana e
saj nuk është administruar asnjë vendim penal apo civil që të provohej paligjshmëria e
veprimeve përmbarimore;

- Gjykata nuk ka marrë parasysh faktin se me vendimin nr. 5780/2015 Prokuroria pranë
Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë ka vendosur pushimin e procedimit penal me
arsyetimin se veprimet e të kallzuarit nuk përbëjnë mospërmbushje të rregullt të
detyrës;

- Nga ekzekutimi i këtij vendimi do të vijnë pasoja të rënda dhe të pariparueshme pasi
paditësi O.SH.E.E sh.a. kërkon prej shoqërisë përmbarimore kthimin e shumës së
ekzekutuar. Kjo pasi gjykata në dhënien e këtij vendimi ka dalë tej kërkimeve të
objektit të padisë duke u shprehur se i takon përmbaruesit gjyqësor të marrë masat e
nevojshme për të riparuar paligjshmërinë e krijuar për shkak të veprimeve të tij, të
cilat në mënyrë të drejtëpërdrejtë kanë dëmtuar interesat e O.SH.E.E dhe Avokaturës
së Shtetit. Nuk ka bazë ligjore për marrjen e masave nga përmbaruesi, në kushtet kur
shumat e ekzekutuara në favor të kreditorit, sipas parashikimeve të K.Pr.Civile i janë
kaluar kreditorit sipas parashikimeve ligjore në vitin 2015, ndërkohë që vendimi i
Gjykatës së Apelit Tiranë është i datës  13.06.2018, pra 3 vite me vonesë.

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.
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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 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
Republikës së Shqipërisë dhe nenit 13 të Konventës Europiane të të Drejtave të Njeriut. Por
duhet theksuar se kjo është një masë e përkohshme me karakter përjashtimor dhe të
jashtëzakonshëm. Kjo do të thotë se pala ndërgjyqëse gjyqhumbëse që bën kërkesën për
pezullimin e vendimit gjyqësor të formës së prerë ka barrën t’i paraqesë Gjykatës rrethanat
konkrete, të bazuara në prova në cilat nga ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit gjyqësor të
formës së prerë, kësaj pale mund t’i vijë një dëm i rëndë në mënyrë të parikthyeshme.

7. 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.

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 përmbarimore “Debit Collection”
SHPK për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 6997, datë 26.07.2017 të Gjykatës së
Rrethit Gjyqësor Tiranë, ndryshuar pjesërisht me vendimin nr. 952, datë 13.06.2018 të
Gjykatës së Apelit Tiranë.

Tiranë, me 16.09.2020

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

KOLEGJI CIVIL

Nr. 219 i Vendimit.
V E N D I M

NË EMËR TË REPUBLIKËS

Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë i përbërë nga gjyqtarët:

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

Sot më datë 16.09.2020, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr. 219 akti, datë
01.07.2020, si më poshtë:

KËRKUES: Shoqëria Tregtare Albpetrol sh.a. Patos.

OBJEKTI: Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr.365, datë 16.05.2019 të
Gjykatës së Apelit Vlorë.

BAZA LIGJORE: Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile.

Për çështjen civile që iu përket palëve:

PADITËS: Vangjel Hanxhari.

E PADITUR: Shoqëria Tregtare Albpetrol sh.a. Patos.

KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SE LARTË

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

V Ë R E N
I. Rrethanat e çështjes

1. Para Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji), pala kërkuese, Shoqëria
Tregtare Albpetrol sh.a. Patos, me datë 01.07.2020 ka paraqitur një kërkesë për pezullimin e
ekzekutimit të vendimit nr. 365, datë 16.05.2019 të Gjykatës së Apelit Vlorë.

2. Referuar akteve të administruara në gjykatat e faktit rezulton se paditësi Vangjel Hanxhari
i është drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier kundrejt palës paditur Shoqëria Tregtare
Albpetrol sh.a. Patos, me padinë me objekt ; Detyrimin e palës së paditur për të më
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dëmshpërblyer për shkak të zgjidhjes së menjëhershme të kontratës së punës pa shkaqe të
justifikuara.......

3. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Fier, me vendimin nr.139  datë 08.02.2019 ka vendosur:
“1. Pranimin e padisë.
2. Detyrimin e palës së paditur Shoqëria Albpetrol sh.a. Patos, që ti paguajë paditësit
Vangjel Hanxhari 9 (nëntë) muaj pagë për shkak të zgjidhjes së menjëhershme pa shkaqe të
justifikuara të kontratës së punës nga ana e punëdhënësit.
2.1. Rrëzimin e pjesës tjetër të kërkimit për përfitimin edhe të 3 ( tre) muajve pagë për
zgjidhje të të menjëhershme pa shkaqe të justifikuara të kontratës së punës nga ana e
punëdhënësit.
4. Detyrimin e palës së paditur Shoqëria Albpetrol sh.a. Patos, që ti paguajë paditësit
Vangjel Hanxhari 3 (tre) muaj pagë për shkak të mosrespektimit të afatit të njoftimit në
zgjidhjen e marrëdhënies së punës.
5. Detyrimin e palës së paditur Shoqëria Albpetrol sh.a. Patos, që ti paguajë paditësit
Vangjel Hanxhari 3 (tre) muaj pagë për si shpërblim vjetërsisë në punë.
6. Detyrimin e palës së paditur Shoqëria Albpetrol sh.a. Patos, që ti paguajë paditësit
Vangjel Hanxhari si shpërblim për marrjen e lejes së zakonshme për vitin 2018, atë në masën
10.000 ( dhjetë mijë).
7. Rrëzimin e kërkesës për dhënien e vendimit me ekzekutim të përkohshëm dhe kësaj
vendimmarrje mund të paraqitet ankim i veçantë.
8. Në përllogaritjen e pagës të mbahet parasysh paga bruto e paditësit që merrte në
përfundim të marrëdhënies së punës prej 95.000 ( nëntëdhjetë e pesë mijë) në muaj.
9. Shpenzimet gjyqësore dhe ato të përfaqësimit me avokat i ngarkohen palës së paditur.
10. Ky vendim përbën titull ekzekutiv dhe ekzekutohet pasi të marrë formë të prerë nga
Shërbimi Përmbarimor.

4. Gjykata e Apelit Vlorë, me vendimin nr.365 datë 16.05.2019 ka vendosur:
“Lënien në fuqi të vendimit nr.139 datë 08.02.2019 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier“.

5. Kundër këtij vendimi, ka paraqitur rekurs pala e paditur Shoqëria Albpetrol sh.a. Patos,  e
cila, me kërkesë të integruar ka paraqitur pranë Gjykatës së Lartë, kërkesë për pezullimin e
ekzekutimit të vendimit të Gjykatës së Apelit Vlorë, duke parashtruar këto shkaqe:
-Kemi ushtruar të drejtën e rekursit.
-Kërkojmë pezullimin e ekzekutimit të këtij vendimi sipas nenit 479/a deri sa të shprehet
Gjykata e Lartë për arsye se kjo do të sillte pasoja të pariparueshme për Albpetrol sh.a. sepse
këto lekë të shpërndara është e vështirë ose e pamundur për tu arkëtuar nga personat që do ti
marrin.

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,
për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të sipërcituar 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: “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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8. Në zbatim të pikës 1 të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile, bashkëlidhur kërkesës për
pezullim të palës kërkuese Shoqëria Albpetrol sh.a. Patos, gjendet edhe kopja e rekursit të
ushtruar nga kjo palë kundër vendimit gjyqësor që kërkohet të pezullohet ekzekutimi.
Gjithashtu, konstatohet se pala tjetër pjesëmarrëse në gjykimin e çështjes ku është dhënë
vendimi gjyqësor që kërkohet të pezullohet, është njoftuar rregullisht për kërkesën e paraqitur
nga pala kërkuese Shoqëria Albpetrol sh.a. Patos, i cili nuk ka parashtruar argumente lidhur
me bazueshmërinë në ligj të kërkesës për pezullim dhe për qëndrimin e tyre.

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

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

11. Përsa më sipër, Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë vlerëson se nuk ka vend për të pranuar
kërkesën e paraqitur nga kërkuesi Shoqëria Albpetrol sh.a. Patos, 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;

VENDOSI:

Mospranimin e kërkesës së paraqitur nga kërkuesi Shoqëria Albpetrol sh.a. Patos për
pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 365, datë 16.05.2019 të Gjykatës së Apelit Vlorë.

Tiranë, më 16.09.2020

ANËTAR ANËTAR KRYESUES
Sokol SADUSHI Ilir PANDA Ervin PUPE
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