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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI CIVIL 

___________________________________________________________________________ 

Nr. 67 i  Regj.Themeltar 

Nr. 67 i Vendimit 

 

V E N D I M 

NË EMËR TË REPUBLIKËS 

 

Kolegji Civil  i Gjykatës së Lartë i përbërë nga: 

 

         Ervin Pupe        - Kryesues 

                                                   Albana Boksi      - Anëtare 

               Sandër Simoni   - Anëtar 

 

 në datën 30.06.2021, mori në shqyrtim në Dhomën e Këshillimit, çështjen civile që u 

përket palëve:  

 

KËRKUES:   Abedin Muçaj  

 

OBJEKTI:  Kërkoj nga Gjykata e Lartë Kolegji pezullimin e ekzekutimit të 

Vendimit nr. 62-2019-5788 (196), datë 13.11.2019, të Gjykatës 

së Rrethit Gjyqësor Fier dhe Vendimit nr. 42, datë 27.12.2019, 

të Gjykatës së Apelit Vlorë. 

 

BAZA LIGJORE: Nenet 472, 479 të Kodit të Procedurës Civile. 

 

Në çështjen me palë:  

 

PADITËS:   Abedin Muçaj 

 

PADITUR: Banush Muçaj 

 

OBJEKTI: Lëshim i urdhërit të mbrojtjes. 

 

BAZA LIGJORE: Ligji nr. 9669, datë 18.12.2006, “Për masat ndaj dhunës në 

marrëdhëniet familjare”.  

 

 

KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË 

 

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

dhomën e këshillimit, 

VËREN: 

 

I. Rrethanat e çështjes 
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1. Palët në këtë çështje janë në marrëdhënie të posaçme, pasi janë vëllezër.  

2. Rezulton se midis tyre ka një konflikt pronësie për një sipërfaqe toke të ndodhur në 

fshatin Peshtan Bregas, në Njësinë Administrative Frakull, për shkak të të cilit, të dy palët 

janë përfshirë në disa procese gjyqësore civile dhe penale.  

3. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Fier, me Vendimin nr. 62-2019-5788 (196), datë 

13.11.2019, ka vendosur: 

“- Rrëzimin e padisë. 

- Shpenzimet gjyqësore në ngarkim të palës paditëse.”. 

 4. Gjykata e Apelit Vlorë, me Vendimin nr. 42, datë 27.12.2019, ka vendosur:  

“- Lënien në fuqi të Vendimit nr. 196 datë 13.11.2019, të Gjykatës së Shkallës së Parë Fier.  

- Shpenzimet gjyqësore siç janë bërë.”. 

5. Kundër Vendimit nr. 42, datë 27.12.2019, të Gjykatës së Apelit Vlorë, ka 

paraqitur rekurs në Gjykatën e Lartë pala paditëse.  

6. Më datë 24.3.2021, paditësi Abedin Muçaj, ka paraqitur në Gjykatën e Lartë 

kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të vendimit të Gjykatës së Apelit Vlorë, me anën e 

së cilës kërkon pezullimin e ekzekutimit të vendimeve të Gjykatave të shkallëve më të 

ulëta, pasi ekzekutimi i menjëhershëm i tyre do të sillte pasoja të rënda e të pariparueshme 

për kërkuesin. Në kërkesë janë paraqitur këto shkaqe: 

6.1. Paditësi dhe familja e tij ndjehen të kërcënuar nga i padituri dhe familja e tij. Ai 

ka frikë të shkojë tek prona e tij, ndaj kërkon mbrojtje nga shteti. Djali i paditësit nga 

presioni është larguar nga fshati dhe po rri në Tiranë. 

6.2. Në referim të nenit 3 të Ligjit nr. 9669, datë 18.12.2006, “Për masat ndaj dhunës 

në marrëdhëniet familjare”, ku jepet përkufizimi i dhunës në familje, dhunë në familje është 

çdo akt dhune sipas pikës 1, të këtij neni, i ushtruar midis personave që janë apo kanë qenë 

në marrëdhënie familjare.  

6.3. Në referim të provave shkresore dhe me dëshmitarë paditësi i provoi gjykatave të 

shkallëve më të ulëta se prona e tij gjendet shumë larg banesës së Banush Muçaj dhe mes 

tyre nuk kishte kufizim, e provuar kjo me akt ekspertimi. Të gjitha situatat e dhunës kanë 

ndodhur në pronën e Abedin Muçaj, me certifikatë pronësie, datë 2.7.2018, nr. 162007.  

6.4. Të shikohen nga Gjykata edhe shpenzimet gjyqësore siç është fatura e fryrë e 

pagesës së avokatit, pasi jemi në pamundësi për pagimin e tyre. Vendimi i Gjykatës së Rrethit 

Gjyqësor Fier nuk e ka zgjidhur konfliktin mes palëve. Rastet e dhunës në familje duhet të 

gjykohen rast pas rasti dhe jo të justifikohen me vendime penale prokurorie apo gjykate të 

mëparshme. 

6.5. Vendimet e gjykatave janë të ndryshëm nga praktika gjyqësore e Kolegjit Civil 

ose praktikat e njehsuara të Kolegjeve të Bashkuara të Gjykatës së Lartë, të cilat në raste të 

ngjashme i kanë pranuar paditë. 

 

II. Vlerësimi i Kolegjit Civil  

 

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

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

pabazuar në ligj.  

8. Pika 1 e nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile (KPC) parashikon se: “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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9. Para se të bëjë një vlerësim të kërkesës konkrete, Kolegji e çmon të nevojshme të 

ndalet tek shpjegimi i funksionit të institutit të pezullimit të ekzekutimit të një vendimi 

gjyqësor të formës së prerë, të parashikuar nga neni 479 i KPC-së. Ky institut dhe 

njëkohësisht mjet procedural përdoret në raste përjashtimore, shumë të veçanta, kur është e 

domosdoshme që një vendim gjyqësor i formës së prerë, ndaj të cilit është ushtruar rekurs, të 

mos zbatohet. Rastet se kur mund të aplikohet ky institut, janë përcaktuar në nenin 479 të 

KPC-së. Ajo që Kolegji vlerëson të theksojë në këtë analize, është fakti se, që të kërkohet 

pezullimi i ekzekutimit të një vendimi të formës së prerë, duhet të kemi një vendim të 

ekzekutueshëm, ekzekutimi i të cilit kërkohet të pezullohet. Një vendim që rrëzon padinë e 

palës paditëse, apo kundërpadinë e palës së paditur disponon status quo-n, pra lë në fuqi 

gjendjen ekzistuese dhe nuk urdhëron ndërmarrjen e asnjë veprimi (apo mosveprimi) për 

zbatimin e tij. 

10. Në rastin konkret, gjykatat e faktit kanë disponuar rrëzimin e padisë së paditësit, i 

cili kërkonte si veprim pozitiv për realizimin e së drejtës së tij, lëshimin e urdhërit të 

mbrojtjes. Duke u rrëzuar padia, nuk ka ekzekutim vendimi e për rrjedhojë nuk ka çfarë të 

pezullohet për t’u ekzekuar. Pra, kërkimi i palës në këtë rast është pa objekt. 

11. Sa më sipër, Kolegji arrin në përfundimin se, kërkesa e palës kërkuese, për 

pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë, nuk duhet të pranohet. 

12. Duke u bazuar në arsyetimin e mësipërm, në kushtet ku pala e paditëse ka 

paraqitur në mënyrë të paligjshme një kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të vendimit në 

Gjykatën e Lartë, sipas nenit 479 të KPC-së, Kolegji vlerëson se kjo palë ka abuzuar haptazi 

me të drejtën e parashikuar në këtë dispozitë. Në vijim të arsyetimit të mësipërm, Kolegji 

vlerëson se në rastin konkret gjen zbatim neni 34/1 i ndryshuar i KPC-së ndaj përfaqësuesit 

ligjor të palës kërkuese (paditësit Abedin Muçaj), për caktimin e një sanksioni procedural 

gjobor, në masën 50.000 lekë. 

13. Pika 1 e neni 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 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.”. 

14. 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. 

15. Aktet që i drejtohen Gjykatës së Lartë dhe që përbëjnë disponim të të drejtave 

procedurale të palëve aktivizojnë detyrimisht edhe përgjegjësinë e përfaqësuesit të palës, që i 
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ka nënshkruar. Ndaj këta të fundit, si profesionistë dhe njohës të ligjit dhe të rregullave 

procedurale, janë personalisht përgjegjës, sipas nenit 34 të Kodit të Procedurës Civile.  

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 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 

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, konkretisht Zyrës Përmbarimore Tiranë. 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. 

 20. Në rastin konkret kërkesa për pezullim është ushtruar nga vetë pala dhe 

përfaqësuesi ligjor i paditësit Abedin Muçaj. Për rrjedhojë Kolegji Civil vendos që të dënojë 

Av. Genti Hema, në bazë dhe për zbatim të nenit 34 të Kodit të Procedurës Civile, me gjobë 

në vlerën 50.000 (pesëdhjetë mijë) lekë. 

 

PËR KËTO ARSYE, 
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 Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë, në bazë të nenit 479 dhe 34 të Kodit të Procedurës 

Civile, 

 

V E N D O S I: 

 

1. Mospranimin e kërkesës së paraqitur nga kërkuesi Abedin Muçaj, për pezullimin e 

ekzekutimit të Vendimit nr. 42, datë 27.12.2019, të Gjykatës së Apelit Vlorë. 

2. Dënimin e Av. Genti Hema, me gjobë në vlerën 50.000 (pesëdhjetë mijë) lekë. 

3. Ky vendim përbën titull ekzekutiv. 

4. Ngarkohet Zyra e Përmbarimit Tiranë për ekzekutimin e gjobës për llogari të 

buxhetit të shtetit. 

5. Një kopje e këtij vendimi i njoftohet edhe Zyrës së Përmbarimit Tiranë.  

6. Kundër pjesës së vendimit të dënimit me gjobë mund të ushtrohet ankim në 

Gjykatën e Lartë, brenda 3 ditëve nga marrja dijeni e këtij vendimi. 

 

Tiranë, më datë 30.06.2021 

 

 

 ANËTARE                                  ANËTAR                             KRYESUES 

 

         Albana BOKSI                         Sandër SIMONI        Ervin PUPE 
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI CIVIL 

___________________________________________________________________________ 

Nr. 69 i  Regj.Themeltar 

Nr. 69 i Vendimit 

 

V E N D I M 

NË EMËR TË REPUBLIKËS 

 

Kolegji Civil  i Gjykatës së Lartë i përbërë nga: 

 

            Ervin Pupe       - Kryesues 

                                                      Albana Boksi    - Anëtare 

       Sandër Simoni  - Anëtar 

 

 në datën 30.06.2021, mori në shqyrtim në Dhomën e Këshillimit, çështjen civile, që u 

përket palëve:  

 

KËRKUES:   Grabon Xherimeja 

 

OBJEKTI:  Kërkohet pezullimi i ekzekutimit të vendimit ndaj të cilit është 

depozituar rekurs të datës 24.12.2020, të Gjykatës së Apelit 

Vlorë. 

 

BAZA LIGJORE: Neni 479/1-a i Kodit të Procedurës Civile; 

 

Në çështjen me palë:  

 

PADITËS:   Grabon Xherimeja 

 

PADITUR:   Rebjona Xherimeja 

 

OBJEKTI: Zgjidhje martese pa përcaktuar bashkëshortin fajtor, lënien e 

fëmijës së mitur Heroina Xherimeja paditësit për rritje dhe 

edukim, përcaktimin e së drejtës së takimit të palëve me 

fëmijën e mitur në mënyrë periodike dhe detyrimin për pagimin 

e pensionit ushqimor. 

 

BAZA LIGJORE: Nenet 132 e vijues të Kodit të Familjes. 

 

 

KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË 

 

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

dhomën e këshillimit, 

VËREN: 
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I. Rrethanat e çështjes 

 

1. Paditësi Grabon Xherimeja dhe e paditura Rebjona Xherimeja kanë lidhur martesë 

ligjore më datë 22.12.2015. Pas lidhjes së martesës ligjore, më datë 23.1.2016, ka lindur vajza 

e tyre H.Xh., e cila jeton pranë babait të saj Grabon Xherimeja. 

2. Sipas parashtrimeve të paditësit në seancë pajtimi dhe gjatë gjykimit, 

marrëdhënia e tyre në fillim ka ecur mirë, por pas lindjes së vajzës, marrëdhënia e tyre 

është përkeqësuar, duke çuar deri në ndërprerjen e marrëdhënies së përbashkët. Për 

rrjedhojë, paditësi i është drejtuar gjykatës më padinë me palë ndërgjyqëse, objekt dhe 

shkak ligjor, sikundër tregohet në pjesën hyrëse të këtij vendimi. 

3. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Berat, me Vendimin nr. 422, datë 9.5.2019, ka 

vendosur: 

“- Pranimin e kërkesëpadisë së paditësit Grabon Xherimeja me të paditurën Rebjona 

Xherimeja, me objektin e cituar në hyrje të këtij vendimi. 

- Zgjidhjen e martesës ligjore të lidhur më datë 22.12.2015 mes paditësit Grabon Xherimeja 

me të paditurën Rebjona Xherimeja. 

- Pas zgjidhjes së martesës e paditura do të marrë mbiemrin e mëparshëm “Canko”. 

- Lënien e fëmijës së mitur H.Xh. e datëlindjes 23.1.2016 për rritje dhe edukim babait të saj 

Grabon Xherimeja. 

- Përcaktimin e së drejtës së takimit të nënës Rebjona Xherimeja me fëmijën e mitur H.Xh. 

çdo javë nga ora 14:00 e ditës së premte deri në orën 17:00 të ditës së shtunë, si dhe të 

drejtën për ta marrë me pushime pranë vetes dhe familjes së saj nga data 1 deri në 20 Gusht 

dhe nga data 20 deri në 30 Dhjetor. 

- Përcaktimin e detyrimit për ushqim të nënës Rebjona Xherimeja ndaj vajzës së mitur H.Xh. 

në masën 6000 (gjashtë mijë) lekë në muaj duke filluar nga data e ngritjes së padisë 

26.11.2018. 

- Pasi vendimi të marrë formë të prerë, urdhërohet administrata e gjykatës të dërgojë kopje 

për regjistrim pranë ZGJC Njësia Administrative Velabisht. 

- Shpenzimet gjyqësore mbeten siç janë bërë.”. 

 4. Gjykata e Apelit Vlorë, me Vendimin nr. 348, datë 24.12.2020, ka vendosur: 

“Lënien në fuqi të vendimit gjyqësor civil nr. 442, datë 9.5.2019 të Gjykatës së Rrethit 

Gjyqësor Berat.”. 

5. Kundër Vendimit nr. 348, datë 24.12.2020, të Gjykatës së Apelit Vlorë, ka 

paraqitur rekurs në Gjykatën e Lartë pala paditëse.  

6. Më datë 25.3.2021, paditësi Grabon Xherimeja, ka paraqitur në Gjykatën e 

Lartë Kërkesën nr. 975 prot., për pezullimin e ekzekutimit të vendimit të Gjykatës së 

Apelit Vlorë, me anën e së cilës kërkon pezullimin e ekzekutimit të këtij vendimi, pasi 

ekzekutimi i tij sjell pasoja të rënda e të pariparueshme për fëmijën e mitur H.Xh.. Në 

kërkesë janë paraqitur këto shkaqe: 

6.1. Dua t’ju bëj me dije interesat më të lartë të fëmijës, të cilat lidhen me mënyrën e 

përkujdesit shëndetësor dhe edukimin e fëmijës së mitur, për të cilën është përkujdesur 

tërësisht paditësi dhe prindërit e tij, pasi janë ata që në mënyrë korrekte kanë ndjekur vizitat 

shëndetësore pasi fëmija i mitur vuan nga sëmundja e epilepsisë së gjeneralizuar, pasi pala e 

paditur nuk kujtohej për asnjë prej detyrimeve që ka ndaj fëmijës. 

6.2. Dua të theksoj se nga data 29.3.2017 dhe deri më datë 27.4.2018, kohë e cila 

fëmija i mitur ka qenë i pambrojtur dhe nuk merr kurat e duhura të ilaçeve, pasi në kohën që 

është marrë në kujdesin e palës paditëse, fëmija i mitur ka përmirësim të gjendjes 

shëndetësore dhe ndjehet e sigurt. 
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6.3. Pala e paditur Rebjona Xherimeja jeton në një banesë me qira dhe bashkëjeton 

me një person, i cili ka probleme shumë të mëdha ligjore dhe i dënuar me vendim gjykate për 

vepra penale si “Dhunë në familje”, “Prodhim dhe shitje të lëndëve narkotike”, si dhe ai 

vetë është përdorues i lëndëve narkotike. Kështu interesi më i lartë i fëmijës është tërësisht i 

cënueshëm. Madje dua të theksoj se pala e paditur Rebjona Xherimeja, e ka përdorur fëmijën 

e mitur dhe sëmundjen e saj për të takuar bashkëjetuesin e sotëm. 

6.4. Dua të parashtroj situatën e ndodhur në datën 14.1.2019, ku pala e paditur së 

bashku me bashkëjetuesin e saj, futën me forcë të miturën H.Xh. në automjet dhe u nisën për 

në drejtim të paditur dhe vetëm me ndërhyrjen e paditësit dhe të familjes time arritëm të 

ndalonim automjetin në të cilin ndodhej fëmija i mitur, duke e ndaluar këtë veprim keqbërës, 

provuar kjo me proces verbalet e datës 14.1.2019, të Komisariatit të Policisë Berat. Kemi 

arsye mosbesimi ndaj palës së paditur Rebjona Xherimeja pasi deklaron se nuk njihet me 

bashkëjetuesin e saj, për të cilin në aktin raport psikologjik deklaron se e njeh dhe 

bashkëjeton me të, madje konfirmon braktisjen e fëmijës së mitur prej një kohe prej 8 muajsh. 

6.5. Dua t’ju bëj me dije se e paditura Rebjona Xherimeja ka probleme shumë të 

mëdha të karakterit shëndetësor, pasi ka probleme të çrregullimit emocional. Në muajin 

Gusht 2018 në momentet e çrregullimit emocional ka bërë tentativa për t’i dhënë fund jetës, e 

provuar kjo edhe me shkresën “Informacion”, lëshuar nga Drejtoria Rajonale Shëndetësore 

Fier, Qendra Shëndetësore Roskovec. 

6.6. Vetë e paditura Rebjona Xherimeja është larguar disa herë nga Republika e 

Shqipërisë dhe për këtë nuk ishte askush i informuar, kështu duke shtuar mosbesimin e palës 

paditëse mbi gjendjen e saj jo të qëndrueshme për të mbajtur përgjegjësinë prindërore, e 

konfirmuar kjo me Deklarimet bërë para Oficerit të Policisë Gjyqësore Berat, pranë 

Komisariatit të Policisë Berat nga vetë pala e paditur në proces Rebjona Xherimeja më datë 

14.1.2020. 

6.7. Nga ana e Zyrës Përmbarimore shtetërore Berat, është depozituar në 

Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Berat kallëzimi penal për veprën penale të 

“pengim të ekzekutimeve të veprimeve përmbarimore” dhe pasi Prokuroria pranë Gjykatës 

së Shkallës së Parë Berat mori në konsideratë provat e sipërpërmendura vendosi mosfillimin 

e procedimit penal, pasi arsyetoi gjithë rrezikun e dëmtimit të fëmijës së mitur. 

 

II. Vlerësimi i Kolegjit Civil  

 

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

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

pabazuar në ligj.  

8. Pika 1 e nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile (KPC) parashikon se: “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. Fillimisht, Kolegji vlerëson të marrë në analizë faktin se, pika 1 e nenit 479, të 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, sikurse mund të jetë dëmi i rëndë dhe i 

pariparueshëm që mund të sjellë ekzekutimin e menjëhershëm të vendimit gjyqësor të formës 

së prerë.  

10. 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 
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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 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 japin të dhëna se nga ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit 

gjyqësor të formës së prerë, kësaj pale mund t’i vijë një dëm i rëndë në mënyrë të 

parikthyeshme. 

11. Duke iu rikthyer rastit konkret, nga shqyrtimi i shkaqeve konkrete për të cilat pala 

kërkuese, kërkon pezullimin e ekzekutimit të vendimit të formës së prerë, Kolegji vëren se, 

kërkuesi ka paraqitur prova në mbështetje të pretendimeve të tij. 

12. Megjithatë, Kolegji konstaton se, lidhur me pretendimet që kanë të bëjnë me 

problemet që lidhen me gjendjen shëndetësore të së paditurës Rebjona Xherimeja, e cila 

rezulton të ketë kryer tentativë për t’i dhënë fund jetës së saj në Gusht 2018, sikundër 

rezulton në Shkresën nr. 29 prot., datë 6.2.2019, të Qendrës Shëndetësore Roskovec, me 

lëndë “Informacion”, që i është bashkëngjitur kërkesës për pezullim, në raportin psico – 

social të datës 24.4.2019, të punonjëses sociale Migena Bakiaj, pra i bërë disa muaj më pas, 

rezulton se “E paditura gjatë procesit të vlerësimit u paraqit e qetë, me kujdes për veten në 

parametral normal, bashkëpunuese dhe me një komunikim të qartë verbal dhe jo verbal. E 

paditura shfaqi një gjendje humoriale të stabilizuar dhe reagim në parametra të 

përshtatshëm në përgjigjedhënie.”. Pra, në raportin e hartuar në një kohë të mëvonshme nga 

episodi i tentativës për vetëvrasje të kryer nga e paditura, rezulton se kjo e fundit shfaqi një 

gjendje humoriale të stabilizuar dhe reagim në parametra të përshtatshëm në përgjigjedhënie. 

13. Përsa i përket episodit të datës 14.1.2019, ku pala paditëse pretendon se pala e 

paditur Rebjona Xherimeja, së bashku me bashkëjetuesin e saj, futën me forcë të miturën 

H.Xh. në automjet dhe u nisën për në drejtim të paditur, sipas proces verbalëve të mbajtur 

nga oficeri i policisë gjyqësore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Berat, 

bashkëngjitur kërkesës për pezullim, rezulton se secila palë ka dhënë versionin e saj lidhur 

me ngjarjen dhe se nuk është vijuar me ndjekjen e çështjes penalisht nga ana e paditësit 

Grabon Xherimeja. 

14. Përsa i përket pretendimit në kërkesë, lidhur me kallëzimin penal (në ngarkim të 

paditësit) për veprën penale të “pengim të ekzekutimeve të veprimeve përmbarimore”, i cili 

pretendon se,  pasi Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Berat mori në konsideratë 

provat e sipërpërmendura vendosi mosfillimin e procedimit penal, pasi arsyetoi gjithë 

rrezikun e dëmtimit të fëmijës së mitur, nga Vendimi i Prokurorisë pranë Gjykatës së Rrethit 

Gjyqësor Berat, të datës 22 mars 2021, mbi materialin hetimor nr. 612, datë 22.2.2021, që i 

është bashkëngjitur kërkesës për pezullim, rezulton se kjo prokurori ka vendosur mosfillimin 

e procedimit penal për këtë material hetimor, pasi fakti i ndodhur nuk parashikohet nga ligji 

si vepër penale që ndiqet nga prokuroria, por ndiqet me ankim direkt në gjykatë sipas nenit 

59 të Kodit të Procedurës Penale. 

15. Nga sa më lart, nisur dhe nga raporti psiko – social, në të cilin rezulton se: 

“Marrëdhënia e fëmijës me nënën është arritur të ruhet në nivele normale, pa dëmtime të 

nivelit afektiv, komunikues, apo ndërveprues. Ky aspekt pozitiv i mundëson fëmijës që të ketë 

në vazhdimësi mundësinë që të zhvillojë takime me nënën dhe të konsolidojë marrëdhënien.”. 

Kolegji vlerëson se ruajtja dhe vazhdimësia e marrëdhënies me nënën është shumë e 

rëndësishme për fëmijën. Figura e nënës për çdo fëmijë është thelbësore dhe është një lidhje 

natyrale që nuk duhet të shkëputet. Në rastin konkret, për shkak të rrethanave që paraqet ky 

rast, është disponuar që fëmija t’i lihet për rritje dhe edukim babait dhe nënës i është njohur e 

drejta që ta takojë fëmijën çdo javë nga ora 14:00 e ditës së premte deri në orën 17:00 të ditës 

së shtunë, si dhe të drejtën për ta marrë me pushime pranë vetes dhe familjes së saj nga data 1 

deri në 20 Gusht dhe nga data 20 deri në 30 Dhjetor. Paditësi ka ardhur me kërkesë për 
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pezullim duke pretenduar që nëna ta takojë fëmijën vetëm disa orë në javë dhe e mbikëqyrur. 

Në raportin psiko – social në lidhje me paditësin rezulton se: “Paditësi u paraqit gjatë 

intervistës me një gjendje të shqetësuar mbi normalen.”. Nga analizimi i mësipërm i provave 

dhe pretendimeve të tij në mbështetje të kërkesës për pezullimin e ekzekutimit, Kolegji 

vlerëson se nuk ka arsye, lidhur me personalitetin e nënës që asaj t’i pengohet e drejta e 

takimit më fëmijën, sipas përcaktimit të gjykatës. Gjendja emocionale e saj sipas raportit 

psiko – social rezulton e stabilizuar dhe brenda normales. Ka një banesë me kushte normale 

për të qëndruar fëmija gjatë kohës së takimit dhe koha e shkurtër e takimit nuk është pengesë 

për ndjekjen e nevojave shëndetësore të fëmijës dhe për më tepër nuk ka prova, sipas të 

cilave nëna nuk mund të përkujdeset për problemet shëndetësore të fëmijës gjatë periudhave 

të takimit. Nga ana tjetër, ndërpreja e raportit të fëmijës me nënën nuk është aspak i 

shëndetshëm për mirërritjen e fëmijës.  

16. Sa më sipër, Kolegji vlerëson se, në gjendjen aktuale, lidhur me shkaqet e ngritur 

në kërkesën për pezullim, nuk ka arsye që të pezullohet ekzekutimi i Vendimit nr. 348, datë 

24.12.2020, të Gjykatës së Apelit Vlorë. 

 

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 Grabon Xherimeja, për pezullimin 

e ekzekutimit të Vendimit nr. 348, datë 24.12.2020, të Gjykatës së Apelit Vlorë. 

 

Tiranë, më datë 30.06.2021 

 

 

   ANËTARE                                  ANËTAR                                 KRYESUES 

 

           Albana BOKSI                         Sandër SIMONI     Ervin PUPE 
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI CIVIL 

_____________________________________________________________________________ 

Nr. 73 i  Regj.Themeltar 

Nr. 73 i Vendimit 

 

V E N D I M 

NË EMËR TË REPUBLIKËS 

 

Kolegji Civil  i Gjykatës së Lartë i përbërë nga: 

 

         Ervin Pupe       - Kryesues 

                                                              Albana Boksi    - Anëtare 

  Sandër Simoni  - Anëtar 

 

 

 në datën 30.06.2021, mori në shqyrtim në Dhomën e Këshillimit, çështjen civile, që iu 

përket palëve:  

 

KËRKUES:    Operatori i Sistemit të Transmetimit 

 

OBJEKTI:  Pezullimi i ekzekutimit të Urdhërit të Ekzekutimit nr. 394 

U, datë 24.12.2020, lëshuar nga Gjykata e Apelit Tiranë për 

Vendimin nr. 394, datë 24.12.2020. 

 

BAZA LIGJORE:  Neni 479/a i Kodit të Procedurës Civile. 

 

Në çështjen me palë:  

 

PADITËS:    Arben Gabraj 

 

PADITUR:    Operatori i Sistemit të Transmetimit 

 

OBJEKTI: Dëmshpërblimin page 

 

BAZA LIGJORE: Nenet 143, 144, 145, 151/1, 155/1 të Kodit të Punës. 

 

 

KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË 

 

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

këshillimit, 
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VËREN: 

 

I. Rrethanat e çështjes 

 

1. Paditësi ka qenë punonjës pranë të paditurit. Me shkresën nr. 1622/2 prot., datë 

4.4.2014 paditësi është njoftuar për ndërprerjen e marrëdhënies së punës. 

2. Paditësi, duke pretenduar se largimi i tij nga puna është i paligjshëm, i është drejtuar 

Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë me padinë me palë ndërgjyqëse, objekt dhe shkak ligjor, 

sikundër tregohet në pjesën hyrëse të këtij vendimi. 

3. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë, me Vendimin nr. 1934, datë 10.3.2017, ka 

vendosur: 

“- Rrëzimin e kërkesëpadisë. 

- Shpenzimet gjyqësore në ngarkim të paditësit.”. 

 4. Gjykata e Apelit Tiranë, me Vendimin nr. 394, datë 24.12.2020, ka vendosur:  

“- Ndryshimin e vendimit nr. 1934, datë 10.3.2017 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë 

- Pranimin pjesërisht të padisë; 

- Detyrimin e palës së paditur të dëmshpërblejë palën paditëse me 5 paha mujore për zgjidhje 

të menjëhershme të pajustifikuar të marrëdhënies së punës. 

- Detyrimin e palës së paditur të dëmshpërblejë palën paditëse me 2 paga mujore për 

mosrespektim të procedurës së zgjidhjes së marrëdhënies së punës dhe 2 paga mujore për 

mosrespektim të afatit të njoftimit. 

- Rrëzimin e padisë për kërkimet e tjera. 

- Shpenzimet gjyqësore në ngarkim të palës së paditur.”. 

5. Kundër Vendimit nr. 394, datë 24.12.2020, të Gjykatës së Apelit Tiranë, ka 

paraqitur rekurs pala e paditur, nëpërmjet Avokaturës së Shtetit.  

6. Më datë 19.4.2021, pala e paditur OSHEE SHA, ka paraqitur në Gjykatën e Lartë 

Kërkesën nr. 1288 prot., për pezullimin e ekzekutimit të Urdhërit të Ekzekutimit nr. 394 U, 

datë 24.12.2020, lëshuar nga Gjykata e Apelit Tiranë për Vendimin nr. 394, datë 224.12.2020. 

Në kërkesë janë parashtruar këto shkaqe: 

6.1. Duke mos qenë dakord me vendimin e gjykatës së Apelit, kemi paraqitur rekurs, duke 

argumentuar se ky vendim duhet të prishet. 

6.2. Të gjitha pagesat që bën OSHEE ndaj OST përdoren për të mbuluar rrogat e 

punonjësve dhe shpenzimet e domosdoshme operative. 

6.3. Detyrimet që OSHEE ka ndaj OST vetëm për periudhën janar – gusht 2020 shkojnë 

411.000.000 lekë.  

6.4. Mosshlyerja e të gjithë faturave të shërbimit të transmetimit bëhen pengesë në 

realizimin e investimeve të shoqërisë tonë. 

6.5. Detyrimet e prapambetura që ka OSHEE ndaj OST kanë krijuar efekt zinxhir të 

mosshlyerjes së detyrimeve të OST ndaj KESH SHA, MFE dhe MIE, si dhe në mosrealizimin në 

nivel optimal të investimeve dhe shpenzimeve për të garantuar sigurinë dhe cilësinë e furnizimit 

me energji elektrike. 

6.6. Në kushtet e krijuara likuidimi i shumës prej 742.500 lekë do të shkaktonte paaftësi 

paguese për detyrimet që institucioni ynë ka në mënyrë të vazhdueshme. 
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II. Vlerësimi i Kolegjit Civil  

 

7. Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji), pasi shqyrtoi kërkesën e paraqitur 

nga kërkuesi për pezullimin e ekzekutimit të Urdhërit të Ekzekutimit nr. 394 U, datë 24.12.2020, 

lëshuar nga Gjykata e Apelit Tiranë për Vendimin nr. 394, datë 24.12.2020 të kësaj gjykatë dhe 

shkaqet konkrete të përmbajtura në këtë kërkesë, vlerëson se kjo kërkesë nuk plotëson kërkesat e 

parashikuara në nenin 479 të Kodit të Procedurës Civile (KPC). 

8. Pika 1 e nenit 479 të KPC parashikon se: “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. Fillimisht, Kolegji vlerëson të marrë në analizë faktin se, pika 1 e nenit 479, të 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, sikurse mund të jetë dëmi i rëndë dhe i pariparueshëm që mund të 

sjellë ekzekutimin e menjëhershëm të vendimit gjyqësor të formës së prerë.  

10. 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 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 japin të 

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

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

11. Duke iu rikthyer rastit konkret, Kolegji vlerëson se, të gjitha pretendimet që 

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

Tiranë, nuk janë shkaqe të përligjura që të justifikojnë pezullimin e ekzekutimit të vendimit 

gjyqësor të formës së prerë. Mosdakordësia me vendimet e gjykatave të faktit dhe argumenti i 

paraqitur nga kërkuesi se detyrimet që OSHEE ka ndaj OST SHA, vetëm për periudhën Janar – 

Gusht 2020, shkojnë 411.000.000 lekë, nuk janë argumente të bazuar, që të përligjin marrjen e 

masës së pezullimit. Kolegji konstaton se në mbështetje të këtij argumentimi, kërkuesi ka 

paraqitur Shkresën e tij nr. 6080 prot., datë 13.10.2020, drejtuar OSHEE SHA, me lëndë: 

“Kërkesë për likujdimin e detyrimeve”,  me anën e së cilës evidentohet detyrimi prej 

411.000.000 lekë, që OSHEE SHA ka ndaj OST SHA dhe fakti që moslikujdimi i kësaj shume 

ka përkeqësuar treguesit financiarë të kërkuesit. Kolegji vlerëson se ky pretendim është i 

njëanshëm dhe për rrjedhojë i pamjaftueshëm për të provuar faktin e referuar në shkresë, por më 

e rëndësishmja është se nuk rezulton të jetë provuar se përse likuidimi i shumës prej 742.500 

lekë, objekt i kësaj kërkese pezullimi, do të sillte pasoja të rënda e të pariparueshëm për 

kërkuesin.  

12. Kolegji sjell në vëmendje se, vendimet gjyqësore të formës së prerë, janë të 

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

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

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

tij, për aq kohë sa nuk ka paraqitur prova të mjaftueshme për të provuar pamundësinë financiare 

në ekzekutimin e detyrimit në fjalë.  
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13. Nga ana tjetër vendimi, efekti i të cilit kërkohet të pezullohet është një vendim, i cili 

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

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

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

shpërblim të përfitohet pa vonesa dhe pezullimi i ekzekutimit të këtyre lloj vendimeve, do të 

ishte një vonesë e pajustifikuar.  

14. Gjithashtu, Kodi i Procedurës Civile parashikon një mjet tjetër procedural, që i vjen 

në ndihmë debitorit që ndodhet në pamundësi financiare për të ekzekutuar plotësisht detyrimin. 

Konkretisht, sipas nenit 517 të Kodit të Procedurës Civile, debitori ka të drejtë që të paraqesë 

kërkesë drejtuar gjykatës së vendit të ekzekutimit për të shtyrë afatin e ekzekutimit të debitorit 

ose ta ndajë atë në këste, referuar gjendjes pasurore të debitorit. Pra, për shkak të situatës 

financiare të rënduar, fakt ky që do të duhet të provohet, debitori ka të drejtë të kërkojë nga 

gjykata shtyrjen e afatit të ekzekutimit, apo ndarjen në këste të detyrimit, referuar gjendjes 

pasurore të tij. 

15. Për sa më lart, Kolegji vlerëson se, kërkesa e paraqitur nga OST SHA, për pezullimin 

e ekzekutimit të Urdhërit të Ekzekutimit nr. 394 U, datë 24.12.2020, lëshuar nga Gjykata e 

Apelit Tiranë për Vendimin nr. 394, datë 24.12.2020 të kësaj gjykatë, nuk plotëson kriteret e 

parashikuara në nenin 479 të Kodit të Procedurës Civile dhe si e tillë, nuk mund të pranohet. 

 

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 OST SHA, për pezullimin e 

ekzekutimit të Urdhërit të Ekzekutimit nr. 394 U, datë 24.12.2020, lëshuar nga Gjykata e Apelit 

Tiranë për Vendimin nr. 394, datë 24.12.2020. 

 

Tiranë, më datë 30.06.2021 

 

 

  ANËTARE                                           ANËTAR                                        KRYESUES 

 

          Albana BOKSI                                 Sandër SIMONI    Ervin PUPE 
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI CIVIL 

Nr. 74 i  Regj.Themeltar 

Nr. 74 i Vendimit 

 

V E N D I M 

NË EMËR TË REPUBLIKËS 

 

Kolegji Civil  i Gjykatës së Lartë i përbërë nga: 

 

             Ervin Pupe       - Kryesues 

                                                        Albana Boksi    - Anëtare 

                    Sandër Simoni  - Anëtar 

 

 

 në datën 30.06.2021, mori në shqyrtim në Dhomën e Këshillimit, çështjen civile, që u 

përket palëve:  

 

KËRKUES:    Avokatura e Shtetit, Zyra Vendore Shkodër 

 

OBJEKTI:  Pezullimi i ekzekutimit të Vendimit nr. 328, datë 

28.12.2020, të Gjykatës së Apelit Shkodër. 

 

BAZA LIGJORE:  Nenet 31, 32, 48 e 53 të Kodit të Procedurës Civile; 

  Neni 608 i Kodit Civil. 

 

Në çështjen me palë:  

 

PADITËS:    1. Prendë Ndreaj 

     2. Mirjeta Ndreaj 

     3. Fatmira Prekaj (Ndreaj) 

     4. Valentina Gjergjaj (Ndreaj) 

     5. Ferit Ndreaj 

     6. Agostin Ndreaj 

 

NDËRHYRËS KRYESOR:  Anton Ndreaj 

 

PADITUR:    OSHEE SHA 

 

PALË E INTERESUAR:  Avokatura e Shtetit, Zyra Vendore Shkodër 

 

OBJEKTI: Dëmshpërblimin e plotë të dëmit pasuror dhe jopasuror 

në masën 47.651.077 lekë. 

 

BAZA LIGJORE: Nenet 450, 608, 640 e në vijim të Kodit të Procedurës 

Civile; 
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Vendimi unifikues nr.12, dt.14.9.2007, i Kolegjeve te 

Bashkuara te Gjykates se Larte. 

 

 

KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË 

 

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

dhomën e këshillimit, 

 

VËREN: 

 

I. Rrethanat e çështjes 

 

1. Paditësi dhe ndërhyrësi kryesor janë familjarët e të ndjerit Kol Ndreaj, I cili 

rezulton se ka vdekur si pasojë e rënies në kontakt me tensionin e lartë, më datë 25.11.2010, 

në kabinën elektrike të fshatit Kokdodë. 

2. Paditësat, duke pretenduar se përgjegjëse për vdekjen e familjarit të tyre janë 

veprimet dhe mosveprimet e paligjshme të palës së paditur, i janë drejtuar Gjykatës së 

Rrethit Gjyqësor Pukë me padinë me palë ndërgjyqëse, objket dhe shkak ligjor, sikundër 

tregohet në pjesën hyrëse të këtij vendimi. 

3. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Pukë, me Vendimin nr. 52-2018-583 (156), datë 

13.12.2018, ka vendosur: 

“- Pranimin e kërkesëpadisë. 

- Detyrimin e palës së paditur OSHEE SHA Tiranë të paguajë në favor të paditësave dhe 

ndërhyrësit kryesor dëmshpërblimin e plotë për dëmin pasuror dhe jopasuror në total në 

masën 47.651.077 lekë, në përpjesëtim të drejtë me njëri - tjetrin. 

- Shpenzimet gjyqësore i ngarkohen palës së paditur OSHEE SHA Tiranë.”. 

 4. Gjykata e Apelit Shkodër, me Vendimin nr. 328, datë 28.12.2020, ka vendosur:  

“Lënien në fuqi të Vendimit nr. 52-2018-583 (156), datë 13.12.2018 të Gjykatës së Rrethit 

Gjyqësor Pukë.”. 

5. Kundër Vendimit nr. 328, datë 28.12.2020, të Gjykatës së Apelit Shkodër dhe 

Vendimin nr. 52-2018-583 (156), datë 13.12.2018 të Gjykata e Rrethit Gjyqësor Pukë, ka 

paraqitur rekurs në Gjykatën e Lartë pala e paditur.  

6. Më datë 26.4.2021, pala e paditur OSHEE SHA, ka paraqitur në Gjykatën e 

Lartë Kërkesën nr. 1362 prot., për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 328, datë 

28.12.2020, të Gjykatës së Apelit Shkodër. Në kërkesë janë parashtruar këto shkaqe: 

6.1. Duke mos qenë dakord me vendimin e gjykatës së Apelit Shkodër, kemi paraqitur 

rekurs, duke argumentuar se ky vendim duhet të prishet. 

6.2. Mospezullimi i ekzekutimit të këtij vendimi do të dëmtonte rëndë interesat 

pasurore të shtetit. Neni 469 i Kodit të Procedurës Civile na legjitimon në këtë kërkesë, përsa 

kohë ekziston mundësia e ardhjes së pasojave të pariparueshme të interesit pasuror të shtetit 

me ekzekutimin e menjëhershëm të vendimit të mësipërm. 

6.3. Në kushtet e ushtrimit të rekursit dhe të faktit të provuar se padia e pranuar nga 

gjykatat për shpërblimin e dëmit është parashkruar, ekzekutimi i vendimit do të sillte pasoja 

për palën e paditur dhe në të ardhmen do të ishte i vështirë rikuperimi i shumës prej 

47.000.000 lekë të vendosur nga gjykatat.  

7. Më datë 10.5.2021, paditësi Prendë Ndreaj, ka paraqitur në Gjykatën e Lartë 

parashtrimet me nr. 1513 prot., duke kërkuar mospranimin e kërkesës së Avokaturës së 

Shtetit ndaj vendimit nr. 328, datë 28.12.2020, të Gjykatës së Apelit Shkodër. Në 

parashtrime janë parashtruar këto shkaqe: 
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7.1. Avokatura e shtetit pretendon se është palë e paditur, por nuk është e tillë. Ajo në 

cilësinë e personit të interesuar nuk mund të firmosë kërkesën në cilësinë e palës së paditur. 

Sa më sipër kjo kërkesë është e pavlefshme. 

7.2. Kjo kërkesë është e pabazuar në prova, pasi nuk është nxjerrë Urdhëri i 

ekzekutimit të vendimit. Nuk jemi para vendimeve që urdhrin e ekzekutimit e kanë pjesë të 

diapozitivit. 

7.3. nuk ka një kërkesë lajmërimi për ekzekutim vullnetar, pra, nuk kemi një objekt 

mbi çfarë të gjykojmë.  

7.4. Vendimi i gjykatës së Apelit ka lënë në fuqi vendimin e shkallës së parë, pra dy 

vendime të njëjta. Është i papranueshëm cenimi i interesave të palës paditëse dhe sigurisë 

juridike, që një vendim i tillë të pezullohet pa një fond granti bankar, si edhe në një moment 

kur çështjet gjyqësore në Gjykatën e Lartë kanë 5 vjet që presin radhën për t’u gjykuar. 

 

II. Vlerësimi i Kolegjit Civil  

 

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

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

pabazuar në ligj.  

9. Pika 1 e nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile (KPC) parashikon se: “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.”. 

10. Fillimisht, Kolegji vlerëson të marrë në analizë faktin se, pika 1 e nenit 479, të 

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, sikurse mund të jetë dëmi i rëndë dhe i 

pariparueshëm që mund të sjellë ekzekutimin e menjëhershëm të vendimit gjyqësor të formës 

së prerë.  

11. 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 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 japin të dhëna se nga ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit 

gjyqësor të formës së prerë, kësaj pale mund t’i vijë një dëm i rëndë në mënyrë të 

parikthyeshme. 

12. Duke iu rikthyer rastit konkret, nga shqyrtimi i shkaqeve konkrete për të cilat pala 

kërkuese, kërkon pezullimin e ekzekutimit të Vendimit nr. 328, datë 28.12.2020, të Gjykatës 

së Apelit Shkodër, Kolegji vlerëson se pretendimet që parashtron pala kërkuese, si arsye për 

pezullimin e ekzekutimit të vendimit të Gjykatës së Apelit Tiranë, nuk janë shkaqe të 

përligjura që të justifikojnë pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë. 

Kolegji çmon se, mosdakordësia me vendimet e gjykatave të faktit dhe legjitimimi për 

paraqitjen e kërkesës në bazë të parashikimeve të nenit 479, nuk përligjin pezullimin e 

ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë. Vërtet shuma e caktuar nga gjykatat e 

faktit si dëmshpërblim është një shumë e konsiderueshme, por rezulton se pala kërkuese nuk 

ka bashkëngjitur prova në mbështetje të argumenteve të saj, për të vërtetuar se ekzekutimi i 
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menjëhershëm do të kishte për këtë palë pasoja të rënda e të parekuperueshme. Sa më sipër, 

këto pretendime mbeten hipotetike dhe për rrjedhojë të pabazuara.  

13. Kolegji sjell në vëmendje se, vendimet gjyqësore të formës së prerë, janë të 

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

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

pezullim është një masë me karakter përjashtimor dhe të jashtëzakonshëm, që justifikohet 

vetëm nga rrethanat e dëmit të rëndë dhe të pariparueshëm që mund të shkaktojë ekzekutimi i 

menjëhershëm i vendimit gjyqësor të formës së prerë. Për më tepër, argumentat e paraqitura 

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

paraqitur prova për të provuar pamundësinë financiare në ekzekutimin e detyrimit në fjalë.  

14. Nga ana tjetër, Kolegji vlerëson se Kodi i Procedurës Civile parashikon një mjet 

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

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

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

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

debitorit. Pra, për shkak të shumës së madhe dhe për shkak të situatës financiare të 

pamjaftueshme për shlyerjen e detyrimit, fakt ky që do të duhet të provohet, debitori ka të 

drejtë të kërkojë nga gjykata shtyrjen e afatit të ekzekutimit, apo ndarjen në këste të 

detyrimit, referuar gjendjes pasurore të tij. 

 

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 Avokatura e Shtetit Zyra Vendore 

Shkodër, për pezullimin e ekzekutimit të Vendimit nr. 328, datë 28.12.2020, të Gjykatës së 

Apelit Shkodër. 

 

Tiranë, më datë 30.06.2021 

 

 

  ANËTARE                                      ANËTAR                            KRYESUES 

 

          Albana BOKSI                             Sandër SIMONI           Ervin PUPE 
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI CIVIL 

 

Nr. 96 i Regj.Themeltar 

Nr. 96 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 30.06.2021, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën nr. 1745 akti, 

datë 27.05.2021, si më poshtë: 

 

KËRKUES:   Fuat Kasa 

 

OBJEKTI:  Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr.10-2020-1038(289), 

datë 21.09.2020  të Gjykatës së Apelit Durrës . 

 

BAZA LIGJORE:   Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile. 

 

Për çështjen civile që iu përket palëve: 

 

PADITËS:   Zyrha Dedja, 

Qefser Spahija 

 

I PADITUR: Fuat Kasa, Lulzim Buçeza, Ramazan Buçeza, Astrit Braho, Rifat 

Braho, Lutfi Sejdini, Rabihane Sejdini,Klaus Sejdini,Emiljan Sejdini, 

Dritan Braho, Qamil Byberi, Enver Sabrija, Enkelejda Sabrija, Gerti 

Sabrija, Jurgen Sabrija, Ramiz Byberi 

  

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 
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1. Nga aktet e fashikullit të gjykimit ka rezultuar se paditësit Zyrha Dedja,Qefser 

Spahija, i është drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësore Durrës kundrejt palës së paditur, Fuat 

Kasa, Lulzim Buçeza, Ramazan Buçeza, Astrit Braho, Rifat Braho, Lutfi Sejdini, Rabihane 

Sejdini,Klaus Sejdini,Emiljan Sejdini, Dritan Braho, Qamil Byberi, Enver Sabrija, Enkelejda 

Sabrija, Gerti Sabrija, Jurgen Sabrija, Ramiz Byberi, me objekt : 1.Detyrimin e të paditurve të 

mësipërm të më lirojnë e të më dorezojnë pasuritë e pasqyruara në aktet provuese të 

pronësisë lëshuan nga ZVRPP Durrës si mëposhtë dhe që janë: a.Fuat Kasa sipërfaqen prej 

529 m2, pasuria me nr.40/256, ZK, 8518, vol.1 07,faqe 74, lloji i pasurisë truall, Plazh, 

Durrës, shënuar në Certifikatën për vërtetim pronësie lëshuara prej ZVRPP Durrës me datë 

15.11.2016 si dhe sipërfaqet prej 151 m2 në pasurinë 40/109,77 m2 në pasurinë me 

nr.40/107 dhe sipërfaqen 1484 m2 në pasurinë 40/98, ZK 8518, njohur trashëgimlënësit tonë, 

të të ndjerit Ali Spahia sipas VKKKP me nr.222 date 13.01.1994. b.Rifat Braho dhe Astrit 

Braho sipërfaqen prej 320 m2, pasuria me nr.40/179, ZK 8518; vol.124, faqe 34, lloji i 

pasurisë truall, Plazh Durrës, shënuar në Certifikatën për vërtetim pronësie, lëshuar prej 

ZVRPP Durrës me datë 27.10.2016, si dhe sipërfaqen prej 554 m2, në pasurinë me 

nr.40/111, ZK 8518, njohur trashëgimlënësit tonë, të të ndjerit Ali Spahia, sipas VKKKP me 

nr.222, datë 13.01.1994.c. Lutfi Sejdini sipërfaqen prej 399 m2, ZK 8518, me nr.pasurie 

40/148, vol.124, faqe 36, lloji i pasurisë truall, shënuar në Çertifikatën për vërtetim pronësie, 

lëshuar prej ZVRPP Durrës me datë 27.10.2016 .d.Rabihane Sejdini, Klaus Sejdini, Emiljan 

Sejdin për sipërfaqen prej 300 m2, të pasurisë me nr.40/147, ZK 8518, vol.124, faqe 37, lloji 

i pasurisë truall, Plazh Durrës, shënuar në certifikatën për vërtetim pronësisë, me sipërfaqe 

prej 572 m2, lëshuar prej ZVRPP Durrës me datë 27.10.2016 si dhe sipërfaqen prej 260 m2, 

në pasurinë me nr.40/97, ZK 8518 njohur trashëgimlënësit tonë, të të ndjerit Ali Spahia, 

sipas VKKKP me nr.222, datë 73.01.1994.e. Qamil Byberi e Dritan Byberi sipërfaqen prej 

272 m2, të pasurisë me nr.40/147, ZK 8518, vol. 124, faqe 37, lloji pasurisë truall, Plazh 

Durrës, shënuar në certifikatën e pronësisë me sipërfaqe prej 572 m2, lëshuar prej ZVRPP 

Durrës me datë 27.10.2016, si dhe sipërfaqen prej 306 m2, në pasurinë me nr.40/84, ZK 851. 

   2.Gjykata e Rrethit Gjyqësor Durrës, me vendimin nr.(11-2018-3366)1117, datë 

03.07.2018, ka vendosur: 

- Të pranojë pjesërisht kërkesëpadinë e paditësve Zyhra Dedja e Qefser Spahija me të 

paditur Fuat Kasa, Ramazan Buçeza, Lulzim Buçeza, Astrit BrahoRifat Braho,Lutfi 

Sejdini,Rabihane Sejdini,Klaus Sejdini,Emiljan SejdiniDritan Braho, Qamil Byberi, 

Enver Sabrija, Enkelejda Sabrija, Gerti Sabrija dhe Jurgen Sabrija, Ramiz Byberi me 

objektin e shënuar në pjesën hyrëse të këtij vendimi. 

- Të detyrojë të paditurin Fuat Kasa ti lirojë e dorëzojë paditësve Zyhra Dedja e Qefser 

Spahija dhe trashëgimtarëve të tjerë të të ndjerit Ali Spahija truallin me sipërfaqe 529 

m2 me nr.pasurie 40/256, vol 107 faqe 74 zk 8518 me përmasa e kufizime të 

përcaktuara në skicën nr 1 datë 25.01.2018 bashkangjitur këtij vendimi gjyqësor. 

- Të detyrojë të paditurit Astrit dhe Rifat Braho ti lirojnë e dorëzojnë paditësve Zyhra 

Dedja e Qefser Spahija dhe trashëgimtarëve të tjerë të të ndjerit Ali Spahija truallin 

me sipërfaqe 320 m2 me nr. pasurie 40/179, vol 24 faqe 34 zk 8518 me përmasa e 

kufizime të përcaktuara në skicën nr 2 datë 25.01.2018 bashkangjitur këtij vendimi 

gjyqësor. 

- Të detyrojë të paditurin Lutfi Sejdini ti lirojë e dorëzojë paditësve Zyhra Dedja e 

Qefser Spahija dhe trashëgimtarëve të tjerë të të ndjerit Ali Spahija truallin me 

sipërfaqe 399 m2 me nr. pasurie 40/148, vol 12 faqe 36 zk 8518 me përmasa e 

kufizime të përcaktuara në skicën nr 3 datë 25.01.2018 bashkangjitur këtij vendimi 

gjyqësor. 



3 
 

- Të detyrojë të paditurit Rabihane Sejdini Klaus Sejdini ti lirojnë e dorëzonjë paditësve 

Zyhra Dedja e Qefser Spahija dhe trashëgimtarëve të tjerë të të ndjerit Ali Spahija 

truallin me sipërfaqe 272 m2 me nr. pasurie 40/147, vol 124 faqe 37 zk 8518 me  

përmasa e kufizime të përcaktuara në skicën nr 5 datë 25.01.2018 bashkangjitur këtij 

vendimi gjyqësor. 

- Të detyrojë të paditurin Qamil Byberi e Drita Byberi ti lirojë e dorëzojë paditësve 

Zyhra Dedja e Qefser Spahija dhe trashëgimtarëve të tjerë të të ndjerit Ali Spahija 

truallin me sipërfaqe 419 m2 me nr. pasurie 40/165, vol 24 faqe 33 zk 8518 me 

përmasa e kufizime të përcaktuara në skicën nr 6 datë 25.01.2018 bashkangjitur këtij 

vendimi gjyqësor. 

- Të detyrojë të paditurin Ramiz Byberi ti lirojë e dorëzojë paditësve Zyhra Dedja e 

Qefser Spahija dhe trashëgimtarëve të tjerë të të ndjerit Ali Spahija truallin me 

sipërfaqe 419 m2 me nr. pasurie 40/165, vol 24 faqe 33 zk 8518 me përmasa e 

kufizime të përcaktuara në skicën nr 6 datë 25.01.2018 bashkangjitur këtij vendimi 

gjyqësor. 

- Të detyrojë të paditurit Enver Sabrija, Enkelejda Sabrija, Gerti Sabrija dhe Jurgen 

Sabrija, ti lirojnë e dorëzonjë paditësve Zyhra Dedja e Qefser Spahija dhe 

trashëgimtarëve të tjerë të të ndjerit Ali Spahija truallin me sipërfaqe 59 m2 dhe 91 

m2 me nr.pasurie 40/264, vol 30 faqe 219 zk 8518 me përmasa e kufizime të 

përcaktuara në skicën nr.7 datë 25.01.2018 bashkangjitur këtij vendimi gjyqësor. 

- Të detyrojë të paditurin Ramazan Buçeza ti lirojë e dorëzojë paditëses Zyhra Dedja 

dhe trashëgimtarëve të tjerë të të ndjerit Ali Spahija truallin me sipërfaqe 220 m2 me 

nr. pasurie 40/315 vol 107 faqe 40 dhe nr.pasurie 40/316 vol 107 faqe 41 me përmasa 

e kufizime të përcaktuara në skicën nr.8 datë 03.04.2018 bashkangjitur këtij vendimi 

gjyqësor. 

- Të rrëzojë si të pa bazuara në prova e në ligj kërkimet e tjera të kërkesëpadisë. 

3.Gjykata e Apelit Durrës, me vendimin nr.10-2020-1038(289), date 21.09.2020, ka 

vendosur: 

- Lënien në fuqi të vendimit nr.(11-2018-3366)1117, datë 03.07.2018,të Gjykatës së 

Rrethit Gjyqësor Durrës me këtë ndryshim: 

- Detyrimin e të paditurve e Lulëzim Buceza dhe Ramazan Buceza të prishin ndërtesën 

me sipërfaqe 39 m2, dhe ti lirojë sipërfaqen e truallit prej 258 m2, paditësve Zyrha 

Dedja dhe trashëgimtarëve të tjerë të të ndjerit Ali Spahija e ndodhur në pasurinë 

nr.40/112, ZK.8518, sipas skicës Nr.8, faqe 823 e dosjes gjyqësore. 

-  Shpenzimet në Gjykatën e Apelit në ngarkim të të paditurve. 

-  Kundër këtij vendimi mund të bëhet rekurs në Gjykatën e Lartë, sipas ligjit. 

4.Kundër këtij vendimi ka paraqitur rekurs kërkuesit Fuat Kasa, i cili po ashtu, 

me datë  27.05.2021 ka paraqitur pranë Gjykatës së Lartë një kërkesë për pezullimin e 

ekzekutimit të vendimit të Gjykatës së Apelit Durrës, duke parashtruar shkaqet si më poshtë:  

- Gjykatat e të dy shkallëve të para të gjykimit në asnjë rast nuk janë nisur nga parimi 

se prona ka dy elemente bazë të cilat janë: ) Fitimi i pronësisë b) Kufijtë e pronës;  

- Gjykatat çuditërisht, ndërkohe kur prona ime nuk ishte kufitare me pronën e paditësve 

pa asnjë verifikim të pozicionimit të pronave sipas kufijve vendosën në favor të 

paditësve dhe në dëmin tim pikërisht në vendin ku familja ime ka jetuar mbi 70 vite e 

pashqetësuar dhe në asnjë rast kufitare me palën paditëse.  

- Edhe me dokumentacion ligjor pranohet se prona e paditësve ka qenë zënë nga 

kooperativa bujqësore, ndërkohë kur prona objekt gjykimi ishte pjesë e familjes time.  

- Me Urdhërin e Ekzekutimit të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës, është vënë në 

ekzekutim nga Zyra e Përmbarimit Gjyqësor Durrës.  
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- Me shkresën nr. 05/686, datë 18.11.2020 është urdhëruar Lajmërimi për ekzekutimin 

vullnetar të titullit ekzekutiv Vendimit Civil Nr.(11-7018-3366) 1117, datë 

03.07.2018 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës lënë në fuqi me Vendimin Civil 

Nr.10-202-1038 (289), datë 21.09.2020 të Gjykatës së Apelit Durrës.  

- Me shkresën nr.05/686, datë 17.05.2021 është kërkuar mbështetja e Komisariatit të 

policisë Qarkut Durrës për ekzekutimin e detyruar të titullit ekzekutiv Vendimit Civil 

Nr.(11-2018-3366)1117, datë 03.07.2018 të Gjykatës se Rrethit Gjyqësor Durrës 

Durrës me Vendimin Civil Nr. 10- 2020 – 103 8 (289), datë 21.09.2020 të Gjykates se 

Apelit Durrës.   

- Duke qenë se në bazë të nenit 451 të KPC vendimi i mësipërm ka marrë formë të 

prerë dhe ka filluar të ekzekutohet, për të shmangur pasojat e pariparueshme po 

paraqesim përpara jush kërkesën për pezullimin e ekzekutimit të Vendimit Civil 

Nr.(11-2018-3366) 1117, datë 03.07.2018 të Gjykatës se Rrethit Gjyqësor Durrës, 

lënë në fuqi me Vendimin civil Nr.10 – 2020 – 1038 (289), datë 21.09.2020 të 

Gjykatës së Apelit Durrës.  

- Ky vendim praktikisht ka vendosur të më marrë oborrin e banesës në të cilën familja 

ime kam mbi 70 vite që banon. Në këto kushte kërkoj të pezullohet ky vendim deri sa 

të shpreheni ju, pasi:  

- Ekzekutimi i menjëhershëm që do të thotë që oborri i shtëpisë ku banoj unë dhe 

familja ime prej mbi 70 vitesh të mund të tjetërsohet e për pasojë të bëhet e pamundur 

kthimi i tij edhe nëse do të vendoset në favorin e familjes time, pasi koha derisa të 

shprehet gjykata e lartë dhe të trajtohet në gjykatat më të ulta sipas detyrave të lëna 

nga kjo gjykatë për një hetim të plotë dhe ligjor të çështjes është relativisht e madhe.  

- Procesi gjyqësor në Gjykatën e Lartë praktikisht do të ishte i pavlefshëm dhe e drejtat 

e pronësisë time sipas kushtetutës do të ishin të parealizueshme, për pasojë kushtetuta 

do të mbeste vetëm një deklaratë e pa vlerë.  

- Në rast të ekzekutimit të vendimit unë dhe familja ime mbetemi në mes të katër 

rrugëve, duke mos patur asnjë vend ku të banojmë, pasi të gjitha kanalizimet dhe 

furnizimet me energji elektrike merren pikërisht nga oborri i cili kërkohet të merret.  

- Familja jonë do të përballesh me rrezikun e zhdukjes civile, ndërkohe që nuk është 

dhënë vendimi përfundimtar i çështjes së themelit nga Gjykata e Lartë.  

- Pala paditëse praktikisht përfiton një pronë e cila është e familjes time.  

- Nëpërmjet kalimeve të pronësisë siç po ndodh tashmë në vend do të bëhej e pamundur 

rregullimi i pasojave në rast të ndryshimit të vendimit si pasojë e ndërhyrjes nga 

Gjykata e Lartë .  

5.Kundër kërkesës së paraqitur për pezullim të ekzekutimit të vendimit të 

Gjykatës së Apelit Durrës, ka paraqitur parashtrime shtesë pala paditëse Qefser Spahija, i 

cili ka kërkuar mospranimin e kërkesës për pezullim të paraqitur nga pala e paditur Fuat 

Kasa, duke parashtruar shkaqet si më poshtë:  

- Të gjitha pretendimet e ngritura në kërkesë të bëra nga i padituri janë të pa sakta, të pa 

vërteta pa asnjë provë si dhe në kundërshtim flagrantë me dispozitat ligjore të KPC. 

- Kërkesa për ekzekutim vullnetar të vendimit të sipërcituar është bërë në Nëntor të vitit 

2020 dhe vetëm tani në qershor të këtij viti pala e paditur kërkon ta pezulloj atë me 

motivin apo argumentin se nga ekzekutimi i këtij vendimi palës së paditur do ti vinë 

pasoja të rënda e të pariparueshme.  

- Të nderuar Gjyqtarë kjo që sapo cituam thënë nga pala e paditur nuk është aspak e 

vërtetë.  

- Sipërfaqja që është bërë e ekzekutueshme nëpërmjet vendimit të sipërcituar është një 

sipërfaqe truall me sip.529 m2 dhe si e tillë ajo është një sipërfaqe e vogël e cila edhe 

sikur të mos ishte ekzekutuar nga shërbimi përmbarimor shtetëror nuk do të sillte 
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asnjë pasojë në dëm të palës së paditur në rastin eventual që vendimi i Gjykatës së 

Lartë do të prishte vendimin te të dyja shkallëve e do të vendoste në favor të tij.  

- Kërkesa sipas mendimit tim për pezullimin e vendimit të Gjykatës së Apelit Durrës 

është e papranueshme, pasi ajo është tashmë jashtë konteksit dhe pa objekt. 

- E pa objekt pasi nuk ka cfarë pezullohet pasi sipërfaqja e truallit të fituar nga unë me 

vendim gjyqësor të formës së prerë është ekzekutuar tashme totalisht.  

- Si prove procesverbali datë 02.06,2021 i veprimeve përmbarimore gjatë ekzekutimit.  

 

II. Vlerësimi i Kolegjit  

 

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

kërkuese, Fuat Kasa 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 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 

Fuat Kasa, të cilë kanë parashtruar argumente lidhur me mosbazueshmërinë në ligj të 

kërkesës për pezullim dhe për qëndrimin e tyre. 

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 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.  

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 pala kërkuese Fuat Kasa, për pezullimin e ekzekutimit të 

vendimit gjyqësor të formës së prerë. 
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    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 Fuat Kasa, për pezullimin e 

ekzekutimit të vendimit nr.10-2020-1038(289), datë 21.09.2020 të Gjykatës së Apelit Durrës. 

 

Tiranë, më 30.06.2021 

   

    ANËTAR            ANËTAR E         KRYESUES 

 

Sandër SIMONI       Albana BOKSI        Ervin PUPE 
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI CIVIL 

 

Nr. 111 i Regj.Themeltar 

Nr. 111 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 30.06.2021, mori në shqyrtim në dhomën e këshillimit kërkesën nr. 1973 

Prot, datë 02.06.2021, si më poshtë: 

 

KËRKUES: Avokatura e Shtetit, Zyra Vendore Shkodër.  

 

OBJEKTI:  Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 48, datë 10.02.2021 të 

Gjykatës së Apelit Shkodër. 

 

BAZA LIGJORE:   Neni 479/a i Kodit të Procedurës Civile. 

 

e cila lidhet me çështjen civile të themelit, të regjistruar pranë Gjykatës së Lartë me nr. 

11241-00587-00-2021, datë 25.05.2021 dhe që ju përket palëve ndërgjyqëse si më poshtë: 

 

PADITËS:    Sidita Shaqiri 

 

TË PADITUR: Drejtoria Rajonale e Shërbimeve të Transportit Rrugor 

Shkodër 

 Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit 

Rrugor Tiranë 

 

OBJEKTI: Shfuqizimin e aktit administrativ, urdhërit për zgjidhjen 

e kontratës së punës me nr. 1152, datë 08.11.2017 të 

Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimeve të Transportit 

Rrugor Shkodër si akt i kundërligjshëm duke zgjidhur 

pasojat si më poshtë: 

Detyrimin e palës së paditur Drejtoria e Përgjithshme e 

Shërbimeve të Transportit Rrugor të më paguajë mua 

paditëses Sidita Shaqiri si dëmshpërblim pagën e 12 

(dymbëdhjetë) muajve pune për shkak të zgjidhjes së 

menjëhershme dhe të pajustifikuar të kontratës së punës. 
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Detyrimin e palës së paditur Drejtoria e Përgjithshme e 

Shërbimeve të Transportit Rrugor të më paguajë mua 

paditëses Sidita Shaqiri si dëmshpërblim pagën e 2 (dy) 

muajve punë për shkak të mosrespektimit të procedurës 

së zgjidhjes së kontratës së punës.  

Detyrimin e palës së paditur Drejtoria e Përgjithshme e 

Shërbimeve të Transportit Rrugor të më paguajë mua 

paditëses pagën e 3 (tre) muajve punë për shkak të 

mosrespektimit të afatit të njoftimit të zgjidhjes së 

kontratës së punës.  

Detyrimin e palës së paditur Drejtoria e Përgjithshme e 

Shërbimeve të Transportit Rrugor të më paguajë mua 

paditëses Sidita Shaqiri shpenzimet gjyqësore.  

 

BAZA LIGJORE:  Nenet 32, 106 të Kodit të Procedurës Civile; nenet 92, 

93, 94, 109, 141, 143/1, 144/5, 146, 153/3, 155 të Kodit 

të Punës. 

 

KOLEGJI CIVIL  

 

Pasi dëgjoi relatimin e gjyqtarit Ervin Pupe mbi kërkesën e subjektit kërkues, Avokatura e 

Shtetit, Zyra Vendore Shkodër për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 48, datë 

10.02.2021 të Gjykatës së Apelit Shkodër, sipas përcaktimeve të nenit 479 të KPC, 

 

VËREN: 

 

I. Rrethanat e çështjes 

 

1. Referuar akteve të administruara në dosjen gjyqësore, rezulton se paditësja Sidita 

Shaqiri i është drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Shkodër në datën 27.07.2018 me padinë 

me objekt të sipërcituar në pjesën hyrëse të këtij akti.  

  2. Me vendimin nr. 1212 (5154), datë 31.10.2018, Gjykata e Rrethit Gjyqësor 

Shkodër ka vendosur: 

-Pranimin e pjesshëm të kërkesë-padisë. 

-Konstatimin e zgjidhjes së marrëdhënieve të punës pa shkaqe të arsyeshme nga pala e 

paditur Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor për paditësen Sidita 

Shaqiri. 

-Detyrimin e palës së paditur Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor 

për ti paguar paditëses Sidita Shaqiri si dëmshpërblim, në përputhje me nenin 146 të Kodit të 

Punës, për zgjidhjen e marrëdhënieve të punës pa shkaqe të arsyeshme pagën e 8 (tetë) 

muajve. 

-Detyrimin e palës së paditur Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit të Transportit Rrugor për 

ti paguar paditëses Sidita Shaqiri, si dëmshpërblim, në përputhje me nenin 143 të Kodit të 

Punës, për mosrespektimin e afatit të njoftimit, pagën për periudhën ndërmjet datave 

14.01.2018 – 31.01.2018. 

-Detyrimin e palës së paditur Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit të Transportit Rrugor për 

ti paguar paditëses Sidita Shaqiri, si dëmshpërblim, në përputhje me nenin 144 të Kodit të 

Punës, për mosrespektimin e procedurës së zgjidhjes së marrëdhënieve të punës, pagën e dy 

muajve. 
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-Detyrimet që burojnë për palën e paditur nga pikat 3, 4, 5 të diapozitivit të këtij vendimi, të 

llogariten referuar pagës bruto që do të përfitonte paditësja në muajin janar 2018. 

-Detyrimin e palës së paditur Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit të Transportit Rrugor për 

ti paguar paditëses Sidita Shaqiri, shumën prej 4/5 e shpenzimeve gjyqësore të parapaguara 

nga kjo e fundit, të cilat përbëhen nga 3.000 lekë taksë mbi aktet, 120,000 për shpërblimin e 

avokatit Rezart Nehani dhe 200 lekë shpenzime për njoftimin postar. 

-Në zbatim të nenit 511 të KPC, pala e paditur Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit të 

Transportit Rrugor detyrohet ti paguajë paditëses Sidita Shaqiri, krahas detyrimeve që 

burojnë për të nga pikat 3, 5,6,7 të dispozitivit të këtij vendimi edhe një shpërblim në rast 

vonese në ekzekutimin e këtij vendimi, duke u llogaritur ky interes, në rast vonese, sipas 

ligjit nr. 48/2014 “Për pagesat e vonuara në detyrimet kontraktore e tregtare”, duke u nisur 

nga data e ngritjes së padisë, datë 27.07.2018. 

-Sipas neneve 510 dhe 511 të KPC, ky vendim përbën titull ekzekutiv dhe lëshohet urdhri i 

ekzekutimit, i cili i dorëzohet paditëses pasi ky vendim të marrë formë të prerë. 

3. Me vendimin nr. 48, datë 10.02.2021, Gjykata e Apelit Shkodër ka vendosur: 

-Lënien në fuqi të vendimit nr. 1212 (5154), datë 31.12.2018 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 

Shkodër, me këtë ndryshim: 

-Heqjen e disponimit të gjykatës në pikën 8 të dispozitivit të vendimit. 

-Kundër këtij vendimi lejohet rekurs në Gjykatën e Lartë brenda afatit ligjor 30 ditë nga e 

nesërmja e njoftimit të vendimit të arsyetuar. 

4. Kundër vendimit nr. 48, datë 10.02.2021 të Gjykatës së Apelit Shkodër, ka 

ushtruar të drejtën e rekursit Avokatura e Shtetit, Zyra Vendore Shkodër, e cila ka 

parashtruar këto shkaqe: 

 Të dyja vendimet e dhëna nga gjykatat janë të pabazuara në ligj dhe në prova. 

 Zgjidhja e kontratës së punës mes palëve është bërë duke u respektuar përcaktimet e 

Kodit të punës, duke u respektuar personaliteti dhe interesat e palës paditëse.  

 Paditëses i është dhënë mundësia që gjatë afatit të njoftimit ajo jo vetëm të përfitojë 

pagën mujore, por edhe të kishte mundësi për të gjetur një vend të ri pune. 

 Paditësja ka pasur pozicionin e “specialistes së korrespodencës në DRM dhe 

verifikimit të mjeteve”. Në këto kushte ajo duhet të kishte aftësi shumë të mira 

gjykimi, vlerësimi dhe aftësi shumë të mira komunikuese me shkrim, gjë e cila nuk 

provohet që të jetë përmbushur prej saj, pasi sipas të dhënave të dosjes së saj 

personale ajo nuk i ka marrë këto vlerësime nga eprorët e saj. 

 Gjykatat kanë gabuar kur kanë pranuar faktin se paditëses nuk i janë bërë me dije 

motivet e zgjidhjes së kontratës së punës.  

 Pala e paditur ja ka bërë me dije paditëses se cilat kanë qenë shkaqet për zgjidhjen e 

marrëdhënies së punës, fakt i cili provohet qartësisht nga përmbajtja e proces-verbalit 

me nr. 18689/1, datë 03.11.2017. 

 Gjykatat nuk i kanë vlerësuar provat siç duhen dhe për këtë arsye, edhe zgjidhja që i 

është dhënë çështjes objekt shqyrtimi prej tyre nuk është e drejtë dhe e bazuar në ligj. 

 Arsyeja e zgjidhjes së kontratës së punës mes palëve ka qenë riorganizimi i 

institucionit me qëllim rritjen e performancës në detyrë. Nga ana e palës së paditur 

janë respektuar në mënyrë rigoroze kërkesat e nenit 141, 143, 144 dhe 145 i Kodit të 

Punës. 

 Gjithashtu, zgjidhja e kontratës së punës është bërë nga ana e palës së paditur në 

përputhje me qëndrimin që kanë mbajtur Kolegjet e Bashkuara të Gjykatës së Lartë në 

vendimin unifikues nr. 19, datë 15.11.2007. 

 Përfundimisht, Avokatura e Shtetit, Zyra Vendore Shkodër i ka kërkuar Gjykatës së 

Lartë: 
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-Prishjen e vendimit nr. 48, datë 10.02.2021 të Gjykatës së Apelit Shkodër dhe 

dërgimin  e çështjes për rishqyrtim në gjykatën e apelit me tjetër trup gjykues. 

5. Me shkresën nr. 1973 Prot, datë 09.06.2021, Avokatura e Shtetit, Zyra 

Vendore Shkodër i është drejtuar Gjykatës së Lartë me kërkesën për pezullimin e 

ekzekutimit të vendimit nr. 48, datë 10.02.2021 të Gjykatës së Apelit Shkodër, duke 

pretenduar këto shkaqe: 

 Avokatura e Shtetit në cilësinë e përfaqësuesit ligjor të palës së paditur Drejtoria e 

Përgjithshme e Transportit Rrugor Tiranë, ka ushtruar të drejtën e rekursit ndaj 

vendimit nr. 48, datë 10.02.2021 të Gjykatës së Apelit Shkodër, pasi ka pretenduar se 

ky vendim nuk është i bazuar në ligj dhe në prova. 

 Pranë DRSHTP Shkodër është paraqitur kërkesa e palës paditëse për të bërë 

ekzekutimin e vendimit nr. 48, datë 10.02.2021 të Gjykatës së Apelit Shkodër, e cila 

ka efekt financiar për palën e paditur. 

 Për sa më sipër, në kushtet kur nga ekzekutimi i menjëhershëm i këtij vendimi, që ka 

të bëjë me një detyrim të konsiderueshëm në lekë, do të vinin pasoja të rënda 

financiare për palën e paditur në gjykim, referuar përcaktimeve të nenit 479 të KPC 

kërkohet pezullimi i ekzekutimit të këtij vendimi, deri sa Gjykata e Larë të shqyrtojë 

rekursin e paraqitur ndaj këtij vendimi. 

 Gjithashtu, është pretenduar se me rekursin në themel të tij janë paraqitur shkaqe 

ligjore për prishjen e vendimit nr. 48, datë 10.02.2021 të Gjykatës së Apelit Shkodër 

dhe për këtë arsye, duhet të vendoset pezullimi i ekzekutimit të këtij vendimi. 

 

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, Avokatura e Shtetit, Zyra Vendore Shkodër për pezullimin e ekzekutimit të 

vendimit gjyqësor nr. 48, datë 10.02.2021 të Gjykatës së Apelit Shkodër, 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, pala kërkuese 

Avokatura e Shtetit, Zyra Vendore Shkodër, e cila përfaqëson në këtë gjykim interesat ligjore 

të Drejtorisë së Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor Tiranë, e cila ka pasur 

pozicionin procedural të palës së paditur në vendimin gjyqësor që kërkohet të pezullohet, pasi 

ka paraqitur rekursin ndaj vendimit nr. 48, datë 10.02.2021 të Gjykatës së Apelit Shkodër, ka 

kërkuar pranë Gjykatës së Lartë edhe pezullimin e ekzekutimit të këtij vendimi. Gjithashtu, 

rezulton e provuar se pala paditëse në gjykimin e themelit të çështjes, Sidita Shaqiri është 

njoftuar rregullisht për kërkesën e paraqitur nga pala kërkuese Avokatura e Shtetit, Zyra 

Vendore Shkodër, e cila nuk rezulton të ketë parashtruar asnjë argument lidhur me 

bazueshmërinë në ligj të kërkesës për pezullim, si dhe qëndrimin e saj në lidhje me këtë 

kërkim. 

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 
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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, pala kërkuese në këtë gjykim 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. 

Pretendimi i Avokaturës së Shtetit, Zyra Vendore Shkodër se nga ekzekutimi i menjëhershëm 

i këtij vendimi, palës debitore Drejtorisë së Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor 

Tiranë do ti shkaktohej një dëm serioz është hipotetik dhe i  pambështetur në prova. Në 

kushtet kur pala kërkuese nuk ka dhënë asnjë argument se cili është dëmi konkret që do ti 

shkaktohej palës debitore dhe sa e balancuar do të ishte marrja e kësaj mase të përkohshme në 

raport edhe me të drejtat që mund ti cënohen palës së interesuar në këtë gjykim (asaj 

kreditore), Kolegji vlerëson se kjo kërkesë nuk duhet të pranohet pasi nuk gjen asnjë 

bazueshmëri në prova dhe në ligj.  

11. Gjithashtu, Kolegji vlerëson se pretendimi i palës kërkuese se duhet të vendoset 

masa e pezullimit të ekzekutimit të këtij vendimi, pasi në themel janë paraqitur shkaqe ligjore 

që mund të cënojnë vendimin e dhënë nga Gjykata e Apelit Shkodër, nuk qëndron dhe se ai 

nuk përbën shkak ligjor nga ato që parashikon neni 479 i KPC për të vendosur masën e 

pezullimit për një vendim të formës së prerë sipas përcaktimeve të nenit 451 të KPC.  

12. Në parashikimet e KPC, ligjvënësi ka përcaktuar në mënyrë të qartë se cilat janë 

shkaqet ligjore që duhet të shqyrtojë gjykata në procedurën e shqyrtimit të rekursit sipas 

gjykimit të zakonshëm (neni 472 i KPC), si dhe shkaqet ligjore që duhet të vlerësojë dhe 

marrë në shqyrtim gjykata, gjatë shqyrtimit të kërkesës për pezullimin e ekzekutimit të 

vendimit, e cila kryhet sipas një procedure të posaçme gjykimi (neni 479 i KPC). Nga 

krahasimi i dispozitave ligjore procedurale që rregullojnë shqyrtimin e rekursit dhe kërkesën 

për pezullimin e ekzekutimit të vendimit, rezulton tërësisht e provuar se shkaqet e paraqitjes 

së rekursit, janë të ndryshme dhe të pavarura nga shkaqet për të cilin pala mund të kërkojë 

pezullimin e ekzekutimit të vendimit. Për këtë arsye, shkaqet e paraqitura në rekurs nuk mund 

të jenë të njëjta me ato që pala duhet të paraqesë në kërkesën për pezullimin e ekzekutimit të 

vendimit.  

13. Në fazën në të cilën ndodhet shqyrtimi i çështjes objekt shqyrtimi, Kolegji nuk 

mund të paragjykojë se cila do të jetë prespektiva e shqyrtimit të rekursit, pasi në shqyrtimin 

e këtyre lloj çështjeve, ligjvënësi nuk ka parashikuar që gjykata kur vlerëson kërkesën për 

pezullimin e ekzekutimit të vendimit të japë edhe një opinion apo vlerësim paraprak rreth 

vijimësisë apo prespektivës që mund të ketë rekursi i paraqitur, pra nëse ai mund të pranohet 

ose jo. Për më tepër që në këtë gjykim, Kolegji nuk ka si objekt shqyrtimi shkaqet për të cilin 

është paraqitur rekursi (pra shqyrtimin e rekursit), por ka si objekt shqyrtimi kërkesën për 

pezullimin e ekzekutimit të vendimit, pra vlerësimin e faktit nëse plotësohen ose jo kushtet 

dhe kriteret ligjore për të vendosur pezullimin e ekzekutimit të vendimit.  

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

pranuar kërkesën e paraqitur nga kërkuesi Avokatura e Shtetit, Zyra Vendore Shkodër, për 

pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë. 
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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 Avokatura e Shtetit, Zyra Vendore 

Shkodër, për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 48, datë 10.02.2021 të Gjykatës së 

Apelit Shkodër. 

 

Tiranë, më 30.06.2021 

 

   

    ANËTARE          ANËTAR               KRYESUES 

 

             Albana BOKSI   Sandër SIMONI             Ervin PUPE 
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI CIVIL 

  

Nr. 78 i Regj. Themeltar 

Nr. 78 i Vendimit 

 

VENDIM 

 NË EMËR TË REPUBLIKËS 

 

Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë, i përbërë nga: 

 

Ervin PUPE  - Kryesues 

Albana BOKSI - Anëtare 

Sandër SIMONI - Anëtar 

 

 në datën 30.06.2021 mori në shqyrtim në dhomën e këshillimit çështjen civile me Nr. 

78-2021 akti  që ju përket palëve: 

 

 

KËRKUES:  Servete Daci 

 Arsela Daci 

 Brunilda Daci       

 

OBJEKT:    Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 253, 

datë 29.07.2020 të Gjykatës së Apelit Tiranë. 

 

BAZA LIGJORE:      Neni 479/2 i Kodit të Procedurës Civile. 

 

Në lidhje me çështjen; 

 

PADITËS:        Fejzi Hoxhalli 

 

I PADITUR:  Servete Daci 

 Arsela Daci 

 Brunilda Daci 

 

OBJEKT:              Pushimi i cenimit të pronësisë si dhe detyrimi që 

të mos e përsërisë në të ardhmen. Mbylljen e 

dritareve të hapura nga i padituri dhe lënien e 

faqes së ndërtimit kallkan. 

 

BAZA LIGJORE:     Nenet 32, 153, 154 të Kodit të Procedurës 

Civile. Nenet 159, 160 dhe 302 të Kodit Civil. 
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     KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË 

 

pasi dëgjoi relacionin e gjyqtarit Ervin Pupe dhe diskutoi në dhomë këshillimi 

çështjen në tërësi, 

 

VËREN: 

 

I. Rrethanat e çështjes 

  1. Nga dosja gjyqësore rezulton se, paditësi Fejzi Hoxhalli është pronar i objektit dy 

katësh, për të cilin fillimisht i është dhënë autorizim nga Ministria e Mbrojtjes, me vendimin 

nr. 166, datë 20.05.1997, për përshtatjen për qëllime banimi të ish këpucarisë ushtarake 

Tiranë. Konkretisht me shkresën nr. 3025, datë 27.05.1997, paditësit i është dhënë për banim 

ndarja nr.10 në ish këpucarinë ushtarake në territorin e NPVU-së, me një sipërfaqe prej 118 

m2, ndërkohë që shpenzimet për përshtatje do të përballoheshin nga vetë paditësi. 

 2. Rezulton se kjo sipërfaqe është përshtatur nga paditësi në banesë dhe është ngritur 

edhe një kat i dytë. Paditësi e ka regjistruar këtë pasuri, fakt i provuar nga çertifikata e 

pronësisë me nr. 2/515, vol 222, fq 218, me një sip prej 118 m2, lëshuar nga ZVRPP 

Tiranë. Në kartelën e kësaj pasurie tek rubrika “Përshkrim i veçantë” është shënuar : 

“Godinë 2 kate, kati përdhe sip 118 m2, kati i parë sip 118 m2”. 

 3. Rezultoi se me të njëjtin vendim të Ministrisë së Mbrojtjes, edhe të ndjerit Astrit 

Daci i është dhënë për përshtatje një nga ndarjet e ish këpucarisë, e konkretisht ajo me nr. 12. 

Rezulton se në katin e tretë dhe të katërt të ndërtesës së ndërtuar nga i ndjeri Astrit Daci, janë 

hapur dritare të cilat kanë pamje mbi tarracën e paditësit. Rezulton se në ALUIZNI është 

protokolluar kërkesa e Astrit Daci dhe Servete Daci me nr. 588 prot, datë 24.09.2014, për tu 

bërë pjesë e procesit të legalizimit për ndërtim pa leje dhe shtesë në lartësi në ndërtim me 

leje, ndërtim i ngritur sipas deklaruesve në vitin 2007. Ndërkohë në vetëdeklarimin për 

legalizimin e objektit godinë banimi tre kat i kryer me datë 06.10.2006 nga ana e Astrit Daci, 

është deklaruar një numër prej tre katesh mbi tokë, me hyrje kryesore nga rruga dhe kallkan 

në dy anë, i cili është deklaruar si ndërtim i vitit 1995. Ndërkohë pranohet nga vetë të 

paditurit se dy katet e para të ndërtesës së të paditurve banohen nga Kastriot dhe Arjan Daci, 

ndërkohë që në katin e tretë dhe të katërt janë familja e Astrit Dacit, të cilët janë palë të 

paditura në gjykim. Kërkimet në padi drejtohen pikërisht ndaj tyre, duke u pretenduar cënimi 

i pronës së paditësit me hapjen e dritareve ne katin e tretë dhe të katërt.  

 4. Sipas palës paditëse Fejzi Hoxhalli palët e paditura Servete Daci, Arsela Daci dhe 

Brunilda Daci e kanë cenuar në pronësinë e tij, pa e zhveshur atë nga posedimi, por për 

shkak të shkeljes së rregullave urbanistike në hapjen e dritareve mbi tarracën e paditësit, pasi 

ndërtimet ngjitur me njëri tjetrin duhet të jenë kallkan dhe hapja e dritareve duhet të kryhet 

vetëm me dëshirën e kufitarëve, në rastin konkret të paditësit. Pala e paditur jo vetëm që nuk 

ka respektuar rregullat urbanistike dhe të fqinjësisë së mirë, por ajo nuk ka respektuar as 

kufirin e ndarjes së pronësisë, sepse murin e jashtëm e ka ngritur mbi murin që ka qenë i 

përbashkët dhe për këtë nuk ka pasur asnjë marrëveshje mes palëve. 

 5. Paditësi ka pretenduar se prona e të paditurve nuk gëzon statusin e pronës 

legjitime, pasi është ndërtim pa leje pasi bëhet fjalë për ngritjen e dy kateve shtesë mbi ato 

ekzistuese pa u pajisur me leje ndërtimi apo shfrytëzimi nga ana e organeve kompetente. Në 

katet e tretë dhe të katërt kanë hapur tre dritare mbi tarracën e paditësit, duke i krijuar 

shqetësime të vazhdueshme paditësit si dhe duke i shkelur atij privatësinë. Paditësi ka 

pretenduar se nëse në të ardhmen do të dojë të zhvillojë pronën, atëherë prania e dritareve në 

ndërtesën e familjes Daci, e kushtëzon zhvillimin e saj. Në kushtet sa më sipër, paditësi i 

është drejtuar gjykatës me kërkesë padinë objekt gjykimi. 
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 6. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë me vendimin nr. 1119, datë 17.02.2017 

vendosi: “Pranimin e padisë. Pushimin e cenimit në pronësi, duke u detyruar palët e paditura 

të mbyllin dritaret e hapura në kat të tretë dhe të katërt, me pamje nga tarraca e banesës së 

paditësit. Shpenzimet gjyqësore në vlerën 124 200 lekë i ngarkohen solidarisht të paditurave. 

Kundër vendimit lejohet ankim në Gjykatën e Apelit Tiranë brenda pesëmbëdhjetë ditëve nga 

e nesërmja e shpalljes së vendimit. Për palët në mungesë ky afat fillon nga e nesërmja e 

njoftimit të vendimit”. Gjykata arsyeton se: “Padia mohuese është një padi e 

paparashkrueshme, për faktin e karakterit vazhdues të cenimit dhe si e tillë, edhe mjeti për të 

kërkuar pushimin e këtyre cenimeve duhet të ekzistojë në çdo kohë. Pasur parasysh 

pretendimin e palës paditëse lidhur me mundësinë e zhvillimit të pronës në të ardhmen, 

gjykata ka marrë mendimin e ekspertes lidhur me numrin e kateve në ndërtesat e banimit në 

atë zonë, sipas projektit të Bashkisë Tiranë, i cili parashikonte ndërtesa banimi deri shtatë 

kate. Ndërkohë, është vetë ky institucion që ka diskrecionin për dhënien e lejeve zhvillimore 

të pronave, mbi bazën e plotësimit të kritereve nga kërkuesi. Nuk ka asnjë të dhënë dhe asnjë 

provë që paditësi të ketë aplikuar për leje ndërtimi apo leje zhvillimore për shtesë kati tjetër. 

Në këtë drejtim, gjykata vëren se interesi për ngritjen e një padie duhet të jetë aktual, real 

dhe jo i ardhshëm apo i supozuar siç duket në rastin konkret. Nga ana tjetër, gjykata vlerëson 

të drejtë pretendimin e palës paditëse lidhur me cenimin e pronës për shkak të cenimit të 

drejtës së saj për të gëzuar pronën e saj, pa u shqetësuar nga prania apo fakti se mund të 

vëzhgohen nga të tjerë, përveç rasteve kur vetë pala zgjedh të heqë dorë nga kjo e drejtë dhe 

me marrëveshje lejon cenimin e kësaj të drejte. E drejta e pronësisë është e pakufizuar dhe i 

kundërdrejtohet çdo kujt që me anë të veprimeve apo mosveprimeve e pengojnë ushtrimin e të 

gjitha tagrave të saj, ose i vendosin kufizime, të cilat shqetësojnë pronarin në gëzimin e 

pronës së tij. Neni 154 i Kodit Civil parashikon se: “E drejta e pronësisë mbi tokën shtrihet 

gjer në lartësinë dhe thellësinë që është e dobishme për ushtrimin e saj, në kushtet e 

parashikuara me ligj.” Në këtë drejtim, paditësi jo vetëm që gëzon të drejtën e pronësisë në 

tarracën e tij, por ka të drejtën që këtë të drejtë ta ushtrojë edhe në lartësi, aq sa do të ishte e 

dobishme për ushtrimin qetësisht të kësaj të drejte. Parë në këtë aspekt, ai ka të drejtë që të 

pretendojë që hapësira e kësaj tarrace të mos shihet nga fqinji që ka ndërtesën ngjitur me të, 

ose të paktën ai duhet të largohet aq sa parashikojnë rregullat urbanistike. Për më tepër, 

gjykata vëren se pala e paditur nuk ka një leje të posaçme për hapjen e këtyre dritareve. Këtë 

e mbështet në faktin se i tërë objekti në lartësi është vetëdeklaruar për legalizim, e po kështu 

vetë palët e paditura në aplikimin për legalizim kanë deklaruar se dy anët (ku nga akti i 

ekspertimit rezulton se para është rruga) muret janë kallkan. Pikërisht këto kanë qenë kushtet 

në të cilat të paditurit kanë kërkuar që ti legalizohet objekti i tyre. Nuk kanë paraqitur në 

gjykim asnjë provë se më vonë kanë kërkuar që në procedurat e legalizimit të përfshihet dhe 

hapja e dritareve. Po kështu, ata nuk paraqitën në gjykim asnjë provë që me vendim të 

organit kompetent u është lejuar hapja e dritareve. Në të tilla rrethana, pavarësisht se objekti 

nuk ekziston juridikisht, përsëri, edhe në ushtrim të së drejtës së tyre potenciale të pronësisë, 

palët e paditura ndodhen në kushtet e paligjshmërisë duke hapur dritaret pa një leje ndërtimi 

dhe pa i deklaruar tek procedurat e legalizimit. Ky fakt është përmendur shumë herë nga pala 

paditëse në gjykim dhe pala e paditur nuk ka sjellë asnjë provë që të vërtetojë të kundërtën. 

Sa më sipër, pala e paditur nuk mund të prapësojë se nëse mbyllen dritaret asaj i cenohet 

ajrimi, diellëzimi, etj. Kjo pasi, askush nuk mund të pretendojë mbrojtje në kushtet e 

paligjshmërisë. 

 7. Gjykata e Apelit Tiranë me vendimin nr. 253, datë 29.07.2020 vendosi: 

“Lënien në fuqi të vendimit nr. 1119, datë 17.02.2017 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 

Tiranë”. Gjykata arsyeton se: “Gjatë shqyrtimit të çështjes në Gjykatën e Apelit nga pala e 

paditur u paraqitën disa prova të reja shkresore si : Çertifikatë për vërtetim pronësie, datë 

19.02.2018, bashkëlidhur kartela e pasurisë dhe harta treguese e regjistrimit; shkresë datë 
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04.12.2017 e Agjencisë së Legalizimit, Drejtoria e Aluiznit Tirana 2, bashkëlidhur kërkesë, 

gent plan, planimetritë përkatëse, ndaj në referim të parashikimeve të nenit 465 pika 3 e 

KPC gjykata vendosi riçeljen pjesërisht të hetimit gjyqësorë, administrimin e këtyre provave 

si dhe ti drejtohet me shkresë Agjencisë Shtetërore të Kadastrës për tërheqjen e dosjes së 

plotë mbi të cilën ka dalë Leja e Legalizimit mbi të cilën është regjistruar prona objekt 

konflikti gjyqësor. 

Nga ana e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës nuk u mundësua sjellja e kësaj dosje pasi sipas 

saj në shkresën Nr.1805/1, datë 18.02.2020 dhe Nr. 2000/1 prot, datë 08.05.2020, kthim 

përgjigje thuhet se: “Pas verifikimit të kryer rezulton se Leja e Legalizimit Nr. 119716, datë 

24.11.2017 në favor të subjekteve Servete Daci, Astrit Daci etj, nuk është emetuar nga 

drejtoria jonë dhe si rrjedhojë kjo praktikë nuk administrohet pranë nesh”. Nëpërmjet kësaj 

shkrese u soll kopje e referencës së regjistrimit të lejes së legalizimit Nr.119716, datë 

24.11.2017, dokumentat e zyrës së legalizimit që kanë shërbyer për rregjistrim. Sipas këtyre 

provave rezultoi se tashmë me Lejen e Legalizimit Nr.119716, datë 24.11.2017 ka 

përfunduar proçesi i legalizimit për objektin 4 kat pa leje të palës së paditur dhe se në këtë 

leje nuk rezulton e pasqyruar hapja e dritareve për të cilën kërkohet nga pala paditëse 

pushimi i cenimit. Pavarësisht faktit, nëse pala e paditur është pronare apo jo e ndërtimit me 

leje apo pa leje, mbi pronarin rëndojnë, midis të tjerash këto detyrime sipas Kodit Civil: 

Neni 160 i Kodit Civil parashikon: “Pronarët duhet t’u përmbahen rregullave të caktuara 

në planet rregulluese ose në dispozita të veçanta, për ngritjen e ndërtesave të reja, për 

rindërtimin ose ndryshimin e tyre, për largësitë ndërmjet ndërtesave, për çeljen e dritareve, 

puseve, gropave e të punimeve të tjera të kësaj natyre.” Ndërsa neni 272 me titullin: 

“Servitutet që rrjedhin nga ndërtimet” parashikon: “Rregullat për ndërtimin e banesave e të 

ndërtimeve të tjera, largësia ndërmjet tyre, marrja e dritës dhe e pamjes, nxjerrja e 

ballkoneve e ndërtimeve të tjera të kësaj natyre, rregullohen me ligj të veçantë duke 

respektuar të drejtat e pronarit të parashikuara në këtë Kod e në ligje të veçanta.” Për sa 

më lart referuar këtyre dispozitave dhe tërësisë së akteve dhe provave shkresore të 

administruara në dosje dhe aktit të ekspertimit të realizuar në gjykim në shkallë të parë, 

Kolegji Civil i Gjykatës së Apelit Tiranë vlerëson e çmon se konkluzionet e nxjerra nga 

gjykata e shkallës së parë se pala e paditur ka cenuar rregullat urbanistike në lidhje me 

pamjet mes dy ndërtesave kufitare që ndodhen përballë njëra tjetrës (pronës së paditësit dhe 

ndërtimit të realizuar prej tij) të sanksionura në VKM nr. 502, datë 13.07.2011 “Për 

miratimin e rregullores uniforme të kontrollit të zhvillimit të territorit”, janë të drejta dhe të 

bazuara. Mosrespektimit i rregullave urbanistike përbën shkak për mos gëzimin qetësisht të 

pronës nga pala paditëse. Ndërtimi i objektit nga i padituri në kushtet e mungesës së 

distancës nga kufiri i pronave dhe duke hapur dritare në krahun kufitar me pronën e 

paditësit që ndodhet përballë tij, duke lejuar fushëpamje ndaj saj cenon gëzimin e qetë të 

pronës së palës paditëse dhe mundësinë e zhvillimit të saj në të ardhmen. Pozicionimi i afërt 

urbanistik i pronave objekt gjykimi në raport me njëra tjetrën dhe kufirin mes tyre dikton 

nevojën e ekzistencës së faqeve kallkan në krahun e ndërtimeve që përballen me njëra tjetrën 

në funksion të përdorimit të qetë dhe vetia të pronave referuar akteve nënligjore. Pretendimi 

i palës së paditur për njëanshmëri në gjykim nuk rezulton i bazuar pasi rezulton se gjykata e 

shkallës së parë i ka dhënë mundësi si palës paditëse ashtu edhe palës së paditur që të 

shprehin dhe të paraqesin në gjykim të gjitha pretendimet, provat dhe faktet që ata kishin 

rreth objektit të padisë. Po kështu në lidhje me aktin e ekspertimit, nga ana e gjykatës, palës 

së paditur i është dhënë mundësia si për ti drejtuar pyetje ekspertes ashtu dhe për të bërë 

pyetje dhe dhënë vlerësimin dhe kundërshtitë e saj rreth aktit të ekspertimit. Pyetjet shtesë të 

palës së paditur nuk janë pranuar nga gjykata e shkallës së parë pasi sikurse arsyetohet dhe 

në vendim nuk është në detyrën dhe në misionin e ekspertit të interpretojë ligjin sepse kjo 

është prerogativë e gjykatës. Ndodhur çështja në rrethanat e mësipërme, Gjykata e Apelit 
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Tiranë, çmon se gjykata e shkallës së parë, ka analizuar drejtë faktet dhe ligjin në dhënien e 

vendimit objekt ankimimi dhe se ankimi i palës së paditur nuk përmban shkaqe që ta bëjnë të 

cenueshëm këtë vendim”. 

 8. Kundër vendimit nr. 253, datë 29.07.2020 të Gjykatës së Apelit Tiranë kanë 

ushtruar rekurs të paditurit, duke kërkuar prishjen e vendimit të Apelit dhe të gjykatës së 

shkallës së parë dhe kthimin e çështjes për rigjykim në Gjykatën e Apelit Tiranë me një tjetër 

trup gjykues. Në përmbajtje të rekursit, palët e paditura kanë kërkuar edhe pezullimin e 

ekzekutimit të vendimit nr. 253, datë 29.07.2020 të Gjykatës së Apelit Tiranë. Kërkuesit kanë 

paraqitur këto shkaqe: Kërkojmë pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 253, datë 

29.07.2020 të Gjykatës së Apelit Tiranë, për shkak të presionit procedural të ndodhur nga 

ana e Zyrës Përmbarimore Tiranë. 

 

II. VLERËSIMI I KOLEGJIT CIVIL TË GJYKATËS SË LARTË 

 9. Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë, në vijim Kolegji, vlerëson se kërkesa e palëve 

kërkuese Servete Daci, Arsela Daci dhe Brunilda Daci, për pezullimin e ekzekutimit të 

vendimit gjyqësor nr. 253, datë 29.07.2020 të Gjykatës së Apelit Tiranë është e pabazuar në 

ligj. 

 10. 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. …”  

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

kërkesës për pezullim të palëve kërkuese, gjendet edhe kopja e rekursit të ushtruar nga këto 

palë kundër vendimit gjyqësor për të cilin kërkohet të pezullohet ekzekutimi. Gjithashtu, 

konstatohet se pala paditëse pjesëmarrëse në gjykimin e çështjes ku është dhënë vendimi 

gjyqësor për të cilin kërkohet pezullimi, është njoftuar rregullisht për kërkesën e paraqitur 

nga palët kërkuese dhe ka parashtruar qëndrim lidhur me bazueshmërinë në ligj të kërkesës 

për pezullim, duke cituar se kërkesa nuk duhet të pranohet pasi është e pabazuar. 

 12. Kolegji fillimisht sjell në vëmendje 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.  

 13. Nga shqyrtimi i kërkesës për të cilat palët kërkuese, kërkojnë pezullimin e 

ekzekutimit të vendimit gjyqësor, Kolegji çmon se, kërkuesit nuk kanë paraqitur asnjë 

rrethanë konkrete të bazuar në prova se pse ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit do të sillte 

për palën e paditur pasoja të rënda dhe të pariparueshme. Kolegji vlerëson se, fakti që kjo 

palë është njoftuar për nisjen e ekzekutimit të detyrimeve të rrjedhura nga vendimi gjyqësor i 
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formës së prerë, nuk përbën në vetvete arsye ligjore për marrjen e masës së përkohshme 

procedurale të pezullimit të ekzekutimit të vendimit.  

 14. Për sa më sipër, Kolegji konkludon se kërkesa e palëve kërkuese Servete Daci, 

Arsela Daci dhe Brunilda Daci, për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 253, datë 

29.07.2020 të Gjykatës së Apelit Tiranë është e pabazuar në ligj dhe si e tillë nuk duhet të 

pranohet. 

 

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 palëve kërkuese, Servete Daci, Arsela Daci dhe Brunilda 

Daci, për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 253, datë 29.07.2020 të Gjykatës së Apelit 

Tiranë.  

      

Tiranë, më 30.06.2021 

 

 

          ANËTAR                                   ANËTARE                              KRYESUES 

 

      Sandër SIMONI                              Albana BOKSI                         Ervin PUPE 
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI CIVIL 

  

Nr. 88 i Regj. Themeltar 

Nr. 88 i Vendimit 

 

VENDIM 

 NË EMËR TË REPUBLIKËS 

 

 Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë, i përbërë nga: 

 

Ervin PUPE  - Kryesues 

Albana BOKSI - Anëtare 

Sandër SIMONI - Anëtar 

 

në datën 30.06.2021 mori në shqyrtim në dhomën e këshillimit çështjen civile me Nr. 

88-2021 akti që ju përket palëve: 

 

 

KËRKUES:  Shoqëria “Gjergji” shpk       

 

OBJEKT:    Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 45, datë 

08.02.2021 të Gjykatës së Apelit Shkodër. 

 

BAZA LIGJORE:      Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile. 

 

Në lidhje me çështjen; 

 

ANKUES:        Shoqëria “Gjergji” shpk.  

 

PALË E TRETË: Shoqëria Përmbarimore Private “Bailiff Services 

Albania” shpk. 

 

Shoqëria “EGO IME” shpk. 

 

Shoqëria “Banka OTP Albania” sh.a. 

 

OBJEKT:              Pezullimin e ekzekutimit të aktit përmbarimor, 

të Zyrës Përmbarimore private “Bailiff Services 

Albania” shpk, përmbaruesit gjyqësor privat 

Ervin Llalla, nr. 924 prot, nr. 2498 regj, datë 

22.06.2020, për ekzekutimin e urdhërit të 

ekzekutimit nr. 761, datë 30.09.2019, për titullin 

ekzekutiv, kontratën e kredisë afatgjatë me nr. 
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354 rep, nr. 238 kol, datë 22.02.2017, 

përkatësisht duke u vendosur moskryerja e 

veprimeve të tjera mbi pasurinë e paluajtshme 

sipas kontratës së hipotekimit nr. 356 rep, nr. 

240 kol, datë 22.02.2017, deri në përfundimin e 

gjykimit të çështjes. 

 Kundërshtimin e veprimeve të zyrës 

përmbarimore “Bailiff Services Albania” shpk, 

përmbaruesit gjyqësor privat, Erion Llalla, 

anullimin e akt/vendimit nr. 924 prot, nr. 2498 

regj, datë 22.06.2020 “Për caktimin e vlerës së 

sendit të paluajtshëm”, mbi pasuritë nr. 3/154-

N2, zk 8632, vol. 12, faqe 194, e llojit njësi, me 

sipërfaqe 51.11 m2, e ndodhur në lagjen 

“Beslidhja” Lezhë, e vlerësuar në shumën 

4.300.000 lekë dhe për pasurinë nr. 3/154-B1, 

zk. 8632, vol. 13, faqe 73, e llojit bodrum, me 

sipërfaqe 423 m2, e ndodhur në lagjen 

“Beslidhja” Lezhë, e vlerësuar në shumën 

13.500.000 lekë. Caktimin e vlerës reale të 

pasurisë nr. 3/154-N2 në shumën 4.446.570 lekë 

dhe për pasurinë nr. 3/154-N2 në shumën 

24.534.000 lekë. 

 

BAZA LIGJORE:     Nenet 49/50, 610, 521, 564 e 615 të Kodit të 

Procedurës Civile. Neni 4 i Kushtetutës së 

Shqipërisë, VKM Nr. 658, datë 26.09.2012 “Për 

miratimin e metodologjisë për vlerësimin e 

pronave të paluajtshme në Republikën e 

Shqipërisë”. Udhëzimi nr. 3, datë 28.12.2016 

“Për miratimin e kostos mesatare të ndërtimit të 

banesave nga Enti Kombëtar i Banesave, për 

vitin 2016”. Të dhënat e Instatit “Portali 

Shqiptar i Ndërtimit”. 

 

 

     KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË 

 

pasi dëgjoi relacionin e gjyqtarit Ervin Pupe dhe diskutoi në dhomë këshillimi 

çështjen në tërësi, 

 

VËREN: 

 

I. Rrethanat e çështjes 

1. Nga dosja gjyqësore rezulton se, në datën 22.02.2017 sipas kontratës noteriale të 

kredisë bankare afat gjatë nr. 354 rep, nr.238 kol, shoqëria Bankare “Societe Generale 

Albania” sha, e cila ka ndryshuar emrin tregtar duke u quajtur Banka “OTP Albania” sha, i 

ka dhënë shoqërisë “EGO IME” shpk, kredi në shumën 10 milion lekë më afate e interesa të 

përcaktuara në kontratë. Rezulton se kjo kontratë kredie është garantuar nëpërmjet 



3 

 

dorëzanisë së dhënë nga shtetasit Ilir Alushi dhe Etleva Alushi, si dhe nëpërmjet kontratës 

noteriale të hipotektimit nr. 356 rep, nr. 240 kol datë 22.02.2017 me përfituese shoqërinë 

“Banka OTP Albania” sha dhe hipotekuese shoqërinë Gjergji shpk. Sipas kontratës së 

hipotekimit, shoqëria “Gjergji” shpk, ka garantuar kthimin e kredisë duke ngarkuar me 

hipotekë pasurinë nr.3/154-B1, zk.8632, vol 13, faqe 73 e llojit bodrum e ndodhur në Lezhë 

me sipërfaqe 423 m2, dhe pasurinë nr. 3/154-N2, zk.8632, vol 12, faqe 194, ndodhur në 

qytetin Lezhë e llojit njësi me sipërfaqe 51.11 m2. 

2. Duke qenë se shoqëria “EGO IME” shpk, nuk ka qenë korrekte në kthimin e 

kësteve të kredisë së marrë, me kërkesën e shoqërisë “Banka OTP Albania” sha, Gjykata e 

Rrethit Gjyqësor Lezhë, me vendimin civil nr. 761/2019 ka lëshuar urdhërin e ekzekutimit të 

kontratës se kredisë të cituar më lart. 

3. Rezulton se, me kërkesën e shoqërisë “Banka OTP Albania” sha, shoqëria 

përmbarimore private “Bailiff Services Albania” shpk, ka proçeduar me zhvillimin e 

procedurave përmbarimore për ekzekutimin e detyrimit që buronte nga kontrata e kredisë e 

sipërcituar dhe ajo e hipotekës, duke njoftuar palën kreditore, atë kredimarrëse, dorëzanësit 

dhe hipotekuesen për fillimin e procedurave përmbarimore dhe i ka ftuar për ekzekutimin 

vullnetar të detyrimit. Duke qenë se pala kredimarrëse, dorëzanësit dhe pala hipotekuese nuk 

kanë ekzekutuar vullnetarisht detyrimin, shoqëria përmbarimore “Bailiff Services Albania” 

shpk, ka vijuar procedurat për ekzekutimin e detyrueshëm, duke vendosur sekuestro 

konservative, duke përfshirë dhe dy pasuritë e paluajtshme të vendosura në hipotekë nga 

shoqëria “Gjergji” shpk. Për të vijuar me vlerësimin e tyre me ekspert, ka ftuar palët për të 

arritur një marrëveshje për vlerën e pasurive nr. 3/154-B1 dhe nr. 3/154-N2, ku ju ka 

komunikuar palëve aktin e caktimit të ekspertit, etj. 

4. Nga eksperti i caktuar nga shoqëria “Bailiff Services Albania” shpk, vlera e 

pasurisë nr. 3/154-B1 është përcaktuar 13,500,000 lekë, ndërsa vlera e pasurisë nr. 3/154-N1 

është përcaktuar 4,300,000 lekë. Të dy akt-vlerësimet për dy pasuritë e mësipërme i janë 

komunikuar palëve në gjykim nga shoqëria përmbarimore “Bailiff Services Albania” shpk 

me shkresën nr. 853, datë 10.6.2020. 

5. Në vijim të procedurës së mësipërme, me vendimin nr. 924, datë 22.6.2020, duke 

u bazuar në nenin 564 të Kodit të Procedurës Civile dhe opinionin e ekspertit vlerësues, 

shoqëria përmbarimore “Bailiff Services Albania” shpk, ka përcaktuar vlerën e pasurisë nr. 

3/154-B1 në shumën 13,500,000 lekë dhe të pasurisë nr. 3/154-N1 në shumën 4,300,000 

lekë dhe këtë vendim ia ka komunikuar palëve, duke përfshirë dhe shoqërinë Gjergji shpk. 

Shoqëria “Gjergji” shpk duke mos qenë dakort me vlerën e pasurive të përcaktuar nga 

shoqëria përmbarimore “Bailiff Services Albania”, me asistencën teknike të ekspertit, ka 

kundërshtuar vlerësimin nëpërmjet ankimit objekt i këtij gjykimi. 

6. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Lezhë me vendimin nr. 331, datë 25.09.2020 ka 

vendosur: “Rrëzimin e ankimit të shoqërisë “Gjergji” shpk. Kundër këtij vendimi palët kanë 

të drejtën e ankimit në Gjykatën e Apelit Shkodër brenda 5 ditëve nga e nesërmja e shpalljes 

së vendimit të arsyetuar”. 

7. Gjykata e Apelit Shkodër me vendimin nr. 45, datë 08.02.2021 vendosi: 

“Lënien në fuqi të vendimit nr. 331, datë 25.09.2020 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Lezhë”. 

8. Kundër vendimit nr. 45, datë 08.02.2021 të Gjykatës së Apelit Shkodër, ka ushtruar 

rekurs pala ankuese shoqëria “Gjergji” shpk, duke kërkuar prishjen e vendimit të Gjykatës së 

Apelit dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në Gjykatën e Apelit Shkodër. Në përmbajtje të 

rekursit, pala ankuese ka kërkuar edhe pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 45, datë 

08.02.2021 të Gjykatës së Apelit Shkodër. 
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II. VLERËSIMI I KOLEGJIT CIVIL TË GJYKATËS SË LARTË 

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

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

pabazuar në ligj.  

10. Pika 1 e nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile (KPC) parashikon se: “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.”. 

11. Para se të bëjë një vlerësim të kërkesës konkrete, Kolegji e çmon të nevojshme të 

ndalet tek shpjegimi i funksionit të institutit të pezullimit të ekzekutimit të një vendimi 

gjyqësor të formës së prerë, të parashikuar nga neni 479 i KPC-së. Ky institut dhe 

njëkohësisht mjet procedural përdoret në raste përjashtimore, shumë të veçanta, kur është e 

domosdoshme që një vendim gjyqësor i formës së prerë, ndaj të cilit është ushtruar rekurs, të 

mos zbatohet. Rastet se kur mund të zbatohet, janë përcaktuar në nenin 479 të KPC-së. Ajo 

që Kolegji vlerëson të theksojë në këtë analizë, është fakti se, që të kërkohet pezullimi i 

ekzekutimit të një vendimi të formës së prerë, duhet të kemi një vendim të ekzekutueshëm, 

ekzekutimi i të cilit kërkohet të pezullohet.  

12. Thënë kjo, një vendim që rrëzon padinë e palës paditëse, apo kundërpadinë e palës 

së paditur, nuk kërkon që të ndërmerren veprime apo mosveprime për zbatimin e tij, 

përkundrazi, një vendim i këtij lloji disponon status quo-n, pra lë në fuqi gjendjen ekzistuese 

dhe nuk kërkon ndërmarrjen e asnjë veprimi, apo mosveprimi për zbatimin e tij. 

13. Në rastin konkret, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Lezhë lënë në fuqi nga Gjykata e 

Apelit Shkodër ka disponuar me rrëzimin e padisë së paditësit. Duke u rrëzuar padia, nuk ka 

asnjë veprim që do të ndërmerret dhe për rrjedhojë, nuk ka as çfarë të pezullohet për t’u 

ekzekutuar. Pra, kërkimi i palës në këtë rast është pa objekt. 

14. Sa më sipër, Kolegji arrin në përfundimin se, kërkesa e palës kërkuese, për 

pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë, nuk duhet të pranohet. 

 

 

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 kërkuesit, Shoqëria “Gjergji” shpk, për pezullimin e 

ekzekutimit të vendimit nr. 45, datë 08.02.2021 të Gjykatës së Apelit Shkodër. 

 

      

Tiranë, më 30.06.2021 

 

 

          ANËTAR                                    ANËTARE                                    KRYESUES 

      

     Sandër SIMONI                                 Albana BOKSI                               Ervin PUPE 
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