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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI CIVIL 

 

Nr. 95 i Regj.Themeltar 

Nr. 95 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 datë 14.07.2021, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën nr.95 akti, datë 

26.05.2021, si më poshtë: 

 

KËRKUES:                         Lene Mushkurti.  

 

OBJEKTI:  Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr.229, datë 07.04.2021 të 

Gjykatës së Apelit  Durrës. 

 

BAZA LIGJORE:   Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile. 

 

Për çështjen civile që iu përket palëve: 

 

PADITËS:                     Alfred  Mushkurti.           

                               

I   PADITUR:          Lene Mushkurti.           

 

PERSONA TË TRETË: Gjin Meshkurti, Bib Mushkurti, Mimoza Bushi, Arta Çerri, 

Xhuljana Bushi. 

 

KOLEGJI CIVIL  

 

      Pasi dëgjoi relatimin e gjyqtarit Ervin Pupe mbi kërkesën e pezullimit të ekzekutimit të 

vendimit gjyqësor të formës së prerë, 

V Ë R E N 

I. Rrethanat e çështjes 

 

      1. Para Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji), pala kërkuese Lene 

Mushkurti, me datë 26.05.2021 ka paraqitur një kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të 

vendimit nr.229, datë 07.04.2021 të Gjykatës së Apelit Durrës si dhe me datë 17.06.2021 ka 
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paraqitur kërkesë të integruar në rekurs, për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr.229, datë 

07.04.2021 të Gjykatës së Apelit Durrës. 

     2. Fillimisht, Kolegji me vendim të ndërmjetëm, në bazë të neneve 55 dhe 448, të Kodit të 

Procedurës Civile, vendosi të bashkojë kërkesat e ushtruara njëkohësisht ndaj të njëjtit 

vendim për pezullimin e ekzekutimit të tij. Kolegji vlerëson se për bashkimin e kërkesave do 

të zbatohet me analogji kriteri parashikuar në nenin 57 të Kodit të Procedurës Civile, sipas të 

cilit kërkesa më e vonshme në kohë i bashkohet asaj që është paraqitur më herët. Sa më sipër, 

në rastin konkret, Kolegji vendosi bashkimin e shqyrtimit të kërkesës me Nr.95 akti, datë 

26.05.2021, të paraqitur nga kërkuesja Lene Mushkurti, me kërkesën me Nr.116 akti, datë 

17.06.2021, të paraqitur po nga kërkuesja Lene Mushkurti.  

      3. Referuar akteve të administruara në gjykatat e faktit rezulton se paditësi Alfred 

Mushkurti, i është drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës kundrejt palës së paditur 

Lene Mushkurti me persona të tretë Gjin Meshkurti, Bib Mushkurti, Mimoza Bushi,Arta 

Çerri, Xhuljana Bushi, me kërkesë padinë me objekt;  Lirim e dorëzim sendi ....... 

       4. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Durrës, me vendimin nr.2173 datë 27.12.2017  ka 

vendosur:  

“1. Pranimin pjesërisht të padisë së paditësit Alfred Mushkurti. 

2. Detyrimin e të paditurës Lenë Mushkurti ti lirojë dhe dorëzojë paditësit Alfred Mushkurti, 

banesën me sipërfaqe 127 m2, e regjistruar në përbërje të pasurisë Nr.139/1, Volumi 6, Faqe 

232, Zona Kadastrale Nr.3541. 

3. Rrëzimin e kërkimit lidhur me detyrimin e të paditurës Lenë Mushkurti për pagimin e 

shpërblimit për përdorimit të sendit. 

4. Shpenzimet gjyqësore në shumën 48.000 (dyzet e tetë mijë) lekë mbeten në ngarkim të 

paditësit Alfred Mushkurti, ndërsa shpenzimet gjyqësore në shumën 8.700 (tetëmijë e 

shtatëqind) lekë i ngarkohen të paditurës Lenë Mushkurti. 

Ky vendim është i ekzekutueshëm nga përmbaruesi gjyqësor”. 

      5. Gjykata e Apelit Durrës, me vendimin nr.229 datë 07.04.2021 ka vendosur: 

“Lënien në fuqi  të  vendimit nr.2173 datë 27.12.2017 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 

Durrës”.    

     6. Kundër këtij vendimi, ka paraqitur rekurs pala e paditur Lene Mushkurti  e  cila, me 

datë 26.05.2021 ka paraqitur pranë Gjykatës së Lartë  kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të 

vendimit të Gjykatës së Apelit Durrës si dhe me datë 17.06.2021 ka paraqitur kërkesë të 

integruar në rekurs ku kërkon pezullimin e ekzekutimit të vendimit të Gjykatës së Apelit 

Durrës, duke parashtruar këto shkaqe: 

-Kemi ushtruar të drejtën e rekursit. 

-Ekzekutimi i këtij vendimi përveçse cenimit të së drejtës kushtetuese të pronësisë, sjell 

pasoja të rënda në jetët tona, në një familje ku unë si kryefamiljare jam e pa punë dhe fëmija 

im Klaudi Meshkurti është duke vazhduar shkollën dhe që nuk kemi asnjë mundësi dhe të 

ardhura për të përballuar jetesën vetëm për kaq, por në momentin që duhet të marrim shtëpi 

me qira jetesa jonë është edhe më e vështirë. 

Dua të shtoj por edhe t’ju bëjë me dije se në momentin që do të ekzekutohet vendimi paditësi 

mund ta prish këtë shtëpi dhe pasojat do të jenë mjaft të rënda për mua dhe fëmijën tim por 

edhe nëse ky vendim prishet atëherë do të jetë tejet i vështirë për tu rikuperuar dhe tejet i 

vështirë dhe i pamundur nëse në të ardhmen do të provohet pretendimi jonë se këto vendime 

janë në shkelje të rënda të ligjit dhe si të tilla në të ardhmen paditësi e ka realizuar qëllimin që 

ka. 

Gjithashtu ju bëjë me dije se paditësi nëpërmjet veprimeve të paligjshme dhe abuzive na ka 

marrë edhe një ndërtim të vetdeklaruar nga ish bashkëshorti dhe unë në vitin 2006 dhe 

nëpërmjet procedurave të fshehta e ka legalizuar edhe këtë ndërtesë për llogari të tij dhe 
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kundër këtij vendimi kemi ngritur padi në gjykatën Administrative Durrës por objektin e 

posedon paditësi në mënyrë të kundërligjshme. 

Për të gjitha këto arsye kërkojmë pezullimin e  ekzekutimit të  vendimit të Gjykatës së Apelit 

Durrës.  

     7. Në zbatim të pikës 1 të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile, konstatohet se pala 

tjetër  Alfred Mushkurti, pjesëmarrës në gjykimin e çështjes ku është dhënë vendimi 

gjyqësor, është njoftuar për kërkesën e paraqitur nga pala kërkuese dhe ka parashtruar këto 

argumente në lidhje me bazueshmërinë e kërkesës. 

-Nga pala kërkuese nuk është paraqitur asnjë argument ligjor i bazuar në prova se përse 

ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit do të sillte pasoja të rënda e të pariparueshme.  

-Në të kundërt, siç po del qartë kërkuesja sot po pretendon se banesa ime është pronë e saj 

megjithëse ka firmosur edhe vetë në kontratën e shitblerjes për shitjen e pronës në favorin 

tim. 

Në këto kushte çdo vendim i Gjykatës së Lartë do të konsiderohej si dritë jeshile ndaj 

kërkueses Lene Mushkurti për të mos më dhënë mua pronarit të ligjshëm pronën time. 

-Nga pala kërkuese nuk është paraqitur asnjë depozitim garancie materiale që siguron 

ekzekutimin e vendimit. 

-Kërkuesja nuk ka koncepte të drejta juridike në lidhje me pronën, pasi deklaron se 

pavarësisht se e ka shitur, mund të pësojë dëme të rënda nëse merr banesë me qira dhe i 

dorëzon pronën pronarit legjitim që jam unë blerësi i kësaj prone. 

-Kërkuesja ndër argumentet e paraqitura kërkon pezullimin e ekzekutimit pasi mund të 

prishet banesa nga pronari banesës dhe dëmtohen në mënyrë të pakthyeshme interesat e saj si 

njëra nga palët shitëse të pronës. 

Një arsyetim i tillë është sa antiligjor aq edhe absurd dhe nuk ka asnjë lidhje me konceptin 

juridik të pezullimit të ekzekutimit të vendimit nga Gjykata e Lartë. 

-Po kështu nuk qëndron edhe pretendimi se cenohen interesat e pronësisë së nënës time të 

ndjerë e cila ka ndërruar jetë, po të dalë nga banesa pala kërkuese Lene Mushkurti. Kjo kur e 

ndjera nëna ime nuk ka asnjë lidhje gjaku me kërkuesen e pezullimit, pasi nëna ime e ndjera 

ka qenë gruaja e parë e babait tim të ndjerë Ndrea Mushkurti, ndërsa kërkuesja gruaja e dytë.   

 

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 sipërcituar është e pabazuar në 

ligj. 

     9. Në pikën 1 të nenit 479 të KPC, 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. 

     10. 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 pasur 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 
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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.  

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

ekzekutimit të vendimit gjyqësor, Kolegji Civil vlerëson se, kërkuesja nuk ka paraqitur asnjë 

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

do të sillte për palën e paditur pasoja të rënda dhe të pariparueshme. 

     12. Përsa më sipër, Kolegji Civil vlerëson se nuk ka vend për të pranuar kërkesën e 

paraqitur nga kërkuesja  Lene Mushkurti  për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor 

të formës së prerë. 

 

PËR   KËTO   ARSYE, 

 

                          Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë, në bazë të nenit 479 të KPC, 

 

V E N D O S I: 

 

Mospranimin e kërkesës së paraqitur nga kërkuesja Lene Mushkurti për pezullimin e 

ekzekutimit të vendimit nr. 229, datë 07.04.2021 të Gjykatës së Apelit Durrës. 

 

 

                                                                                                    Tiranë, më 14.07.2021 

 

  

      ANËTAR            ANËTARE            KRYESUES 

 

  Sandër   SIMONI                  Albana   BOKSI                        Ervin   PUPE    
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI CIVIL 

 

Nr. 101 i Regj.Themeltar 

Nr. 101 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 datë 14.07.2021, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën nr.101 akti, datë 

28.05.2021, si më poshtë: 

 

KËRKUES:                         Andrea Allmeta 

 

OBJEKTI:  Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr.116, datë 26.02.2020 të 

Gjykatës së Apelit  Durrës 

 

BAZA LIGJORE:   Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile 

 

Për çështjen civile që iu përket palëve: 

 

PADITËS:                      Alfrida  Allmeta.           

                               

I   PADITUR:          Andrea    Allmeta.            

 

KOLEGJI CIVIL  

 

      Pasi dëgjoi relatimin e gjyqtarit Ervin Pupe mbi kërkesën e pezullimit të ekzekutimit të 

vendimit gjyqësor të formës së prerë, 

 

V Ë R E N 

I. Rrethanat e çështjes 

 

      1. Para Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji), pala kërkuese Andrea 

Allmeta, me datë 28.05.2021 ka paraqitur një kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të 

vendimit nr. 162, datë 26.02.2020 të Gjykatës së Apelit Durrës. 

      2. Referuar akteve të administruara në gjykatat e faktit rezulton se paditësja Alfrida 

Allmeta, i është drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Elbasan kundrejt palës së paditur 



2 
 

Andrea Allmet, me padinë me objekt;  Zgjidhjen e martesës, lënien e fëmijës për rritje dhe 

edukim ....... 

       3. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Elbasan, me vendimin nr.157 datë 01.02.2018  ka 

vendosur:  

“Pranimin pjesërisht të padisë së paditëses Alfrida Allmeta. 

Zgjidhjen e martesës së lidhur midis paditëses  Alfrida Allmeta dhe të paditurit Andrea 

Allmeta. 

Me zgjidhjen e martesës, paditësja, Alfrida Allmeta do të mbajë mbiemrin “Dushku“, që ka 

fituar me lidhjen e martesës. 

Lënien e fëmijës Desart Allmeta i datëlindjes 09.07.2013, për rritje dhe edukim të paditurit 

Andrea Allmeta. 

Paditësja  Alfrida Allmeta ka të drejtën të takojë me fëmijën e saj, Desart Allmeta, të shtunën 

e parë dhe të tretë të çdo muaji nga ora 12.00 e ditës së shtunë deri në orën 14.00 të ditës së 

diel. Gjithashtu, paditësja ka të drejtë të marrë fëmijën për pushime verore nga data 1 Gusht 

deri në datën 15 Gusht të çdo viti, si dhe për pushime dimërore nga data 25 Dhjetor deri në 

datën 30 Dhjetor të viteve kalendarik çift dhe nga data 26 Dhjetor deri në datën 31 Dhjetor 

të viteve kalendarik tek. 

Detyrimin e paditëses Alfrida Allmeta të paguajë për fëmijën e saj Desart Allmeta një detyrim 

ushqimor në masën 5.000 (pesë mijë) lekë në muaj. Ky detyrim fillon nga dita e ngritjes së 

padisë më datë 19.07.2017. 

Një kopje e këtij vendimi pasi të ketë marrë formë të prerë t’i dërgohet Zyrës së Gjendjes 

Civile Bradashesh për të bërë ndryshimet përkatëse. 

Për këtë vendim lëshohet Urdhri i Ekzekutimit. 

Bashkëlidhur Urdhri i Ekzekutimit. 

Shpenzimet gjyqësore siç janë bërë”. 

      4. Gjykata e Apelit Durrës, me vendimin nr.116 datë 26.02.2020 ka vendosur: 

“Lënien në fuqi  të  vendimit nr.157 datë 01.02.2018 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Elbasan 

me këtë ndryshim: 

-Lënien e fëmijës Desart Allmeta i datëlindjes 09.07.2013 për rritje dhe edukim paditëses  

Alfrida Allmeta (Dushku). 

- I padituri  ka të drejtën të takojë fëmijën e tij Desart Allmeta  të shtunën e parë dhe të tretë 

të çdo muaji ora 12:00 e ditës së Shtunë deri në orën 14:00 të ditës së Diel. 

-Gjithashtu i padituri ka të drejtë të marri fëmijën për pushimet verore nga data 1 Gusht deri 

në datë 15 Gusht të çdo viti si dhe për pushimet dimërore nga data 25 Dhjetor deri me datë 

30 Dhjetor të viteve kalendarik çift dhe nga data 26 Dhjetor deri më datë 31 Dhjetor të viteve 

kalendarik tek. 

-Detyrimin e të paditurit Andrea Allmeta të paguajë për fëmijën e tij Desart Allmeta detyrim 

ushqimor në masën 7000 lekë në muaj. Ky detyrim fillon nga dita e shpalljes së këtij vendimi. 

- Për këtë vendim lëshohet urdhër ekzekutimi. 

-Një kopje të vendimit ti dërgohet Zyrës së Gjendjes Civile Bradashesh për të bërë 

ndryshimet përkatëse”.    

     5. Kundër këtij vendimi, ka paraqitur rekurs pala e paditur Andrea Allmeta i cili, me datë 

28.05.2021 ka paraqitur pranë Gjykatës së Lartë  kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të 

vendimit të Gjykatës së Apelit Durrës, duke parashtruar këto shkaqe: 

-Kemi ushtruar të drejtën e rekursit. 

-Me ekzekutimin e vendimit gjyqësor prej shërbimit përmbarimor dhe marrjen e kujdestarisë 

dhe ndryshimin e vendbanimit nga Elbasani në një qytet tjetër, në këtë fazë të vitit shkollor 

do të sillte pasoja të rënda dhe të parikuperueshme për fëmijën. 

Djali është në fazën finale të vitit shkollor dhe po përgatitet për provimet vjetore sipas 

kurrikulës shkollore, shkëputja nga ky proces nuk është në interesin më të lartë të fëmijës. 



3 
 

Çështja e paraqitur për gjykim është një çështje e natyrës së veçantë dhe shumë sensitive dhe 

ekzekutimi i një vendimi të tillë në këtë fazë gjykimi, në këtë fazë të moshës së të miturit dhe 

në këtë gjendje psikologjike në të cilën është, do të sillte një proces të paqëndrueshëm rritjeje 

dhe edukimi. Mosha e tij është shumë delikate dhe ndryshimet e shpeshta e të papritura të 

vendbanimeve dhe institucioneve arsimore nuk garantojnë një proces cilësor arsimimi dhe 

rritjeje. 

Pezullimi i ekzekutimit të vendimit të Gjykatës së Apelit, si një masë e përkohshme dhe e 

jashtëzakonshme, është në interesin më të lartë të fëmijës së mitur si dhe nuk cenon në 

mënyrë disproporcionale interesat apo të drejtat e palës së tjetër në këtë proces. Paditëses 

Alfrida Dushku në asnjë moment nuk i është mohuar e drejta e takimit me të birin.    

 

II. Vlerësimi i Kolegjit Civil  

 

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

kërkuese, për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të sipërcituar është e pabazuar në 

ligj. 

     7. Në pikën 1 të nenit 479 të KPC, 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 KPC, konstatohet se pala  tjetër  Alfrida Dushku, 

pjesëmarrës në gjykimin e çështjes ku është dhënë vendimi gjyqësor, është njoftuar për 

kërkesën e paraqitur nga pala kërkuese dhe nuk ka parashtruar argumente në lidhje me 

bazueshmërinë e kërkesës.   

     9. Kolegji vlerëson se neni 479/1 i Kodit të Procedurës 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 pasur parasysh arsyet justifikuese të zbatimit të 

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

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

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

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

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

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

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

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

ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit gjyqësor të formës së prerë, kësaj pale mund t’i vijë 

një dëm i rëndë në mënyrë të parikthyeshme.  

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

ekzekutimit të vendimit gjyqësor, Kolegji Civil vlerëson se, 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 vlerëson se nuk ka vend për të pranuar kërkesën e 

paraqitur nga kërkuesi Andrea Allmeta  për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të 

formës së prerë. 
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PËR   KËTO   ARSYE 

 

                              Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë, në bazë të nenit 479 të KPC, 

 

V E N D O S I 

 

Mospranimin e kërkesës së paraqitur nga kërkuesi Andrea Allmeta  për pezullimin e 

ekzekutimit të vendimit nr. 116, datë 26.02.2020 të Gjykatës së Apelit Durrës. 

 

                                                                                                              Tiranë, më 14.07.2021 

   

    ANËTAR          ANËTARE            KRYESUES 

 

Sandër SIMONI                      Albana BOKSI                          Ervin PUPE                     
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI CIVIL 

 

Nr. 114 i Regj.Themeltar 

Nr. 114 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 datë 14.07.2021, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën nr.114 akti, datë 

10.06.2021, si më poshtë: 

 

KËRKUES:                         Ramiz Gjaçi.  

 

OBJEKTI:  Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr.232, datë 07.04.2021 të 

Gjykatës së Apelit  Durrës. 

 

BAZA LIGJORE:   Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile. 

 

Për çështjen civile që iu përket palëve: 

 

PADITËS:                     Ramadan Gjaçi.           

                               

I   PADITUR:          Ramiz Gjaçi.           

 

KOLEGJI CIVIL  

 

      Pasi dëgjoi relatimin e gjyqtarit Ervin Pupe mbi kërkesën e pezullimit të ekzekutimit të 

vendimit gjyqësor të formës së prerë, 

V Ë R E N 

I. Rrethanat e çështjes 

 

      1. Para Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji), pala kërkuese Ramiz Gjaçi, 

me datë 10.06.2021 ka paraqitur një kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr.232, 

datë 07.04.2021 të Gjykatës së Apelit Durrës. 

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

Gjaçi, i është drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Elbasan kundrejt palës së paditur  Ramiz 

Gjaçi, me kërkesë padinë me objekt;  Lirim e dorëzim sendi ....... 
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       4. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Elbasan, me vendimin nr.271 datë 27.02.2020  ka 

vendosur:  

“Pranimin e kërkesë padisë. 

Detyrimin e të paditurit Ramiz Gjaçi t’i lirojë dhe dorëzojë paditësit Ramadan Gjaçi 

ndërtesën me nr. pasurie 2/177 ND,vol.11, faqe 122 zona kadastrale nr1389, sipërfaqe 67.90 

m2, ndodhur në lagjen nr 2 Cërrik. 

 

Detyrimin e të paditurit Ramiz Gjaçi t’i lirojë dhe dorëzojë paditësit Ramadan Gjaçi 

pasurinë apartament me truall me nr. pasurie 4/33+2-1 vol.6, faqe 38, zona kadastrale nr 

1389, me sipërfaqe 32.65 m2 apartamenti dhe 44.07 m2 truall ,ndodhur në lagjen nr 2 

Cërrik. 

Detyrimin e të paditurit Ramiz  Gjaçi të paguajë të ardhurat nga përdorimi i këtyre pasurive 

për tre vitet e fundit paditësit Ramadan Gjaçi në këtë mënyrë; 

1. Për pasurinë me nr.2/177-ND,vol 11, faqe 212, zona kadastrale nr 1389,me sipërfaqe 67.9 

m2, ndodhur në lagjen nr.2 Cërrik të paguajë vlerën 421.200 (Katërqind e njëzet e një mijë e 

dyqind) lekë, për tre vitet e fundit. 

Vlera mujore e përdorimit deri në ekzekutimin e vendimit të jetë 11700 (Njëmbëdhjetë mijë e 

shtatëqind) lekë. 

2. Për pasurinë apartament me truall me nr pasurie 4/33+2-1vol.6, faqe 38, zona kadastrale 

nr. 1389, me sipërfaqe 32.65 m2 apartamenti dhe 44.07 m2 truall, ndodhur në lagjen nr 2 

Cërrik, të paguaje vlerën 135.035 (Njëqind e tridhjetë e pesë mijë e tridhjetë e pesë ) lekë, 

për tre vitet e fundit. 

Vlera mujore e përdorimit deri në ekzekutimin e vendimit të jetë 3751 (Tre mijë e shtatëqind e 

pesëdhjetë e një ) lekë. 

Shpenzimet gjyqësore i ngarkohen të paditurit”. 

      5. Gjykata e Apelit Durrës, me vendimin nr.232 datë 07.04.2021 ka vendosur: 

“Lënien në fuqi  të  vendimit nr.(13-2020-1462) 271 datë 27.02.2020 të Gjykatës së Rrethit 

Gjyqësor Elbasan”.    

     6. Kundër këtij vendimi, ka paraqitur rekurs pala e paditur Ramiz Gjaçi, i cili, me datë 

10.06.2021 ka paraqitur pranë Gjykatës së Lartë kërkesë të integruar në rekurs për pezullimin 

e ekzekutimit të vendimit të Gjykatës së Apelit Durrës, duke parashtruar këto shkaqe: 

-Kemi ushtruar të drejtën e rekursit. 

-Në bazë të nenit 479 të KPC kërkojmë pezullimin e ekzekutimit të vendimit  të Gjykatës së 

Apelit Durrës, pasi ekzekutimi i menjëhershëm  i këtij vendimi do të sillte pasoj atë rënda dhe 

të parikuperueshme, pasi pala e paditur Ramadan Gjaçi dhe nënëa e tij rrezikohen të dalin 

padrejtësisht dhe paligjshmërisht nga shtëpia e tyre ku kanë banuar prej 29 vitesh, e nuk 

mundësi tjetër banimi.         

    

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 sipërcituar është e pabazuar në 

ligj. 

    8. Në zbatim të pikës 1 të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile, konstatohet se pala tjetër  

Ramadan Gjaçi, pjesëmarrës në gjykimin e çështjes ku është dhënë vendimi gjyqësor, është 

njoftuar për kërkesën e paraqitur nga pala kërkuese dhe nuk ka parashtruar argumente në 

lidhje me bazueshmërinë e kërkesës. 

     9. 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 
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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. Kolegji vlerëson se neni 479/1 i Kodit të Procedurës 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 pasur parasysh arsyet justifikuese të zbatimit 

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

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

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

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

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

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

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

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

ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit gjyqësor të formës së prerë, kësaj pale mund t’i vijë 

një dëm i rëndë në mënyrë të parikthyeshme.  

    11. 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. 

     12. Përsa më sipër, Kolegji Civil vlerëson se nuk ka vend për të pranuar kërkesën e 

paraqitur nga kërkuesi  Ramiz Gjaçi  për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të 

formës së prerë. 

 

PËR   KËTO   ARSYE 

 

                              Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë, në bazë të nenit 479 të KPC, 

 

V E N D O S I 

 

Mospranimin e kërkesës së paraqitur nga kërkuesi Ramiz Gjaçi, për pezullimin e ekzekutimit 

të vendimit nr. 232, datë 07.04.2021 të Gjykatës së Apelit Durrës. 

 

 

                                                                                                        Tiranë, më 14.07.2021 

 

  

      ANËTAR            ANËTAR E           KRYESUES 

 

  Sandër   SIMONI                  Albana   BOKSI                        Ervin   PUPE    
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI CIVIL 

 

Nr. 118 i Regj.Themeltar 

Nr. 118 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 14.07.2021, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën nr.118 akti, datë 

21.06.2021, si më poshtë: 

 

KËRKUES:                         Kombinati Metalurgjik Poliçan.  

 

OBJEKTI:  Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr.68, datë 07.02.2019 të 

Gjykatës së Apelit  Vlorë. 

 

BAZA LIGJORE:   Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile. 

 

Për çështjen civile që iu përket palëve: 

 

PADITËS:                       Gramos Xhaferaj.        

                               

I   PADITUR:                      Kombinati Metalurgjik Poliçan.   

 

KOLEGJI CIVIL  

 

      Pasi dëgjoi relatimin e gjyqtarit Ervin Pupe mbi kërkesën e pezullimit të ekzekutimit të 

vendimit gjyqësor të formës së prerë, 

 

V Ë R E N 

I. Rrethanat e çështjes 

 

      1. Para Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji), pala kërkuese Kombinati 

Metalurgjik Poliçan, me datë 21.06.2021 ka paraqitur kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të 

vendimit nr. 68, datë 07.02.2019 të Gjykatës së Apelit Vlorë. 

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

Xhaferaj, i është drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Berat, kundrejt palës së paditur 
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Kombinati Metalurgjik Poliçan, me padinë me objekt;  Dëmshpërblim page nga zgjidhja e 

marrëdhënieve të punës........ 

       3. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Berat, me vendimin nr.211 datë 08.03.2016  ka 

vendosur:  

“-Pranimin e pjesshëm të padisë së paditësit Gramos Xhaferaj. 

 

-Detyrimin e të paditurit Kombinati Metalurgjik Poliçan të dëmshpërblej paditësin me 5 

(pesë) muaj pagë për zgjidhjen e menjëhershme dhe të pajustifikuar të kontratës së punës. 

-Detyrimin e të paditurit Kombinati Metalurgjik Poliçan të dëmshpërblej paditësin me 2 (dy) 

muaj pagë për afat njoftimi. 

-Detyrimin e të paditurit Kombinati Metalurgjik Poliçan të dëmshpërblej paditësin me 2 (dy) 

muaj pagë për mos respektim të procedurave të zgjidhjes së kontratës së punës. 

-Detyrimin e të paditurit Kombinati Metalurgjik Poliçan të shpërblej paditësin me 1 (një) 

muaj e 15 (pesëmbëdhjetë) ditë pagë për vjetërsi në punë. 

-Rrëzimin e padisë për pjesën tjetër. 

-Shpenzimet gjyqësore të bëra nga paditësi në masën 43 mijë lekë 50% e tyre i vihen në 

ngarkim të paditurit pjesa tjetër 50% i lihen në ngarkim paditësit ashtu siç janë bërë”. 

      4. Gjykata e Apelit Vlorë, me vendimin nr.68 datë 07.02.2019 ka vendosur: 

“Lënien në fuqi  të  vendimit nr.211 datë 08.03.2016 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Berat” 

     5. Kundër këtij vendimi, ka paraqitur rekurs pala e paditur Kombinati Metalurgjik Poliçan, 

i cili, me datë 21.06.2021 ka paraqitur pranë Gjykatës së Lartë kërkesë të integruar në rekurs 

për pezullimin e ekzekutimit të vendimit të Gjykatës së Apelit Vlorë, duke parashtruar këto 

shkaqe: 

-Kemi ushtruar të drejtën e rekursit. 

-Ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit do të sillte pasoja të rënda dhe të pariparueshëm për 

institucionin tonë duke qenë se është përball vështirësive financiare të cilat arrijnë shifrën 

prej 340 milion borxh sipas bilancit të vitit 2017.   

 

II. Vlerësimi i Kolegjit Civil  

 

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

kërkuese, për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të 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 KPC, konstatohet se pala  tjetër  Gramos Xhaferaj, 

pjesëmarrës në gjykimin e çështjes ku është dhënë vendimi gjyqësor, është njoftuar për 

kërkesën e paraqitur nga pala kërkuese dhe nuk ka parashtruar argumente në lidhje me 

bazueshmërinë e kërkesës.   

     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 pasur parasysh arsyet justifikuese të zbatimit të kësaj mase, sikur 

mundet të jetë dëmi i rëndë dhe i pariparueshëm që mund të sjellë ekzekutimi i 

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

gjyqhumbëse është paraparë nga ligji procedural civil si mjet që garanton ankimin efektiv në 
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kuptim të nenit 43 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë dhe nenit 13 të Konventës 

Europiane të të Drejtave të Njeriut. 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 vlerëson se nuk ka vend për të pranuar kërkesën e 

paraqitur nga kërkuesi Kombinati Metalurgjik Poliçan për pezullimin e ekzekutimit të 

vendimit gjyqësor të formës së prerë. 

 

PËR   KËTO   ARSYE, 

 

                              Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë, në bazë të nenit 479 të KPC, 

 

V E N D O S I: 

 

Mospranimin e kërkesës së paraqitur nga kërkuesi Kombinati Metalurgjik Poliçan për 

pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 68, datë 07.02.2019 të Gjykatës së Apelit Vlorë. 

 

 

                                                                                                             Tiranë, më 14.07.2021 

 

   

    ANËTAR            ANËTARE          KRYESUES 

 

Sandër SIMONI                      Albana BOKSI                        Ervin PUPE                     
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

        GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI CIVIL 

 

Nr. 99 i Regj.Themeltar 

Nr. 99 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  - Anëtar 

Sandër SIMONI  - Anëtar 

  

në datën 14.07.2021, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr. 99 akti, datë 

28.05.2021, si më poshtë: 

 

KËRKUES: Shoqëria Banka e Tiranës sha 

 

OBJEKTI:  Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 115, datë 05.05.2021 

të Gjykatës së Apelit Tiranë. 

 

BAZA LIGJORE:   Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile. 

 

Për çështjen civile që iu përket palëve: 

 

PADITËS:   Shoqëria “Jundrit” sh.p.k. 

 

I PADITUR:   1. Shoqëria, “Inter-ALB OIL” sh.a. 

    2. Shoqëria “Europrogres” sh.a., 

    3. “Banka e Tiranës” shpk, 

    4. Shoqëria Shërbimi përmbarimor ZIG shpk 

    5. Shoqëria Adriatik Free Zonë terminal sha 

 

 

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. Para Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji), pala kërkuese, Shoqëria 

Banka e Tiranës sha, me datë 28.05.2021 ka paraqitur një kërkesë për pezullimin e 

ekzekutimit të vendimit nr. 115, datë 05.05.2021 të Gjykatës së Apelit Tiranë. 

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

“Jundrit” sh.p.k, i është drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë kundrejt palës së 

paditur, 1. Shoqëria, “Inter-ALB OIL” sh.a. etj, me padi me objekt: “zgjidhje të kontratës së 

sipërmarrjes dhe rikthimin e palëve në gjendjen e mëparshme, ...detyrimin e palës së paditur 

të më kthejë investimin e kryer në përputhje me kontratën e sipërmarrjes .... etj”. 

3. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë me vendimin nr. 8127, datë 04.10.2017 ka 

vendosur: “Rrëzimin e kërkesëpadisë”.  

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

115, datë 05.05.2021, ka vendosur:  

“1. Ndryshimin e vendimit nr. 8127, datë 04.10.2017 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, 

si vijon: 

a) Pranimin e pjesshëm të padisë. 

b) Detyrimin e të paditurit “Banka e Tiranës” sh.a, që t’i paguajë paditësit “Jundrit” sh.p.k 

shumën prej 180.078 (njëqind e tetëdhjetë mijë e shtatëdhjetë e tetë) euro. 

c) Pushimin e gjykimit për kërkimet e tjera të padisë. 

ç) Shpenzimet gjyqësore i ngarkohen palës së paditur “Banka e Tiranës” sh.a. 

d) Bashkëlidhur lëshohet edhe urdhëri i ekzekutimit”. 

5. Kundër këtij vendimi, ka paraqitur rekurs pala e paditur, Shoqëria Banka e Tiranës 

sha, e cila po ashtu, me datë 28.05.2021 ka paraqitur pranë Gjykatës së Lartë një kërkesë për 

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

vijon: 

 Ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit nr. 115, datë 05.05.2021 të Gjykatës së Apelit 

Tiranë do të sillte pasoja të pariparueshme për Bankën pasi nëse vihet në ekzekutim, 

do të jetë e vështirë dhe e pamundur për palën e paditur rikuperimi i shumave të 

ekzekutuara. 

 Nga ekstrakti i regjistrit tregtar, “statusi i subjektit”, rezulton se paditësi është në 

gjendje pasive dhe nuk zhvillon aktivitet tregtar që nga viti 2016. Në kushtet kur 

shoqëria paditëse nuk zhvillon aktivitet tregtar, rezulton e qartë se situata e saj 

ekonomike nuk është e sigurt dhe nuk siguron në të ardhmen mundësinë e kthimit të 

shumave të ekzekutuara pranë palës kërkuese/të paditur. Në të kundërtën pezullimi i 

ekzekutimit te detyrimit nuk do të ketë asnjë pasojë për paditësin. Paditësi në çdo rast 

do të ketë mundësinë të ekzekutojë detyrimin ndaj palës së paditur, pasi kjo e fundit 

është një shoqëri tregtare me kapacitet ekonomik shumë të madh për shkak të natyrës 

së aktivitetit që zhvillon. Pikërisht për këtë shkak, pala paditëse ka sigurinë absolute 

që mund të ekzekutoje pranë kësaj pale në çdo moment në të ardhmen. Në këtë 

kuptim përmbushet edhe kushti sipas pikës b të nenit 479/a të KPC. 

 Gjithashtu nga ekstrakti i regjistrit tregtar, të cilin do ta gjeni bashkëlidhur kësaj 

kërkese, rezulton se ndaj paditësit për disa vite me radhë (2018 e në vijim) është 

vendosur një Urdhër bllokimi për llogari te Drejtorisë Rajonale Tatimor Elbasan për 

shkak të mospagimit prej tij të detyrimeve tatimore. Nisur nga kjo mospërmbushje e 

rëndë për detyrime konkrete tatimore madje me karakter publik, evidentohet 

predispozicioni i palës paditëse për mos t’ju përmbajtur me korrektësi marrjes 

përsipër të detyrimeve karshi të tretëve, në rastin konkret karshi Bankës për kthimin e 

shumës në rast se do të vihet në ekzekutim.  

 Duke marrë në konsiderate natyrën juridike sui generis që Banka gëzon si subjekt 

privat i cili ushtron gjithashtu funksion publik, rrezikshmëria e krijimit të një 

precedenti të tillë afekton në mënyrë flagrante dhe direkte jo vetëm interesin privat të 
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palës së paditur “Banka e Tiranës” apo edhe të çdo banke tjetër, e cila në të ardhmen 

mund të ngarkohet me detyrime të tilla absurde për shkak të një vendimi gjyqësor 

bazuar në një precedent të tillë, por mbi të gjitha përbën rrezik konkret (tashmë për 

shkak të vendimit të Gjykatës së Apelit që ashtu sikurse kemi shpjeguar vjen në 

kundërshtim flagrant me ligjin procedural dhe material) për interesin ekonomik publik 

në rang kombëtar. 

 Sendet për të cilat paditësi ka pretenduar pronësinë kanë qenë objekt i ekzekutimit të 

titullit ekzekutiv Kontratës së Kredisë Bankare dhënë nga Banka Tirana debitorit 

shoqërisë Inter Alb Oil, kredi e cila në momentin e ekzekutimit rregullonte në shumën 

590.473,891.81 lekë. Më pas këto sende të marra në pronësi nga Banka Tirana në 

përfundim të procedurave përmbarimore në datë 29.07.2014 kundrejt kredisë së 

dhënë, janë shitur prej kësaj të fundit të të tretët në vitin 2016 për të rikuperuar 

kredinë bankare të dhënë prej saj debitorit, pasi Banka Tirana është institucion 

financiar dhe për shkak të veprimtarisë që zhvillon ajo nuk mund të mbaj si aktive të 

saj pasuri të paluajtshme por vetëm ato monetare. 

 Në rast se Gjykata e Lartë nuk merr vendimin për pezullimin e ekzekutimit të 

Vendimit të Apelit Tiranë cenohet në mënyrë të rëndë binomi disbursim/rekuperim 

kredie, duke cenuar kështu stabilitetin financiar të subjektit bankar (dhe për pasoje në 

mënyrë të tërthortë stabilitetin ekonomik të tregut bankar). 

 Natyra juridiko/ekonomike që gëzon një shoqëri e organizuar si institucion financiar 

bankar, bazohet thelbësisht në funksionin kreditues dhe atë të rikuperimit të këtyre 

kredive, si mundësi e vetme për këto subjekte, për të mbijetuar në tregun ekonomik. 

 Këtu duhet marre parasysh se për shkak të natyrës juridike të marrëdhënies 

detyrimore të sipërmarrjes që qëndron në themel të veprimtarisë ekonomike, pjesa me 

e madhe e kredive nga të gjithë subjektet “Banka”, disbursohen kundrejt hipotekimit 

të pasurive, pikërisht për të financuar marrëdhënie të tilla. 

 Në rast se vendimi i Apelit Tiranë ekzekutohet, atëherë pjesa e kredisë së shlyer nga 

ekzekutimi i pasurisë së hipotekuar, e cila bëjmë me dije gjykatës se është shlyer në 

vlerën 1.802.562.99 euro do të asgjësonte këtë kredi për detyrimin e ekzekutuar duke 

cenuar rëndë dhe në mënyrë të drejtpërdrejte interesat e Bankës (dhe indirekt të 

publikut/klientelës së saj). 

 Si pasoje, krijimi i një precedenti të tillë gjyqësor, nëpërmjet vendimit flagrant të 

Gjykatës së Apelit dhe në rast se nuk merret vendimi i pezullimit nga Gjykata e Lartë, 

dëmton në mënyrë të drejtpërdrejte dhe konkrete stabilitetin ekonomik, ushtrimin e 

rregullt të interesit parësor bankar nëpërmjet realizimit të funksionit kreditues dhe se 

drejtës për tiu garantuar, kthimi i kredive të disbursuara, me mjete dhe mundësi 

efektive. Subjekti “Banke” për të realizuar në mënyrë të përshtatshme kreditimin, 

duhet të përmbushë optimalen e trinomit likuiditet-shlyeshmëri-fitim, çka përbën 

substancialisht ekuilibrin e saj ekonomiko-pasuror. Përsa më sipër argumentuam, 

diktuar nga rrethana të jashtëzakonshme dhe nevoja imediate, në kushtet kur 

ekzekutimi i vendimit do të sillte pasoja të pariparueshme për palën kërkuese/të 

paditur, i kërkojmë këtij Kolegji që të pranojë kërkesën tonë për pezullimin e 

vendimit të formës së prerë të Gjykatës së Apelit Tiranë, si një kërkesë e mbështetur 

në prova dhe në ligj. 

 

II. Vlerësimi i Kolegjit  

 

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

kërkuese, për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të sipërcituar është e bazuar në 

ligj. 
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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 Shoqëria Banka e Tiranës sha, gjendet edhe kopja e 

rekursit të ushtruar nga kjo palë kundër vendimit gjyqësor që kërkohet të pezullohet 

ekzekutimit. Gjithashtu, konstatohet se palët e tjera pjesëmarrëse në gjykimin e çështjes ku 

është dhënë vendimi gjyqësor që kërkohet të pezullohet, janë njoftuar rregullisht për kërkesën 

e paraqitur nga pala kërkuese Shoqëria Banka e Tiranës sha. Pala paditëse ka parashtruar 

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

mospranimin e kërkesës për pezullimin, për shkaqet si vijon: 

 Së pari, pala kërkuese referon se shoqëria “Jundrit” shpk ka status të pezulluar, ka 

kreditorë të tjerë preferencialë, e për rrjedhojë nëse Gjykata e Lartë do të prishte 

vendimin objekt kërkimi, rikuperimi i shumës së paguar do të bëhej i vështirë, për 

shkak të këtyre rrethanave. 

 Sjellim në vëmendje të palës kërkuese se statusi “i pezulluar” i një shoqërie tregtare 

tregon se momentalisht ajo nuk ushtron aktivitet tregtar. Ky status, nuk e pengon atë 

të rikuperojë shuma monetare apo të kryejë pagesa kundrejt palëve të treta, bazuar në 

vendime gjyqësore të formës së prerë. Pezullimi i aktivitetit tregtar është një gjendje e 

përkohshme dhe ky fakt nuk e pengon shoqërinë të rifillojë në çdo moment ushtrimin 

e aktivitetit të saj, nëpërmjet një vendimi të ortakut të vetëm, në përputhje me 

dispozitat e ligjit “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare”. 

 Ndërkohë në lidhje me pretendimet mbi kreditorët preferencialë, nëse i referohemi 

ekstraktit historik të paraqitur nga pala kërkuese, shoqëria “Jundrit” shpk ka vetëm një 

kreditor, konkretisht Drejtorinë Rajonale Tatimore Elbasan, pasi masat e sekuestrove 

të kreditorit tjetër janë hequr kundrejt aktiveve të shoqërisë që më datë 24.02.2020. 

Heqja e masave të sekuestrove tregon vullnetin e mirë të shoqërisë dhe ofron garanci, 

që edhe pse me status të pezulluar, ajo vijon të përmbushë detyrimet e saj kundrejt 

kreditorëve. 

 Shoqëria referuar bilanceve të saj, pjesë e fashikullit të gjykimit, ka të drejta kredie 

ndaj shumave të konsiderueshme kundrejt disa debitorëve të caktuar, ndër të cilat 

edhe ky vendim gjyqësor objekt kërkimi, që i njeh shoqërisë të drejtën për të përfituar 

vlerën monetare të një sendi të luajtshëm të krijuar si investim i saj, e të shitur në 

mënyrë të padrejtë, pa asnjë tagër ligjor nga një palë e tretë si “Tirana Bank” sha. 

 Ndaj është momenti që nëpërmjet rrugëve të ligjshme (ekzekutimi i vendimeve 

gjyqësore, që i japin asaj të drejta rikuperimi të likuiditeteve), shoqëria të mos 

pengohet të paguajë kreditorët e saj, sipas radhës së preferimit, e pse jo të rifillojë 

aktivitetin e saj tregtar duke kaluar në status aktiv. 

 Së dyti, pala kërkuese pretendon se ekzekutimi i vendimit të Gjykatës së Apelit Tiranë 

do të shkelte interesin privat, jo vetëm të “Banka Tirana” sha., por edhe të çdo banke 

tjetër në sistem, e cila në të ardhmen do të ngarkohej me detyrime të tilla absurde, 

detyrime që përbëjnë cenim të interesit publik në rang kombëtar duke prishur binomin 

disbursim/ rikuperim kredie, duke lënë shteg për abuzime nga debitorët. Theksojmë e 

sjellim në vëmendjen e Gjykatës se shoqëria “Jundrit” shpk, nuk ka pasur as cilësinë e 

debitorit dhe as të garantuesit me ndonjë kontratë aksesore me kreditor “Banka 

Tirana” sha në mënyrë që arsyetimet e mësipërme mbi precedentin e rrezikshëm 
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bankar apo prishjen e ekuilibrave kredi/rekuperim kredie/ekzekutim, apo dhe 

interesave të mëdha kombëtare, të gjejnë zbatim në këtë logjikë. 

 Theksojmë se “Jundrit” shpk: Gëzonte cilësinë e një kreditori kundrejt shoqërisë 

“Inter Alb Oil” sha., që nuk u pagua mbi vlerën e depozitave të hidrokarbureve; Këto 

depozita nuk u morën asnjëherë në dorëzim nga shoqëria “Inter Alb Oil” sh.a. dhe nuk 

kaluan në pronësinë e saj; “Banka Tirana” sha, ka disponuar sendet e luajtshme duke i 

kaluar ato në pronësinë e saj, pa pasur asnjë titull apo të drejta kredie, e më tej ja ka 

rishitur një pale të tretë në mirëbesim. 

 Si mundet që ekzekutimi të shtrihet mbi një send të luajtshëm që nuk i përket as 

debitorit dhe as palës që ofron garanci aksesore kundrejt detyrimit kryesor në një 

marrëdhënie kredie bankare? Çfarë dispozitash ligjore ka zbatuar “Banka Tirana” sha, 

gjatë procesit të ekzekutimit të detyrueshëm mbi këto pasuri të luajtshme, kur këto të 

fundit nuk ndodheshin të regjistruara në pronësi të debitorit apo garantuesit, as tek 

seksioni “Përshkrim i veçantë”, i kartelës së pasurisë së paluajtshme mbi të cilin po 

kryhej ekzekutimi dhe as në bilancet e shoqërisë debitore si asete të saj? 

 Me cilin mjet material apo procedural e fitoi “Banka Tirana” sha, të drejtën të shtrirë 

ekzekutimin mbi këto pasuri dhe të përfitojë shuma prej tyre duke mbyllur pjesërisht 

kredinë e debitorit të saj? 

 Nëse “Banka Tirana” sha., në cilësinë e një kreditori, thuajse faktor në tregun bankar 

në Shqipëri, i kryen kështu të gjithë ekzekutimet e titujve ekzekutiv, jemi përpara një 

institucioni financiar që krijon precedent të rrezikshëm, pasi për të arritur rikuperimin 

e një kredie të debitorit të saj, shkel mbi çdo interes e titull pronësie të palëve të treta, 

që nuk janë pjesë në asnjë mënyrë të procesit të ekzekutimit, duke cënuar rëndë 

interesat e tyre ekonomike e financiare. 

 Binomi apo cënim binomi “disbursim/ rikuperim kredie” është një parim që zbatohet 

vetëm mbi palët kontraktore që kanë një marrëdhënie kredie me Bankën, si 

kredidhënëse apo përfituese e garancive aksesore kundrejt detyrimit kryesor të kredisë 

dhe jo mbi titujt e pronësisë ndaj subjekteve palë të treta të cilat nuk janë as palë 

kontraktore, as kanë detyrime aksesore dhe as janë pjesë e procesit të ekzekutimit të 

detyrueshëm. 

 Ekzekutimi i vendimit objekt i kërkesës për pezullim nuk krijon asnjë precedent dhe 

nuk cënon asnjë interes konkret, përkundrazi pengimi i ekzekutimit do të sillte 

precedent të rrezikshëm në tregun bankar, duke i hapur rrugën një banke të ekzekutojë 

pasuri të luajtshme e të paluajtshme që nuk janë as në pronësi të debitorit dhe as të 

garantuesit si detyrim aksesor. 

 Së fundi në përmbledhje të sa më sipër, pala kërkuese ka përdorur të njëjtat shkaqe 

ligjore të përmbajtjes së rekursit për të arsyetuar kërkesën për pezullimin e 

ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë. Shqyrtimi në themel i rekursit 

ndryshon nga shqyrtimi i kërkesës për pezullim. 

 Shkaqet e parashtruara tek kërkesa për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor 

të formës së prerë, kryesisht janë hipotetike dhe motivohen me të njëjtat shkaqe që 

kanë të bëjnë me ligjshmërinë e vendimit të dhënë nga gjykata e apelit në zgjidhjen e 

çështjes. Këto shkaqe vlerësohen nga Gjykata e Lartë në kohën kur shqyrton në 

dhomë këshillimi shkaqet e rekursit ndaj vendimit të gjykatës së apelit. 

 Ekzekutimi i këtij vendimi nuk do t’i sillte Bankës pasoja të rënda dhe të 

pariparueshme. Banka ushtron një aktivitet të qëndrueshëm, të konsoliduar ekonomik 

dhe shuma e përcaktuar në vendimin gjyqësor për t’ju paguar paditësit nuk do t’i 

shkaktonte asnjë dëm të karakterit monetar bankës, pasi natyra e aktivitetit financiar 

të saj, nuk e vendos atë në vështirësi;  
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9. Kolegji vlerëson se neni 479/1 i KPC garanton vendosjen e masës së përkohshme 

procedurale të pezullimit të ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë (në kuptimin 

material) në funksion të zgjidhjes së rekursit, që është ushtruar ndaj vetë vendimit të formës 

së prerë, sigurisht duke patur parasysh arsyet justifikuese të zbatimit të kësaj mase, sikur 

mundet të jetë dëmi i rëndë dhe i pariparueshëm që mund të sjellë ekzekutimi i 

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

gjyqhumbëse është paraparë nga ligji procedural civil si mjet që garanton ankimin efektiv në 

kuptim të nenit 43 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë dhe nenit 13 të Konventës 

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

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

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

barrën t’i paraqesë Gjykatës rrethanat konkrete, të bazuara në prova në cilat nga ekzekutimi i 

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

në mënyrë të parikthyeshme.  

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

ekzekutimit të vendimit gjyqësor, Kolegji vlerëson se, kjo kërkesë, në tërësinë e saj, 

motivohet jo vetëm me shkaqe që kanë të bëjnë me ligjshmërinë e vendimeve të dhëna nga 

gjykata e shkallës së parë dhe ajo e apelit në zgjidhjen e çështjes, të cilat ky Kolegj i vlerëson 

në kohën kur shqyrton në dhomë këshillimi shkaqet e rekursit ndaj vendimit të gjykatës së 

apelit, por dhe me shkakun që ekzekutimi i vendimit sjell pasoja të rënda për palën kërkuese. 

(neni 479 pika 1 shkronja “a” e Kodit të Procedurës Civile), pasi nga ana e gjykatës së Apelit 

është vendosur: Detyrimin e palës së paditur, Banka e Tiranës sha, që ti paguajë paditësit 

shumën prej 180.078 euro, ekzekutimi i të cilës do të sillte në rastin konkret situatën e 

parikuperueshme.  

11. Po ashtu, Kolegji sjell në vëmendje faktin se në rastin konkret kemi dy vendime 

gjyqësore të kundërta. Gjykata e apelit ka arritur në konkluzione të ndryshme nga ato të 

gjykatës së shkallës së parë, në lidhje me marrëdhënien juridike objekt gjykimi. Kjo do të 

thotë se për këtë çështje dy trupa gjyqësore të ndryshme, kanë mbajtur qëndrime të ndryshme.  

Kolegji mban parasysh qëndrimin e mbajtur nga Gjykatës Kushtetuese në vendimin nr. 86 

datë 26.12.2017 të i cili për këto raste (kur ka dy vendime të ndryshme) çmon si të arsyeshëm 

kalimin në seancë gjyqësore të çështjes e konkretisht në këtë vendim ndër të tjera thuhet se: 

“Po ashtu, në jurisprudencën kushtetuese çështja e pranisë së dy vendimeve diametralisht të 

kundërta është vlerësuar nga Gjykata nën dritën e së drejtës së aksesit dhe asaj të ankimit në 

kuptimin substancial, si edhe të standardit të arsyetimit të vendimit gjyqësor (shih vendimin 

nr. 73, datë 16.12.2016 të Gjykatës Kushtetuese). Në kuptim të parimit të subsidiaritetit, 

Gjykata ka theksuar se roli i Gjykatës së Lartë, si gjykatë e ligjit, është i një natyre të 

pazëvendësueshme. Ajo i ka të gjitha mjetet dhe kompetencat për ta bërë vetë këtë rol aktiv, 

që shkon përtej ligjit dhe synon të drejtën, duke ndikuar efektivisht edhe në vendimmarrjen e 

gjykatave të shkallëve më të ulëta, veçanërisht në rastet kur dy gjykata i kanë dhënë përgjigje 

diametralisht të kundërta pretendimeve të ngritura (shih vendimet nr. 4, datë 05.02.2014; nr. 

42, datë 07.07.2014 të Gjykatës Kushtetuese). 

12. Kolegji thekson se para se të merret në shqyrtim rekursi i palës së paditur dhe para 

se Kolegji të vlerësojë nëse rekursi duhet të shqyrtohet apo jo në seancë gjyqësore apo se cili 

nga qëndrimet e gjykatave është i ligjshëm dhe i drejtë, ekzekutimi i vendimit të formës së 

prerë palës kreditore gjyqfituese, do të mund të sillte pasoja të rënda dhe të pariparueshme 

për palën debitore gjyqhumbëse. 

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

pranuar kërkesën e paraqitur nga kërkuesi Shoqëria Banka e Tiranës sha 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 

 

Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 115, datë 05.05.2021 të Gjykatës së Apelit Tiranë. 

 

Tiranë, më 14.07.2021 

  

    ANËTAR              ANËTAR           KRYESUES 

 

Albana BOKSI       Sandër SIMONI         Ervin PUPE 
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI CIVIL 

 

Nr. 122 i Regj.Themeltar 

Nr. 122 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  - Anëtar 

Sandër SIMONI  - Anëtar 

  

në datën 14.07.2021, mori në shqyrtim në dhomën e këshillimit kërkesën nr. 122 akti, 

datë 28.06.2021, si më poshtë: 

 

KËRKUES: Agjencia e Trajtimit të Pronave Tiranë 

 

OBJEKTI:  Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 170, datë 18.07.2019 

të Gjykatës së Apelit Vlorë. 

 

BAZA LIGJORE:   Neni 479 i KPC. 

 

Për çështjen civile që iu përket palëve: 

 

PADITËS:   Ervin Habilaj, Lavdosh Habilaj, Lela Habilaj, Alife Frasheri 

 

I PADITUR:   Agjencia e Trajtimit të Pronave Tiranë 

 

PERSON I TRETË:  Azmi Toptani, Bihter Toptani, Alma Struga dhe Mimoza Jero, 

Agjencia e Kadastrës, Zyra Vlorë, Avokatura e Shtetit Zyra 

Vendore Vlorë  

 

 

KOLEGJI CIVIL  

 

Pasi dëgjoi relatimin e gjyqtarit Ervin Pupe mbi kërkesën e pezullimit të ekzekutimit 

të vendimit gjyqësor sipas nenit 479 të KPC, 

 

VËREN: 

 

I. Rrethanat e çështjes 
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1. Para Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji), kërkuesi, Agjencia e 

Trajtimit të Pronave Tiranë më datë 28.06.2021 ka paraqitur kërkesën për pezullimin e 

ekzekutimit të vendimit nr. 170, datë 18.07.2019 të Gjykatës së Apelit Vlorë, sikurse 

pasqyrohet në pjesën hyrëse. 

2. Referuar akteve të administruara në gjykatat e faktit rezulton se paditësit Ervin 

Habilaj etj, i janë drejtuar Gjykatës së Apelit Vlorë me padi me objekt, ndryshim vendimi të 

ATP, njohjen pronar dhe kompensimin fizik, kundrejt palës së paditur Agjensisë së Trajtimit 

të Pronave etj. 

3. Gjykata e Apelit Vlorë, me vendimin nr. 170, datë 18.07.2019, ka vendosur:  

“Pranimin e pjesshëm të padisë. 

Ndryshimin e vendimeve nr. 2153, datë 19.12.2018 dhe nr. 2283, datë 28.12.2018 të 

Agjencisë së Trajtimit të Pronave në këtë mënyrë: 

Njohjen e së drejtës së pronësisë trashëgimtarëve ligjor të subjektit të shpronësuar Eqerem 

dhe Safa Vlorë mbi një sipërfaqe 91,5 ha kullotë dhe truall të ndodhur në vendin Pasha 

Liman fshati Dukat, Zona Kadastrale 1568, Njësia Administrative Orikum Bashkia Vlorë me 

kufi veri deti Adriatik, jug Liqeni, Lindje pronë e të zot dhe në perëndim, kullotat e 

Karaburunit e “Sheshi i Karavit”. 

Kompensimin fizik të pronës duke e kthyer në natyrë brenda pronës së vet, trashëgimtarëve të 

subjektit të shpronësuar Eqerem dhe Safa Vlora të sipërfaqes S2 =14,7 ha kullotë, pjesë e 

ngjyrosur me ngjyrë jeshile me kontur të kuq në planvendosjen shkalla 1:10000, fragment i 

hartës topografike me indeks K34-135-B-b sipas aktit të ekspertimit të përgatitur nga 

ekspertja pjesë përbërëse e këtij vendimi, e ndodhur në Zonë Kadastrale 1568, Dukat, Njësia 

Administrative Orikum me kufi: Veri bazë ushtarake, jug me kullotë e Karaburunit, perëndim 

kullotë e Karaburunit dhe në lindje me kullotë të familjes “Hasko".. etj. 

Kompensimin fizik të pronës duke e kthyer në natyrë brenda pronës së vet trashëgimtarëve të 

subjektit të shpronësuar Eqerem dhe Safa Vlora të sipërfaqes S 3 prej 32 ha e ndarë në dy 

parcela: 

 S 3/1 = 12,8 ha sipërfaqe lëndinë, tokë djerrë pjese e ngjyrosur me ngjyre kuqe me 

kontur të kuq në planvendosjen shkalla 1:10000, fragment i hartës topografike me 

indeks K34-135-B-b sipas aktit të ekspertimit të përgatitur nga ekspertja pjesë 

përbërëse e këtij vendimi, e ndodhur në Zonë Kadastrale 1568 Dukat, Njësia 

Administrative Orikum, me kufi Veri rruga e bazës ushtarake, jug me kullotë e 

Karaburunit, perëndim bazë ushtarake (pronë e të zot) dhe në lindje me kullotë të 

familjes “Hasko” etj. 

 S 3/2=19.2 ha sipërfaqe lëndinë, tokë djerrë pjesë e ngjyrosur me ngjyrë kuqe me 

kontur të kuq në planvendosjen shkalla 1:10000, fragment i hartës topografike me 

indeks K34-135-B-b sipas aktit të ekspertimit të përgatitur nga ekspertja pjesë 

përbërëse e këtij vendimi, e ndodhur në Zonë Kadastrale 1568 Dukat, Njësia 

Administrative Orikum, me kufi Veri rruga e bazës ushtarake, buzë deti jug me 

liqenin, perëndim “Dajlani” pronë e të zot dhe në lindje me përroi, Dajlani. 

 Urdhërohet pala e paditur ATP Tiranë të kryejë kompensimin sipas disponibilitetit të 

saj, trashëgimtarëve të subjektit të shpronësuar Eqerem dhe Safa Vlora për pjesën 

tjetër të pronës së njohur prej 44,8 ha, konkretisht: 

a) për një sipërfaqe S1 =20,8 ha, sipërfaqe që ndodhet brenda bazës ushtarake pjesë e 

ngjyrosur me të verdhë në planvendosjen shkalla 1:10000 fragment i hartës 

topografike me indeks K-34-135-B-b-1, e ndodhur në Zonë Kadastrale Dukat 1568, 

Njësia Administrative Orikum, me kufi në veri me rrugën e bazës ushtarake buzë deti, 

në jug me kullotë e Sadetin, Qerim, Halim, Hysejn Sadik dhe Ademit, lindje me 

kullotë e të zot dhe në perëndim me vazhdimin e bazës me regjimin juridik tokë truall 
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duke urdhëruar palën e paditur ATP Tiranë të llogarisë mënyrën dhe formulën e 

kompensimit për këtë sipërfaqe. 

b) një sipërfaqe S4=24 ha, pjesë e ngjyrosur vjollcë në planvendosje, pronë e cila 

ndodhet në zonën e përdorimit historik, zonë muzeale sipas planit të ri vendor të 

Bashkisë Vlorë miratuar me VKM nr.1 të vitit 2017, e ndodhur në Zonë Kadastrale 

1568 Dukat, Njësia Administrative Orikum, me kufi në veri me rrugën e bazës, në jug 

me liqeni, në perëndim me pronë e të zot dhe lindje përroi dhe dajlani me regjimin 

juridik tokë truall duke urdhëruar palën e paditur ATP Tiranë të llogarisë mënyrën 

dhe formulën e kompensimit për këtë sipërfaqe. 

Pozicionimi i parcelave është përcaktuar në planvendosjet respektive të kryera në aktin e 

ekspertimit të ekspertes Gjyzela Murati, akt i cili bëhet pjesë përbërëse e këtij vendimi. 

Rrëzimin e padisë për mbetjen e saj. 

Ky vendim përbën titull dhe urdhër ekzekutimi. 

Shpenzimet gjyqësore siç janë bërë. 

4. Kundër Vendimit të Gjykatës së Apelit Vlorë ka ushtruar rekurs pala e paditur 

Agjencia e Trajtimit të Pronave Tiranë. Po ashtu, në mënyrë të integruar me rekursin kjo palë, 

ka paraqitur, pranë Gjykatës së Lartë një kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të vendimit të 

Gjykatës së Apelit Vlorë. Në rekurs janë parashtruar vetëm shkaqet se pse kundërshtohet 

vendimi i Gjykatës së Apelit Vlorë dhe nuk parashtrohet asnjë shkak për kërkesën për 

pezullim. 

 

II. Vlerësimi i Kolegjit  

 

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

kërkuese, për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të sipërcituar është e pabazuar në 

ligj. 

6. Në nenin 479/1 të KPC, parashikohen kushtet dhe motivet për të cilat, Gjykata e 

Lartë, mund të pezullojë ekzekutimin e vendimit gjyqësor: “1. Gjykata e Lartë, pasi është 

paraqitur rekursi, me kërkesë të palës, mund të vendosë pezullimin e ekzekutimit të vendimit 

kur: a) ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit do të sillte pasoja të rënda e të pariparueshme; 

dhe/ose b) pala që ka bërë rekursin depoziton garanci materiale që siguron ekzekutimin 

vendimit”.  

7. Në zbatim të pikës 1 të nenit 479 të KPC, bashkëlidhur kërkesës për pezullim të 

palës kërkuese Agjencia e Trajtimit të Pronave Tiranë, 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 Agjencia e Trajtimit të Pronave Tiranë, të cilët nuk kanë parashtruar 

argumente lidhur me bazueshmërinë në ligj të kërkesës për pezullim dhe për qëndrimin e 

tyre. 

8. Në analizë të kësaj dispozite, Kolegji vlerëson se objekt i kërkesës për pezullim 

janë vendimet gjyqësore të formës së prerë, ndaj të cilave është ushtruar rekurs nga palët 

ndërgjyqëse në Gjykatën e Lartë. Forma e prerë e një vendimi gjyqësor është atributi që i jep 

ligji procedural një vendimi gjykate, që e bën atë imun nga goditjet me mjete të rishikimit, 

pasi të jenë plotësuar kushtet e parapara me ligj. Kuptimi jepet nga neni 451 i KPC, i cili 

përcakton momentin procedural se kur vendimi i gjykatës merr këtë cilësi dhe ku është 

parashikuar se: “Vendimi i gjykatës merr formë të prerë kur: a) Nuk mund të bëhet ankim 

ndaj tij; b) Nuk është bërë ankim kundër tij brenda afateve të caktuara nga ligji ose kur 

ankesa është tërhequr; c) Ankesa e paraqitur nuk është pranuar; ç) Vendimi i gjykatës është 

lënë në fuqi, ndryshuar ose është pushuar gjykimi në shkallë të dytë.” Me marrjen formë të 
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prerë sipas kësaj dispozite vendimi fiton autoritetin e aktit detyrues për palët të cilëve ju 

drejtohet dhe autoritetin e gjësë së gjykuar.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mbi një vendim të Agjencisë së Trajtimit të Pronës, bazuar në Ligjin nr. 133/2015 “Për 

Trajtimin e Pronës dhe Përfundimin e Procesit të Kompensimit të Pronave” (në vijim Ligji nr. 

133/2015).  

11. Kolegji vlerëson se Ligji nr. 133/2015 është me natyrë mikse, sepse përmban 

norma juridike të karakterit material dhe procedural. Dispozitat materiale përcaktojnë 

rregullat dhe kriteret mbi bazën e të cilave organi administrativ kompetent (konkretisht ATP), 

e më tej gjykata do të vendosë mbi kërkesat e ish-pronarëve për njohje dhe kompensim të 

pronës. Nga ana tjetër, dispozitat procedurale disiplinojnë në mënyrë të posaçme (lex 

specialis), veprimtarinë e organit administrativ përgjegjës për trajtimin e kërkesave të ish-

pronarëve për kompensim të pronës, afatet e veprimit administrativ, të drejtën ankimit dhe 

afatet e ankimit të subjekteve të procedimit administrativ, për të kundërshtuar vendimet e 

ATP-së në gjykatë, kompetencën e gjykatave që do të shqyrtojnë këto mosmarrëveshje etj. 

Në mënyrë të posaçme, ky ligj i ka njohur juridiksion fillestar gjykatave të apelit dhe 

Gjykatës Administrative të Apelit, sipas neneve 19 dhe 29, kur objekt kontrolli kanë qenë apo 

janë vendime të ATP-së, vendime të ish-KKKP-ve, ish-ZRVKKP-ve apo ish-AKKP-së, që 

kanë disponuar në lidhje me kërkesën e ish-pronarëve, për njohjen, kthimin apo kompensimin 

e pronës (Vendim Njësues nr. 611, datë 07.02.2018 i Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë). 

12. Në vijim të këtij arsyetimi, Kolegji sjell në vëmendje nenin 5/17 të Ligjit nr. 

133/2015, nën titullin “Përkufizime”, ku është parashikuar se: “...Vendim “përfundimtar” 

është çdo vendim administrativ ose gjyqësor, i cili nuk i nënshtrohet më një procedure 

kontrolli dhe rishikimi nga një autoritet më i lartë administrativ ose gjyqësor, duke përfshirë 

këtu vendimet e formës së prerë dhe kur këto i janë nënshtruar rekursit, si përfundimtar 

konsiderohet vendimi i Gjykatës së Lartë…” Kjo dispozitë me natyrë procedurale përcakton 

se kur vendimi gjyqësor merr formë të prerë dhe bëhet i ekzekutueshëm për qëllime të këtij 

ligji, në rastin kur mosmarrëveshja midis ish-pronarit dhe shtetit i nënshtrohet juridiksionit 

gjyqësor. Nga ana tjetër, Kolegji thekson se, kjo dispozitë, për situatën kur gjykata e apelit ka 

ushtruar juridiksion fillestar, është në harmoni edhe me parashikimin e përgjithshëm të nenit 

451 të KPC (lex generalis), sipas të cilit vendimi i gjykatës merr formë të prerë, ndër të tjera, 

kur është vendosur lënia në fuqi, ndryshimi i vendimit apo është vendosur pushimi i gjykimit 

në shkallë të dytë (pika ç). Sipas kësaj dispozite vendimi i gjykatës merr formë të prerë pas 

një procesi gjyqësor dy shkallësh, si rrjedhojë vendimi i gjykatës së apelit civil apo 

administrativ, në rastet kur gjykata e apelit ushtron juridiksion fillestar, (apo e thënë ndryshe 

ka gjykuar si shkallë e parë) dhe ndaj vendimit është ushtruar rekurs, nuk mund të 
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konsiderohet si vendim gjyqësor i formës së prerë. Rekursi në këtë rast ka sjellë efektet 

juridike të parandalimit të marrjes formë të prerë. Si rrjedhojë, vendimi i gjykatës së apelit do 

të marrë formë të prerë pasi të përfundojë shqyrtimi i rekursit në Gjykatën e Lartë, si shkalla 

e dytë e gjykimit.  

13. Bazuar në arsyetimin e mësipërm, në rastin konkret, kërkesa e kërkuesit është pa 

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

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

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

gjykatës së apelit me juridiksion rishikues.  

14. Kolegji vlerëson të rëndësishme të theksojë se ka një praktikë të qartë në lidhje me 

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

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

fillestar,  sipas të cilës vendimet e gjykatave civile të apelit apo të Gjykatës Administrative të 

Apelit me juridiksion fillestar sipas Ligjit nr. 133/2015, do të jetë i zbatueshëm edhe për 

rastet e ngjashme në të ardhmen (pro futuro), (vendimet e Kolegjit Civil nr. 150 akti, datë 

06.05.2020; nr. 91/429 akti, datë 06.05.2020, nr. 149 akti, datë 13.05.2020). 

15. Duke u bazuar në arsyetimin e mësipërm, në kushtet ku pala e paditur ka paraqitur 

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

Lartë, sipas nenit 479 të KPC, Kolegji vlerëson se kjo palë ka abuzuar haptazi me të drejtën e 

parashikuar në këtë dispozitë. Sikurse u arsyetua më sipër, neni 479 i KPC ka për objekt 

vetëm vendimet gjyqësore të formës së prerë që plotësojnë cilësitë e titullit ekzekutiv, 

ndërkohë që objekt rekursi në rastin konkret është një vendim gjyqësor i cili nuk është i 

formës së prerë. Sa më sipër Kolegji vlerëson se në rastin konkret gjen zbatim neni 34/1 i 

ndryshuar i KPC ndaj palës së paditur Agjencia e Trajtimit të Pronave, për caktimin e një 

sanksioni procedural gjobor, në masën 50.000 lekë. 

16. Pika 1 e neni 34 të KPC 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.” 

16.1. Kolegji vlerëson se kjo pjesë e dispozitës ka synuar të aktivizojë përgjegjësinë e 

palëve dhe përfaqësuesve të tyre të cilët abuzojnë me të drejtat procedurale. Mjetet 

procedurale dhe të drejtat që ligji ofron nuk mund të pranohen të lejojnë dëmtimin e procesit 

të dhënies së drejtësisë. Ato nuk mund të shndërrohen në mekanizma që palët dhe 

përfaqësuesit e tyre t’i përdorin me keqbesim apo me qëllime të pamundësisë së zhvillimit të 

procesit apo dëmtimit të interesave dhe të drejtës së palës kundërshtare për të gëzuar 

efektivisht aksesin në drejtësi. Për rrjedhojë sa herë që konstatohen fakte të tilla të paligjshme 

në mënyrën se si një ndërgjyqës mbrohet apo e ushtron aktivitetin procedural gjykata duhet të 

sanksionojë përgjegjësinë pasurore për shkelje të këtij detyrimi ligjor. Qëllimi i kësaj norme 

është garantimi i mbarëvajtjes së procesit gjyqësor dhe detyrimi i subjekteve procedurale, 

qoftë ndërgjyqës apo qoftë përfaqësues, që të veprojnë dhe të ushtrojnë me mirëbesim të 

drejtat procedurale. 

16.2. Gjykimi në Gjykatën e Lartë, në rastin e zbatimit të sanksionit të parashikuar në 

nenin 34, pika 1 të KPC, 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 
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485 të KPC nuk mund të ankimohet gjyqësisht duke qenë se pushteti gjyqësor shteron pas 

ezaurimit të kësaj shkalle gjykimi. 

16.3 Megjithatë Kolegji vlerëson se një palë apo përfaqësues i dënuar proceduralisht 

sipas pikës 1 të nenit 34 të KPC 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 KPC, Kolegji vlerëson se si zgjidhje në 

këtë rast duhet të ofrohet mjeti i posaçëm i ankimit i parashikuar në nenin 169 të KPC. 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.” 

16.4. 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 KPC, 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. 

14.6. Në rastet e vendimmarrjes së Gjykatës së Lartë, përmes së cilave caktohet një sanksion 

procedural gjobor sipas pikës 1 të nenit 34 të KPC, një kopje e vendimit i njoftohet shërbimit 

përmbarimor, konkretisht Zyrës Përmbarimore Tiranë. Sipas shkronjës “a” të nenit 510 të 

KPC 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. 

17. Në rastin konkret kërkesa për pezullim është ushtruar nga pala e paditur Agjencia 

e Trajtimit të Pronave. Për rrjedhojë Kolegji vendos që të dënojë palën e paditur Agjencia e 

Trajtimit të Pronave, në bazë dhe për zbatim të nenit 34 të KPC, me gjobë në vlerën 50.000 

Lekë. 

 

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: 

 

1. Mospranimin e kërkesës së paraqitur nga kërkuesi Agjencia e Trajtimit të Pronave Tiranë, 

për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 170, datë 18.07.2019 të Gjykatës së Apelit 

Vlorë. 
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2. Dënimin e palën së paditur Agjencia e Trajtimit të Pronave, me gjobë në vlerën 50.000 

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. Kundër pjesës së 

vendimit të dënimit me gjobë mund të ushtrohet ankim, brenda 3 ditëve nga dita e nesërme e 

marrjes dijeni të këtij vendimi, në Gjykatën e Lartë. 

 

Tiranë, më 14.07.2021 

  

    ANËTAR             ANËTAR         KRYESUES 

 

Albana BOKSI       Sandër SIMONI         Ervin PUPE 
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