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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI CIVIL 

 

Nr.270/35 i Regj.Themeltar 

Nr.270/35 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 24.02.2021, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr. 272 akti, 

datë 14.12.2020, si më poshtë: 

 

KËRKUES: Abdyl Kaçiu etj 

 

OBJEKTI:  Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 266, datë 17.09.2020 

të Gjykatës së Apelit Tiranë. 

 

BAZA LIGJORE:   Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile. 

 

Për çështjen civile që iu përket palëve: 

 

PADITËS:   Flutura Lami 

 

I PADITUR:   Abdyl Kaçiu  

 

 

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. Nga aktet e fashikullit të gjykimit ka rezultuar se paditësi Flutura Lami, i është drejtuar 

Gjykatës së Rrethit Gjyqësore Tiranë kundrejt palës së paditur, Abdyl Kaçiu etj, me objekt 

shpërblim shume nga përdorimi i sendit. 
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2. Gjykata e Rrethit Gjyqësore Tiranë me vendimin nr. 9622, datë 30.11.2016 ka 

vendosur:  

 

1. Pranimin pjesërisht te kërkesë-padisë. 

2. Detyrimin e te paditurit Abdyl Kaçiu te shpërblejë paditësen Flutura Lami ne shumën 

726.180 (shtatëqind e tetëdhjetë e gjashtë mijë e njëqind e tetëdhjetë) lekë për vlerën 

e përdorimit të sendit, truall me sipërfaqe të përgjithshme 53.2 m2 për periudhën e 

përdorimit nga data 14.02.2013 deri me datë 13.05.2016. 

3. Rrëzimin e kërkesë-padisë për kërkimet e tjera te saj. 

4. Shpenzimet gjyqësore ne ngarkim te palës se paditur.  

 

3. Gjykata e Apelit Tiranë, me vendimin nr. 266, datë 17.09.2020 ka vendosur:  

 

Lënien në fuqi të vendimit nr. 9622, datë 30.11.2016 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.  

  

4. Kundër këtij vendimi ka paraqitur rekurs kërkuesi Abdyl Kaçiu etj, i cili ka kërkuar 

edhe pezullimin e ekzekutimit të vendimit, duke parashtruar këto shkaqe: 

 

 Vendimit të arsyetuar, në datë 06.11.2020, duke paraqitur si shkaqe të prishjes së tij: 

 Shkelje të rënda të normave procedurale, duke shkelur Nenin 29 të K.P.C si dhe për 

zbatim të gabuar të ligjit material, si dhe pezullimin e ekzekutimit të këtij Vendimi, 

deri në gjykimin e tij në Gjykatën e Lartë.” 

 Me gjithë se, i padituri në këtë gjykim, ka paraqitur Rekursin sipas ligjit, brenda 

afateve ligjore dhe dosja nuk ka ardhur në gjykatën tuaj, sipas verifikimit të datës 

23.11.2020, pala paditëse, e ka vënë vendimin e rekursuar në ekzekutim, me anë të 

zyrës së Përmbaruesit Gjyqësor Privat Endrit Hasa,i cili me shkresën e tij me Nr. 278, 

datë 18.11.2020, të marrë në dorëzim nga Posta, nga trashëgimtarët e të ndjerit Abdyl 

Kaçiu, në datën 22.11.2020, i cili ka nderuar jetë me datë 19.11.2020, “Për 

ekzekutimin Vullnetar të Detyrimit” në shumën 726.180 lekë + shpenzimet gjyqësore 

në shumën 58.621 lekë + tarifën e shërbimit përmbarimor në shumën 94.445 lekë + 

shumën 78.704 lekë + TVSH në shumën 15.741 lekë, përfundimisht detyrimi është në 

shumën 973.61 lekë”. 

 Me qene se i padituri Abdyl Kaçiu,ka paraqitur rekursin,brenda afatit ligjor dhe me 

qenë se, ky ekzekutim i nisur sjell pasoja shumë të rënda dhe të pariparueshme, (për 

ne trashëgimtarët Ligjore të tij). Sipas dëshmisë së trashëgimisë ligjore me Nr. 6651 

Rep. Nr. 1713 Kol, pasi ai ka ndërruar jetë në datën 19.11.2020, ne dem të pasurisë 

tonë në shuma, shumë të konsiderueshme, edhe për shkak të gjendjes së 

jashtëzakonshme te pandemisë aktualisht, por që jemi aktualisht edhe pa punë, 

kërkojmë pezullimin e ekzekutimit të vendimit të mësipërm me Nr. 266, datë 

17.09.2020 të Gjykatës së Apelit Tiranë, deri në gjykimin e çështjes në atë gjykate, 

pasi jemi në pamundësi totale për të shlyer shumat e mësipërme.  

 

II. Vlerësimi i Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë 

 

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

për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të sipërcituar është e pabazuar në ligj. 

 

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

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

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

ekzekutimit të vendimit kur: a) ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit do të sillte pasoja të 
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rënda e të pariparueshme; dhe/ose b) pala që ka bërë rekursin depoziton garanci materiale 

që siguron ekzekutimin vendimit. 

 

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

pezullim të palës kërkuese Abdyl Kaçiu etj, gjendet edhe kopja e rekursit të ushtruar nga kjo 

palë kundër vendimit gjyqësor që kërkohet të pezullohet ekzekutimit. Gjithashtu, konstatohet 

se palët e tjera pjesëmarrëse në gjykimin e çështjes ku është dhënë vendimi gjyqësor që 

kërkohet të pezullohet, janë njoftuar rregullisht për kërkesën e paraqitur nga pala kërkuese 

Abdyl Kaçiu etj të cilët nuk kanë parashtruar argumente lidhur me bazueshmërinë në ligj të 

kërkesës për pezullim dhe për qëndrimin e tyre. 

 

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 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.  

 

9. 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. 

 

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

kërkesën e paraqitur nga kërkuesi Abdyl Kaçiu 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, 

 

V E N D O S I: 

 

Mospranimin e kërkesës së paraqitur nga kërkuesi Abdyl Kaçiu etj, për pezullimin e 

ekzekutimit të vendimit nr. 266, datë 17.09.2020 të Gjykatës së Apelit Tiranë. 

 

Tiranë, më 24.02.2021 

  A N Ë T A R                        A N Ë T A R       K R Y E S U E S 

 

Sokol SADUSHI                      Ilir PANDA                  Ervin PUPE 

  
 


