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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI CIVIL 

 

Nr. 100 i Regj.Themeltar 

Nr. 100 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 

Albana BOKSI - Anëtare 

Sandër SIMONI - Anëtar 

  

në datën 21.07.2021, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën nr.1781 akti, 

datë 31.05.2021  , si më poshtë: 

 

KËRKUES:   Shoqëria “Përmbarimore Albase” sh.p.k 

 

OBJEKTI:  Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr.9785, datë 05.12.2016 

të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, lënë në fuqi me 

vendimin nr.296 datë 24.09.2020 të Gjykatës së Apelit Tiranë. 

  

BAZA LIGJORE:   Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile. 

 

Për çështjen civile që iu përket palëve: 

 

PADITËS:   Juventina Papa   

 

I PADITUR:   Shoqëria “Përmbarimore Albase” sh.p.k 

 

KOLEGJI CIVIL 

 

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 paditësia Juvendtina Papa, i është 

drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësore  Tiranë,  kundrejt palës së paditur, Shoqëria 

“Përmbarimore Albase” sh.p.k, me objekt: Detyrimin e të paditurit Shoqëria Përmbarimore 

Albase sh.p.k, të më dëmshpërblejë mua paditësen për dëmin pasuror, si rrjedhojë e 
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shkatërrimit të banesës nga veprimet përmbarimore të kryera në kapërcim të kompetencave 

ligjore dhe në kundërshtim me ligjin  

 

 

procedurial civil në fazën e ekzekutimit, në vlerën e tregut, në shumën  8.140.703,175 lekë. 

Detyrimin e të paditurit Shoqëria Përmbarimore “Albase” sh.p.k, të më japë fitimin e 

munguar, pagesën e qerasë së banesës ku banojmë, që nga momenti i shkatërrimit të kësaj 

banese, datë  05.02.2013 deri në datën e dorëzimit të aktit në gjykatë 16.11.2015, në shumën 

totale 578 000 lekë, si dhe qiranë mujore në shumën 17000 lekë/muaj, nga data 16.11.2015 

deri në ekzekutimin e vendimit të formës së prerë të Gjykatës. 

2. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë, me vendimin nr.9785, datë 05.12.2016, ka 

vendosur: 

- Pranimin e pjesshëm të padisë së paditëses Juventina Papa duke u detyruar i padituri 

Shoqëria Përmbarimore Albase sh.p.k, ti paguajë paditëses si dëmshpërblim për 

dëmin pasuror të shkaktuar asaj shumën 1.598.056 (një milion e pesëqind e 

nëntëdhjetë e tetë mijë e pesëdhjetë e gjashtë) lekë. 

- Rrëzimin e padisë për kërkimet e tjera. 

- Shpenzimet gjyqësore së bashku me taksën gjyqësore që në masën e pranimit të 

padisë është në shumën 15.980 (pesëdhjetë mijë e nëntëqind e tetëdhjetë) lekë, (1% e 

vlerës së padisë së pranuar), në ngarkim të palës së paditur. 

- Pjesa e mbetur e taksës së padisë në vlerën 88.779(tetëdhjete e tetëmijë e shtatëqind e 

shtatëdhjetë e nëntë) lekë, e parapaguar nga paditësi mbetet në ngarkim të paditësit. 

3. Gjykata e Apelit Tiranë, me vendimin nr.296 datë 24.09.2020 ka vendosur: 

- Lënien në fuqi të vendimit nr. 9785, datë 05.12.2016  të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 

Tiranë. 

4. Kundër këtij vendimi ka paraqitur rekurs kërkuesit Shoqëria Përmbarimore 

Albase sh.p.k, i cili ka kërkuar edhe pezullimin e ekzekutimit të vendimit, duke 

parashtruar këto shkaqe: 

- Së pari sqarojmë se Gjykata e Apelit Tiranë ka keqinterpretuar pretendimet c ngritura 

nga pala e paditur shoqëria “Albase” sh.p.k, për faktin se pretendimi i ngritur nga pala 

e paditur ka të bëjë me mos plotësimin e kushteve nga ana e përfaqësuesit ligjor të 

paditëses, Avokati Nasi Keri, për të ushtruar profesionin e Avokatit, dhe ky nuk është 

kërkim i cili nuk ka të bëjë lidhje me parashtrime apo prapësime të palës së paditur 

por ka të bëjë me një kërkim që lidhet me anën proceduriale të përfaqësimit të 

përcaktuara në nenin 96, 156, 175, të Kodit të Procedurës Civile si dhe neni 3 dhe 25 

të ligjit nr.9109, datë 17.7.2003 ”, profesionin e avokatit në Republikën e Shqipërisë”, 

i ndryshuar dhe që duhej të ishte marrë në konsideratë si nga Gjykata e Rrethit 

Gjyqësor Tiranë ashtu edhe nga Gjykata e Apelit Tiranë.  

- Së dyti arsyetimi i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë se pala e paditur nuk ka 

paraqitur ndonjë pretendim gjatë këtij gjykimi për këtë fakt dhe ngritja e një 

pretendimi të tillë në diskutim përfundimtar e bën këtë kërkim të rënë në dekadence, 

është tërësisht i gabuar dhe i pambështetur në ligj për verifikimi i kushteve lidhur me 

rregullsinë e përfaqësimit të palëve në gjykim por edhe të drejtën e përfaqësimit nga 

avokati, nuk kryhet nga palët ndërgjyqëse por është detyrë e Gjykatës që të verifikojë 

legjitimitetin e palëve në gjykim dhe në rastin konkret legjitimimin e të drejtës së 

avokatit për të përfaqësuar paditësen në këtë gjykim. 

- Në rastin konkret nuk kemi të bëjmë me një kërkim që ka rënë në dekadencë por është 

një aspekt procedurial i zhvillimit te shqyrtimit gjyqësor, i cili duhej të ishte kryer nga 

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë por gjithashtu edhe nga Gjykata e Apelit Tiranë, t 

cilat kishin detyrimin ligjor të verifikonin legjitimimin si palë, të përfaqësuesit ligjor 
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dhe të konstatonte mosplotësimin e kushteve për ushtrimin e profesionin në këtë 

gjykim dhe ta ftonte avokatin apo paditësen Juventina Papa të plotësonte 

dokumentacionin, sipas ndryshimeve të ndodhura nga avokati Nasi Keri tek organet 

tatimore.   

- Pala e paditur paraqiti përpara Gjykatës në cilësinë e provës, shkresën nr.5506/ I prot. 

datë 28.09.2016, të lëshuar nga A.L.U.I.Z.N.I, Drejtoria e A.L.U.I.Z.N.I. Tirana Veri, 

me të cilën ishte vënë në dispozicion kopje e proces verbali si dhe foto të objektit 

informal.  

- Referuar shkresës nr.2556 prot, datë 22.02.2013 të A.L.U.l.Z.N-l, Drejtoria Tirana 1, 

“Njoftim mbi përjashtim nga procesi i legalizimit si dhe procesverbalit që i 

bashkalidhet shkresës nr.5506/1 prot, datë 28.09.2016, rezulton se verifikimi nga 

A.L.U.I.Z.N.I, është kryer në datë 11.02.2013 dhe objekti rezulton i prishur.  

- Duke qenë se këto foto gjenden në dosjen që disponon A.L.U.I.Z.N-I. për objektin 

Vetedeklaruar nga shtetasi Aleks Papa, rezulton se në foto pasqyrohet moment i 

prishjes së këtij objekti informal dhe e  pranishme është shtetasja Nadire Qinami.  

- Për këtë arsye pala e paditur kërkoi nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë, thirrjen si 

person të tretë shtetases të Nadire Qinami, me qëllim sqarimin e plotë të rrethanave të 

çështjes, pasi kjo çështje është pronare e pasurisë nr.6/299, vol.15, 

fq.84,Z.K.8210,Tiranë, pasuri e cila i është dorëzuar nga shoqëria përmbarimore në 

datë 05.02.2013 dhe objekti informal i shtetasit Aleks Papa nuk ishte prishur në datë  

05.02.2013, 

- Por gjithashtu referuar fotografive të paraqitur në këtë gjykim rezulton se prezentë të 

ketë qenë kjo shtetase dhe në asnjë moment nuk rezulton të ketë qenë present në 

momentin e prishjes së objektit informal përfaqësuesi i shoqërisë përmbarimore 

“Albase” sh.p.k.  

- Prezenca e kësaj shtetase në këtë gjykim ishte e domosdoshme jo vetëm për tu thirrur 

në cilësinë e personit të tretë për sqarimin e rrethanave të çështjes lidhur me prishjen 

ose jo të objektit informal nga shoqëria përmbarimore por gjithashtu duke parë se në 

datë 05.02.2013 objekti informal i shtetasit Aleks Papa nuk ishte prishur dhe në 

momentin e verifikimit ne terren të këtij objekti nga A.LU.I.Z.N.I. ne dt. l1.02.2013, 

rezulton se kjo shtetase ishte prezent në momentin e prishjes së objektit të dhënave 

pozicioni i kësaj shtetase do te ndryshonte nga person i thirrur në këtë gjykim si 

person i tretë, në kalimin e saj në  cilësinë e palës së paditur. 

- Kërkesa e palës së paditur për të thirrur në cilësinë e personit të tretë shtetasen Nadire 

Qinai nuk u pranua nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë, por gjithashtu në 

kundërshtim të plotë me ligjin dhe të drejtën e palëve në gjykim edhe Gjykata e Apelit  

Tiranë nuk u shpreh në asnjë moment lidhur me këtë kërkim të paditësit jo vetëm 

gjatë gjykimit të çështjes në shkallë të parë por gjithashtu kërkim të paditësit jo vetëm 

gjatë gjykimit të çështjes në shkallë të parë por gjithashtu kërkim të pasqyruar në 

ankimin e paraqitur  në Gjykatën e Apelit Tiranë, çka solli dhe një hetim jo të plotë e 

të gjithanshëm për të sqaruar rrethanat e çështjes, e për rrjedhojë edhe vendimet e të 

dyja gjykatave janë të gabuara. 

 

II. Vlerësimi i Kolegjit  

 

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

kërkuese, Shoqëria Përmbarimore Albase sh.p.k, 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. 
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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”. 

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

kërkesës për pezullim të palës kërkuese, 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 

Shoqëria Përmbarimore Albase sh.p.k, 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 KPC 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 pala kërkuese Shoqëria Përmbarimore Albase sh.p.k,për 

pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë. 

 

P Ë R   K Ë T O   A R S Y E, 

 

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 Shoqëria Përmbarimore Albase 

sh.p.k, për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 296 datë 24.09.2020 të Gjykatës së Apelit 

Tiranë. 

 

Tiranë, më 21.07.2021 

   

    ANËTAR       ANËTARE            KRYESUES 

 

Sandër SIMONI  Albana BOKSI       Ervin PUPE 
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI CIVIL 

 

Nr. 119 i Regj.Themeltar 

Nr. 119 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 

Albana BOKSI - Anëtare 

Sandër SIMONI - Anëtar 

  

në datën 21.07.2021, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën nr.119 akti, datë 

21.06.2021, si më poshtë: 

 

KËRKUES: Agjencia e Trajtimit të Pronave 

 

OBJEKTI:  Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr.204, datë 09.10.2019 të 

Gjykatës së Apelit Vlorë. 

 

BAZA LIGJORE:   Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile. 

 

Për çështjen civile që iu përket palëve: 

 

PADITËS:  Roland Bano  

 

I PADITUR:  Agjencia e Trajtimit të Pronave   

 

KOLEGJI CIVIL 

 

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 Roland Bano, i është 

drejtuar Gjykatës së Apeli Vlorë, kundrejt palës së paditur, Agjencia e Trajtimit të Pronave, 

me objekt       “Anullimin e vendimit nr.1997, datë 03.12.2018 të Agjencisë së Trajtimit  të 

pronave dhe njohjen e së drejtës së kompensimit të pronës me një sipërfaqe truall400 m2, 

ndodhur  në lagjen Xhevdet Nepravishta,ZK 8571 Lushnje”. 
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   2. Gjykata e Apelit Vlorë Vlorë, me vendimin nr. 204, datë 09.10.2019  ka 

vendosur: 

- Pranimin e padisë së paditësit Roland Bano. 

- Shfuqizimin e vendimit nr.1997, datë 03.12.2018 të Agjencisë së Trajtimit të Pronave 

Tiranë. 

3. Kundër këtij vendimi ka paraqitur rekurs kërkuesit Agjencia e Trajtimit të 

Pronave,  e cila ka kërkuar edhe pezullimin e ekzekutimit të vendimit, duke 

parashtruar këto shkaqe: 

- Nga hetimi i dokumentacionit bashkëlidhur kërkesës së paraqitur nga ana e subjektit 

të interesuar, në dosjen pranë ATP, nuk gjendet i administruar Vendimi nr. 23 datë 

08.03.1999 KKK Pronave. Ligji 133/2015 dhe aktet nënligjore të dala në zbatim të tij, 

si VKM-ja nr.222 date 23.03.20 16, përcakton dokumentacionin ligjor dhe hartografik 

që duhet të plotësojë çdo subject pretendues si i shpronësuar.   

- Përsa i përket dokumentacionit ligjor, nuk rezulton që ky i fundit të jetë depozituar 

conform kritereve të VKM nr.222, datë 23.03.2016, pasi pretendimet në lidhje me 

pronësinë mbi pronën e pretenduar mbështeten vetëm mbi një vërtetim fakti pronësie 

në kuptim të nenit 388 të KPC, i cili në zbatim të nenit 27 Pika 3 e ligjit nr.133/2015, 

nuk përbën provë të mjaftueshme.  

- Ndër të tjera, ky vendim është bazuar në thënie të dëshmitarëve dhe prova të tjera të 

cilat nuk ndodhen në dosje.  

- Për këto mangësi, në zbatim të nenit 28/b paragrafi “h“, me shkresën nr. 7225/1, date 

19.04.2015, subjekti është njoftuar për plotësimin e dokumentacionit të nevojshëm, në 

funksion të procedimit administrative për pronën objekt gjykimi.  

- Nga konfirmimi i marrjes nr.7225/1 i nënshkruar me datë 07.05.2015 rezulton e 

provuar që subjekti është njoftuar konform ligjit.  

- I gjithë dokumentacioni i kërkuar, duhej të depozitohej pranë ATP me vulë të njomë 

(kopje origjinale ose e noterizuar).  

- Edhe pas njoftimit, subjekti nuk ka paraqitur dokumentacionin e kërkuar.  

- Si rrjedhojë, nga studimi i dokumenteve shkresore si dhe nga interpretimi ligjor i 

këtyre akteve të administruara në dosjen nr.1858 prot, datë 27.04.2016 (që ka lidhje 

me dosjen. nr.23, viti 1999) janë konstatuar mangësi të cilat kanë çuar në rrëzimin e 

kërkesës nga ana e ATP. Pavarësisht marrjes dijeni dhe kohës së mjaftueshme në 

dispozicion kërkuesi nuk ka plotësuar kërkesën me dokumentacionin e nevojshëm 

tekniko-ligjor. 

- Kjo ka sjellë si pasojë që ATP, më përmbushje të detyrimit të saj ligjor te shqyrtojë 

dosjen në gjendjen në të cilën ndodhen aktet.  

- Subjekti kërkues, ka patur gjithë kohën e nevojshme për t’ja vënë Agjencisë së 

Trajtimit të Pronave në dispozicion dokumentet e munguara.  

- Por, ruk rezulton që subjekti ti ketë ato. Prandaj, vlen të theksohet fakti, se ATP ka 

dhënë një vendim, bazuar në aq dokumente sa ka disponuar në dosjen e subjektit, 

rrjedhimisht ATP ka dhënë një vendim të drejtë dhe të bazuar në ligj dhe se procedura 

e ndjekur nga ana e ATP-së i plotëson kërkesat e proporcionalitetit.  

 

II. Vlerësimi i Kolegjit  

 

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

kërkuese, Agjencia e Trajtimit të Pronave, për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor 

të sipërcituar është e pabazuar në ligj. 

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

motivet për të cilat, Gjykata e Lartë, mund të pezullojë ekzekutimin e vendimit gjyqësor: “1. 
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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. Në analizë të dispozitës së sipërcituar, 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. 

7. Nga ana tjetër Kolegji vlerëson se masa e përkohshme e pezullimit të ekzekutimit 

të vendimit gjyqësor të formës së prerë sipas nenit 479 të KPC ka karakter përjashtimor dhe 

të jashtëzakonshëm. Në të kundërt do të zhvleftësohej fuqia juridike e vendimit gjyqësor të 

formës së prerë, detyrueshmëria për zbatimin e tij nga palët ndërgjyqëse dhe mosekzekutimi i 

vendimit gjyqësor të formës së prerë, nga përjashtim do të shndërrohej në rregull. Kjo do të 

vinte ndesh me të drejtën kushtetuese dhe konventore të kujtdo për të patur një proces të 

rregullt ligjor, e drejtë që përfshin jo vetëm fazën njohëse të së drejtës por edhe fazën 

ekzekutive. Kjo do të thotë se pala që e kërkon pezullimin ka barrën e paraqitjes së fakteve 

dhe argumentave konkretë se cili është dëmi i rëndë që asaj mund t’i vijë nga ekzekutimi i 

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

është me natyrë të parikthyeshme. Nga ana tjetër, Kolegji vlerëson se koncepti “pasoja të 

rënda” në kuptim të nenit 479 të KPC nënkupton pasojat e drejtpërdrejta me karakter material 

që mund të sjellë ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit gjyqësor të formës së prerë. 

8.Duke iu rikthyer rastit konkret, kërkuesi, ka kërkuar pezullimin e ekzekutimit të 

vendimit të Gjykatës së Apelit Vlorë, e cila ka ushtruar juridiksion fillestar dhe ka 

disponuarmbi një vendim të Agjensisë 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 

Administrative të Apelit, sipas neneve 19 dhe 29, kur objekt kontrolli kanë qenë 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” 
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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 KPC (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 është pa 

objekt sepse paraqitja e rekursit ka ipso iure efekte pezulluese për vendimin e dhënë nga 

Gjykata e Apelit Vlorë. Ky i fundit në rastin konkret nuk është i formës së prerë dhe sikurse u 

arsyetua më sipër neni 479 i KPC fushën e zbatimit e ka vetëm për vendimet objekt rekursi të 

gjykatës së apelit me juridiksion rishikues. 

12.Kolegji vlerëson të rëndësishme të theksojë se nuk ka patur një praktikë të qartë në 

lidhje me interpretimin e Ligjit nr. 133/2015, në raport me nenin 451 të KPC, në raste të tilla, 

në lidhje me çështjen nëse janë apo jo të formës së prerë vendimet e gjykatave të apelit me 

juridiksion fillestar. Kolegji vlerëson 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 edhe për rastet e ngjashme në të 

ardhmen (pro futuro).  

13.Si rrjedhojë Kolegji thekson se çdo kërkesë e palëve në të ardhmen për pezullimin 

e ekzekutimit të vendimit sipas nenit 479 të KPC në raste të tilla do të vlerësohet në kuptim të 

kërkesave të parashikuar në nenin 34 të KPC të ndryshuar. 

 

   P Ë R   K Ë T O   A R S Y E, 

 

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  Agjencia e Trajtimit të Pronave, 

për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 204, datë 09.10.2019 të Gjykatës së Apelit 

Vlorë. 

Tiranë, më 21.07.2021 

   

     ANËTAR               ANËTARE         KRYESUES 

 

 Sandër SIMONI         Alban BOKSI     Ervin PUPE 
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI CIVIL 

 

Nr. 123 Regj.Themeltar 

Nr. 123 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 

Albana BOKSI  - Anëtare 

Sandër SIMONI  - Anëtar 

  

në datën 21.07.2021, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr. 123 akti, 

datë 30.06.2021, si më poshtë: 

 

KËRKUES: Shoqëria “Arlis-Ndërtim” shpk 

 

OBJEKTI:  Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 158, datë 02.06.2021 

të Gjykatës së Apelit Tiranë. 

 

BAZA LIGJORE:   Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile. 

 

Për çështjen civile që iu përket palëve: 

 

PADITËS:   Elton Gongo 

 

I PADITUR:   Shoqëria “Arlis-Ndërtim” shpk 

 

KOLEGJI CIVIL  

 

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 

“Arlis-Ndërtim” shpk, me datë 30.06.2021 ka paraqitur një kërkesë për pezullimin e 

ekzekutimit të vendimit nr. 158, datë 02.06.2021 të Gjykatës së Apelit Tiranë. 

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

Gongo, i është drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë kundrejt palës së paditur, 

Shoqëria “ARLIS shpk, me padi me objekt: “përmbushje detyrimit sipas akt marrëveshjes .... 

etj”. 
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3. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë me vendimin nr. 2699, datë 15.04.2019 ka 

vendosur: “Rrëzimin e kërkesëpadisë”.  

4. Ky vendim është ndryshuar nga Gjykata e Apelit Tiranë, e cila me vendimin nr. 

158, datë 02.06.2021, ka vendosur:  

“1. Ndryshimin e vendimit nr. 2699, datë 15.04.2019 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, 

si vijon: 

a) Pranimin e pjesshëm të padisë. 

b) Detyrimin e të paditurit “Arlis Ndërtim” shpk që t’i paguajë paditësit Elton Gongo 

shumën prej 7.735.275 (shtatë milion e shtatëqind e tridhjetë e pesë mijë e dyqind e 

shtatëdhjetë e pesë) lekë, që i korrespondon detyrimit deri më datë 04.12.2018. 

c) Detyrimin e të paditurit “Arlis Ndërtim” shpk që t’i paguajë paditësit Elton Gongo shumën 

prej 1.060 (një mijë e gjashtëdhjetë) lekë në ditë, duke filluar nga data 05.12.2018 deri në 

ditën e ekzekutimit të detyrimit. 

ç) Rrëzimin e kërkimeve të tjera të padisë. 

d) Shpenzimet gjyqësore i ngarkohen palëve në raport me pjesën e pranuar dhe të rrëzuar të 

padisë. 

2. Ky vendim përbën titull ekzekutiv dhe ngarkohet shërbimi përmbarimor për ekzekutimin e 

tij. 

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 të arsyetuar”. 

5. Kundër këtij vendimi, ka paraqitur rekurs pala e paditur, Shoqëria “Arlis-Ndërtim” 

shpk, e cila po ashtu, me datë 30.06.2021 ka paraqitur pranë Gjykatës së Lartë një kërkesë për 

pezullimin e ekzekutimit të vendimit të Gjykatës së Apelit Tiranë, duke parashtruar shkaqet si 

vijon: 

 Sipas nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile pezullimi i vendimit qe ka marre formë 

te prerë dhe qe është vene ne ekzekutim pezullohet nëse vërtetohen se nga ekzekutimi 

i menjëhershëm i vendimit do te sillte pasoja te renda e te pariparueshme kundrejt 

palës ndaj të cilës po kryhet ekzekutimi i vendimit. Se pari, dëmi që i vjen palës 

paditëse nga ekzekutimi i këtij titulli ekzekutiv, ka të bëjë me faktin, se kërkuesi po 

detyrohet të paguaje në favor të Av. Elton Gongo, një detyrim që rrjedh nga një 

marrëdhënie kontraktore, që i përket sferës tregtare, ku palët në të janë të detyruar që 

të përmbushin jo vetëm legjislacionin civil, por edhe legjislacionin fiskal që vërteton 

përmbushjen e detyrimit nëpërmjet lëshimit të faturës tatimore. Kolegji Civil i 

Gjykatës së Lartë me vendimin e tij nr. 00-2013-2117 i vendimit (327), datë 

28.05.2013, ka arsyetuar se nëse, në një fushë të caktuar të marrëdhënieve 

kontraktore, me anë të dispozitave të posaçme të parashikuara në ligje të tjera të sferës 

publike (p.sh fiskale) apo private, ligjvënësi ka përcaktuar rregullime urdhëruese, 

imperative. mbi sjelljen dhe kryerjen e veprimeve të caktuara nga palët kontraktore, 

këto të fundit duhet të respektohen duke u konsideruar kufij dhe kushte të vendosura 

nga legjislacioni për vlefshmërinë e veprimit juridik, për radhën. mënyrën e masën e 

përmbushjes së detyrimeve reciproke nga palët kontraktore. Paditësi nuk ka lidhur një 

kontratë si individ, por një kontratë me cilësinë e tij si avokat, dhe në këto kushte 

përfundimi i shërbimit provohet vetëm nga lëshimi i faturës. Në këto kushte gjykata 

duhet të kishte hetuar nëse detyrimi i palës paditëse sipas ligjeve tatimore është 

përmbushur apo jo. Krahas respektimit të parimeve dhe normave juridiko-civile me 

karakter të përgjithshëm dhe të posaçëm që përmbahen në Kodin Civil, në lidhje me 

marrëdhënien juridike kontraktuale të porosisë, ku palë janë persona juridikë që kanë 

cilësinë e “personit të tatueshëm” sipas legjislacionit fiskal, duhet të gjejnë zbatim dhe 

të respektohen rigorozisht rregullimet ligjore normative edhe të këtij legjislacioni 

përsa i përket kushteve dhe mënyrës së përmbushjes së detyrimit si nga pala 

porositësi, ashtu edhe nga pala e porositur. 

 Në kushtet, kur për një shërbim, i cili sipas interpretimit që i ka bërë ligjit Kolegji 

Civil, i Gjykatës së Lartë, me vendimin e sipërcituar, që marrëdhënia juridike për të 
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qenë e ligjshëm duhet të jetë edhe ne përputhje me ligjet tatimore, lejimi i ekzekutimit 

pa faturë tatimore jo vetëm që do të sillte një dëm të madh dhe të pariparueshme, për 

paditësin për shkak se ai ka kryer një pagesë për një transaksion tregtar pa patur më 

parë një faturë për shërbimin e kryer nga ana e paditësit me cilësinë e avokati në 

kontratën e porosisë, por do të ndikonte në kryerjen e një evazioni fiskal nga 

përfituesi i kësaj shume. 

 Në këto kushte, dëmi i madh që i vjen paditësi, ka të bëjë më kontrollin që mund të 

bëhet nga organet tatimore, të cilat e konsiderojnë shkelje të ligjeve tatimore një gjë të 

tillë. Ndërkohë që lëshimi i faturës tatimore përbën detyrim imperativ të ligjës, me 

efekt konsiderimin ende të papërmbushur të detyrimit për kryerjen e me shërbimeve 

kërkuar sipas kontratës së porosisë, nga ana tjetër, fatura tatimore do të shërbente si 

një dokument shkresor i rëndësishëm, si palëve në konflikt për të pretenduar, ashtu 

edhe gjykatës për të vlerësuar, lidhur me provueshmërinë e ligjshmërisë së vlerës së 

konvertuar të sipërfaqeve ndërtimore që duhet të paguhet për shërbimin e avokatisë 

më të cilin është furnizuar shoqëria “Arlis ndërtim” shpk. Gjithashtu në kushtet kur 

vlera e kërkuar për tu ekzekutuar, është një shumë e madhe, e cila në rast të pranimit 

të rekursit nga Gjykata e Lartë do vërë në vështirësi të madhe shoqërinë e ndërtimit 

për të rikthyer këtë shumë. Për caktimin e pezullimit kërkohet vërtetimi ekzistencën e 

një dyshimi të arsyeshëm se e drejta subjektive apo interesi i ligjshëm i subjektit 

cenohet nga ekzekutimi i vendimit të gjykatës. Pikërisht rrethanat e çështjes si 

kërkimi i ekzekutimi të një detyrimi që rrjedh nga një kontratë ndërmjet dy subjekteve 

tregtare pa lëshuar faturë tatimore provon se sipas rrethanave të çështjes ekziston 

mundësia e ardhjes së një rreziku të atëçastshëm dhe eminent për shkaktimin e një 

dëmi të rëndë dhe të pariparueshëm kundrejt kërkuesi, shoqëria “Arlis Ndërtim” shpk. 

 Sipas nenit 479 për pranimin e një kërkese për pezullimin e ekzekutimit të vendimit 

gjyqësor të formës së prerë të duhet të konkludojë nëse ka rekurs të ushtruar, si dhe 

nëse ka argumenta konkret ligjorë dhe/apo prova të palës kërkuese që bëjnë të bazuar 

pretendimin për ekzistencën e një dëmi lë menjëhershëm dhe të riparueshëm që mund 

të pasjellë ekzekutimi i vendimit gjyqësor të formës së prerë. 

 Në këtë kuptim sipas kërkesës provohet se kërkuesi shoqëria “Arlis ndërtim” shpk ka 

depozituar në gjykatë rekursin sipas ligjit. Po kështu edhe argumentet e kërkuesit se 

po kërkohet të ekzekutohet një detyrim që rrjedh nga një kontratë tregtare, pa u 

përmbushur detyrimi nga përfituesi, Av. Elton Gongo. për të lëshuar faturë tatimore, 

sjell për pasojë kryerjen e veprimeve në kundërshtim me ligjin nga kërkuesi. pasi 

pagimi për një shërbim të dhënë nga një subjekt tatimor. detyrimisht sipas 

legjislacionit në fuqi që të quhet i përmbushur kërkon edhe lëshimin e faturës 

tatimore, 

 Sa më sipër mbështetur në nenin 479 të Kodit të Procedurës Civile, i kërkojmë 

Gjykatës së Lartë që të vendosë për të pezulluar ekzekutimin e vendimit nr. 2699, datë 

15.04.2019 vendim ky që është ndryshuar nga gjykata e apelit me vendimin e saj nr. 

158, datë 02.06.2021. 

 

II. Vlerësimi i Kolegjit  

 

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 bazuar në 

ligj. 

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

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

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

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

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

materiale që siguron ekzekutimin vendimit”. 
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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 “Arlis-Ndërtim” shpk, 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 Shoqëria “Arlis-Ndërtim” shpk. Pala paditëse ka parashtruar 

argumente lidhur me bazueshmërinë në ligj të kërkesës për pezullim duke kërkuar 

mospranimin e kërkesës për pezullimin, për shkaqet si vijon: 

 Në mbështetje të nenit 479 pika të KPC pala që bën kërkesën për pezullimin duhet të 

ketë paraqitur rekurs, nga njoftimi i kësaj gjykate me është komunikuar vetëm kërkesa 

për pezullim pa rekurs, ky është kusht që të pranohet kërkesa për pezullim (pa 

provuar), vetëm për këtë kusht duhet të kthehet pa veprime kërkesa është paraqitur në 

kundërshtim me nenin 479 KPC.  

 Pala e paditur pranon se ka marre dijeni për njoftim për ekzekutimin vullnetar të 

detyrimit me shkresën me nr. 37/2021 Dosje nr. 514 Prot, datës 28.06.2021 të 

Përmbaruesit Gjyqësor Endrit Hasa, akt i komunikuar për palën e paditur në datën 

debitorit një lajmërim për të ekzekutuar vullnetarisht detyrimin që përmban urdhëri i 

ekzekutimit, duke i caktuar një afat prej 5 ditësh kur detyrimi është page, ose detyrim 

për ushqim dhe prej 10 ditësh në të gjitha rastet. Pra provojmë se në kuptim të nenit 

517 të KPC Përmbaruesi gjyqësor e ka respektuar procesin e fillimit të ekzekutimit 

fakt të pranuar nga pala pasi ka marrë dijeni për fillimin e njoftimit të ekzekutimit 

vullnetar të detyrimit në datën 29.06.2021. Me marrjen e lajmërimit për ekzekutim 

vullnetar, debitori është i detyruar të deklarojë, me shkrim, gjendjen e tij pasurore, si 

dhe sendet ose kredit që persona të tretë i detyrohen, nëse kjo kërkohet nga 

përmbaruesi. Pra në kundërshtim me dispozitivin e nenit 517 të KPC, përsëri pala e 

paditur dhe debitore vazhdon të mos e përmbushe detyrimin kontraktor të lindur nga 

Akt-marrëveshja e datës 01/02/2012 me nr.394 Rep. Kol 322 të Zyrës së Noterisë 

Tiranë të zonjës Notere Violeta Sulkaj. Por duke përfituar nga kuadri ligjor në referim 

të nenit 479 të KPC, kërkon të përfitoje sa me shume kohe, me të vërtetimin qëllim 

zvarritjen sa më shumë, duke u bërë pengese për përmbushjen e detyrimit të lindur që 

në vitin 2013. Në pretendimet që ka ngritur në kërkesën e paraqitur për shqyrtim 

pranë kësaj gjykate, dhe në shkaqet që kërkon për të marre pezullimin citohen Se të 

dy palët në këtë proces civil si paditësi Elton Gongo dhe pala e Paditur Shoqëria Arlis 

Ndërtim shpk janë subjekte juridike tregtare dhe se duhet të përmbushin detyrimin 

legjislacionit fiskal, duke pretenduar për fature tatimore inekzistent. Pra pala e paditur 

Shoqëria Arlis Ndërtim shpk në këtë kërkesë për pezullim ekzekutimi ka paraqitur një 

pretendim të pa qene dhe pa lidhje me objektin e padisë objekt gjykimi, pasi në asnjë 

moment të procesit të gjykimit si në shkalle të pare dhe në Apel nuk ka ngritur një 

pretendim të tille, për vet faktin se pala e paditur e ka mohuar këtë detyrimi pa filluar 

procesin gjyqësor fakt të provuar me shkresën e datës 14/05/2018 të nisur nga ana 

ime, por është pala e paditur Shoqëria Arlis Ndërtim shpk dhe pas insistimit tonë për 

të zgjidhur këtë marrëdhënie me mirëkuptim nuk ka pranuar asnjëherë të përmbushe 

detyrimin e lindur nga Akt marrëveshja e datës 01/02/2012 me nr. 394 Rep. 322 Kol 

të Zyrës së Noterisë Tiranë, në mbështetje të nenit 79, 80 të Kodit Civil në 

dispozitivin e të cilit citohet se (veprimi juridik është shfaqja e ligjshme e vullnetit të 

personit fizik ose juridik, që synon të krijoj, të ndryshojë ose të shuaje të drejta civile. 

Veprimi mund të jetë i njëanshëm ose i dyanshëm). Veprimi mund të kryhet me 

shkrim me goje dhe me çdo lloj shfaqje tjetër të padyshimte të vullnetit. Pra pala e 

paditur në kuptim dhe të dispozitivit të sipërcituar, vazhdon dhe sot të mos e 

përmbushe këtë detyrim kontraktor, kur kemi dhe një titull ekzekutiv në kuptim të 

nenit 510/a të KPC. Sjellim në vëmendjen e trupit gjykues se detyrimi buron nga Akt-

marrëveshja e datës 01/02/2012 me nr. 394 rep kol. 332 të Zyrës së Noterisë Tiranë 

dhe në mbështetje të nenit 510 pika d, dh, e të KPC, pra kontrata objekt gjykimi nuk 
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përmban detyrime në të holla, ceqe, letra me urdhër që barazohen me ato. Pra 

Kontrata e sipër nuk është titull ekzekutiv që pala e paditur referon legjislacionin 

tregtar, por është një detyrim i cili ishte me kusht dhe pala e paditur ka pranuar forma 

e këtij detyrimi të përmbushet në natyre në sipërfaqe ndërtimore, fakt të cilin pala e 

paditur Shoqëria Arlis Ndërtim shpk e kishte për ta përmbushur këtë detyrim nga data 

25/07/2013 dite në të cilën pala e paditur Shoqëria Arlis Ndërtim shpk është pajisur 

me lejen përkatëse për ndërtim me nr. 1764 për strukture banimi dhe shërbimesh 7-9 

katëshe, si dhe lejen me nr. 1760, datë 25/07/2013, ky është dhe moment juridik që ka 

marre fuqi Akt marrëveshja e datës 01/02/2012 me nr. Rep. 394. Kol. 322 të Zyrës së 

Noterisë Tiranë dhe ka për objekt pagesën 2% të sipërfaqes ndërtimore që përfiton 

Av/Elton Gongo për kontratën e ndërmjetësimit për truallin me sipërfaqe 2470 m2, të 

realizuar midis palës pronare dhe palës se paditur në cilësinë e sipërmarrësit dhe 

zhvilluesit. 

 Theksojmë se nuk kam pasur detyrimin ligjor të lëshojë fature tatimore pasi pala e 

paditur dhe sot dhe kësaj dite nuk pranon të përmbushi detyrimin që buron nga Akt-

marrëveshja e datës 01/02/2012 dhe ka marre fuqi ligjore në datën 25/07/2013 pasi 

ishte me kusht me marrjen e lejes Ndërtimore. Pala debitore vazhdon të aludoje për 

një detyrim që nuk e kam marrë dhe nuk e kam kërkuar asnjehere financiarisht por 

vetëm kam kërkuar sipërfaqen ndërtimore që me takonte në truallin prej 2470 m2 të 

përfituar sipërfaqe ndërtimore në total 10.000 m2 ndërtim dhe sipërfaqja që përfitoja 

ishte 220m2 në njësi Parkimi, Banimi, Dyqani. Pra është pala e paditur që nuk pranon 

detyrimin dhe sot dhe kësaj dite kur ka kaluar me shume se 8 vjet që ka lindur ky 

detyrim, dhe referuar legjislacionit tatimor nuk me ka lindur detyrim të lëshoj fatura 

pasi të lëshohet fature tatimore duhet që palët të paraqesin kontratën e shkëmbimit të 

njësive ndërtimore që takonte av.Elton Gongo nga Akt marrëveshja e datës 

01/02/2012, fakt të cilën e kemi kërkuar të pala debitore Shoqëria Arlis Ndërtim shpk 

e cila e ka mohuar këtë detyrim dhe ka tjetërsuar sipërfaqen ndërtimore që i takonte 

av.Elton Gongo tek të tretë. Por pala e paditur në kuptim dhe të nenit 79, 80 të Kodit 

Civil ka dhe një detyrim të papërmbushur që nuk është pranuar në vendimin objekt të 

këtij procesi. Pretendimi i palës se ka kryer pagesa nuk qëndron pasi janë pagesa për 

përfaqësime të tjera shiko data e pagesave të kryer nga pala e paditur të cilat janë para 

datës se të hynte në fuqi Akt-marrëveshja e datës 01/02/2012 e cila ka hyre në fuqi në 

datën 25/07/2013 dhe është kjo pale që nuk ka kërkuar fatura, nuk ka lidhje me 

evazion për të fshehur të ardhura. Referuar dhe pretendimit tjetër se vlera e 

ekzekutimit është e madhe për palën e paditur dhe ky është një spekulim që citohet në 

kërkesën e palës së paditur pasi kemi të bëjmë e ritheksoj dhe një here me një Akt 

marrëveshje ligjore në kuptim të nenit 79, 80, 83, 84 659 , 677, 678 të Kodit Civil. 

 Sikurse citohet dhe në arsyetimin e vendimit nr. 158, datë 02/06/2012 të Gjykates se 

Apelit Tirane në faqen 12 pika 11 shprehet se pala e paditur Shoqëria Arlis Ndërtim 

nuk e kundërshton vlefshmërinë e kontratës por pretendon për shlyerje të palës se 

paditur (av Elton Gongo). Me të drejtë Gjykata e Apelit Tiranë me vendimin nr. 158, 

datë 02/06/2012 ka vendosur sadopak të drejtën time dhe ka argumentuar dhe 

interpretuar drejtë ligjin material dhe procedurial, pasi objekt gjykimi është Akt 

marrëveshja e datës 01/02/2012 të Zyrës së Noterisë Tiranë dhe ka si qellim pagimin e 

av Elton Gongo në natyre me sipërfaqe ndërtimore sipas lejes zhvillimore që do 

merrej në ish Komunën Kashar 2% e sipërfaqes ndërtimore dhe sipas përllogaritjeve 

të eksperteve Av. Elton Gongo do të përfitoje 179 m2 në sipërfaqe parkimi banimi 

njësi shërbimi, kjo sipërfaqe e llogaritur sipas vlerës së tregut, pasi pala e paditur e ka 

shitur të te trete dhe për këtë sipërfaqe ndërtimore të shitur ke të trete në kërkesën e 

paraqitur për pezullim kërkon dhe aludon për moslëshim fature. Fatura është detyrim 

ligjor dhe lëshohen në momentin e pranimit të detyrimit të dy paleve, pala e paditur 

dhe sot dhe kësaj dite nuk e pranon detyrimin e lindur nga kontrata që ka forcën e 

ligjit dhe përsëri dhe pse kemi dhe një vendim gjykate e cila ka vendosur sa do pak të 
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vere në vend të drejtën e palës paditëse, përsëri nuk e pranon këtë detyrim të lindur që 

në vitin 2013. Theksojmë se këtu pale e dëmtuar jam unë pala paditëse Av/Elton 

Gongo kur këtë detyrim duhet ta kisha marre që në vitin 2013, kur kanë kaluar me 

shume se 8 vjet nga lindja e këtij detyrimi pasi është një pune e mbaruar dhe shërbim i 

pamarre, në kuptim dhe të nenit 42 i Kushtetutës dhe neni 6 i Konventës Europiane 

për të Drejtat e Njeriut. 

 Përfundimisht për sa cituam me sipër dhe në mbështetje të nenit 479 të KPC, 

kërkojmë mospranimin e kërkesës për pezullimin e vendimit nr. 158, datë 02/06/2021 

të Gjykatës së Apelit Tiranë, si të pa mbështetur në ligj dhe në prova. 

9. Kolegji vlerëson se neni 479/1 i KPC 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 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 “Arlis-Ndërtim” shpk për pezullimin e 

ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë. 

 

P Ë R   K Ë T O   A R S Y E, 

 

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 Shoqëria “Arlis-Ndërtim” shpk për 

pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 158, datë 02.06.2021 të Gjykatës së Apelit Tiranë. 

 

Tiranë, më 21.07.2021 

  

    ANËTARE             ANËTAR          KRYESUES 

 

Albana BOKSI       Sandër SIMONI         Ervin PUPE 
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