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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI CIVIL 

 

Nr.269/34 i Regj.Themeltar 

Nr.269/34 i Vendimit 

V E N D I M 

NË EMËR TË REPUBLIKËS 

 

Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë i përbërë nga gjyqtarët: 

 

Ervin PUPE  - Kryesues 

Sokol SADUSHI - Anëtar 

Ilir PANDA  - Anëtar 

  

Sot më datë 10.02.2021, mori në shqyrtim në dhomën e këshillimit kërkesën nr. 269 akti, datë 

11.12.2020, si më poshtë: 

 

KËRKUES: Dhimitraq Buda.  

 

OBJEKTI:  Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 243, datë 23.07.2020 

të Gjykatës së Apelit Vlorë deri në zgjidhjen përfundimtare të 

çështjes në themel. 

 

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

 

e cila lidhet me çështjen civile të themelit, që ju përket palëve ndërgjyqëse si më poshtë: 

 

PADITËS/I KUNDËRPADITUR:  Dhimitraq Buda  

 

I PADITUR/KUNDËRPADITUR:  Petraq Bello 

 

PALA E PADITUR NË PADI:  Violeta Cuko,  

Kaliopi Bello,  

Ilir Bello,  

Spiro Bello,  

Sili Mitri,  

Irena Çarçani, 

Artur Mitri,  

Adriana Capo (Mitri) 

Zyra Vendrore e Regjistrimit të Pasurive të 

Paluajtshme Fier, sot Agjencia Shtetërore e 

Kadastrës (ASHK), Drejtoria Rajonale Fier. 
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PERSON I TRETË:    Agjencia e Trajtimit të Pronave Tiranë 

 

I PADITUR NË KUNDËRPADI:  Paskal Buda  

      Valentina Isufaj 

      Spiro Buda 

      Margarita Buda 

Agjencia e Trajtimit të Pronave Tiranë 

 

OBJEKTI I PADISË: Konstatim i pavlefshmërisë absolute të AKKP-

së Fier me nr. 246, datë 19.12.2007 në favor të 

trashëgimtarëve ligjor të subjektit Ilia Bello. 

Heqjen e kufizimit e vendor nga ZRPP Fier për 

shkak të mbivendosjes së pronave. 

 

OBJEKTI I KUNDËRPADISË:  Konstatimin e pavlefshmërisë së vendimit nr. 

68, datë 01.02.1994 të KKKP pranë Bashkisë 

Fier. 

BAZA LIGJORE 

E PADISË:  Neni 31, 32, i Kodit të Procedurës Civile, neni 

116/b i Kodit të Procedurës Administrative, 

Ligji nr. 9235, datë 29.07.2004 “Për kthimin dhe 

kompensimin e pronave ish-pronarëve”, i 

ndryshuar; Ligji nr. 7843, datë 13.07.1994 “Për 

regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, i 

ndryshuar. 

BAZA LIGJORE 

E KUNDËR/PADISË: Neni 160 i Kodit të Procedurës Civile, neni 17/a, 

18/8 i Ligjit nr. 49, datë 03.05.2012; Ligji nr. 

9235, datë 29.07.2004 “Për kthimin dhe 

kompensimin e pronës”, i ndryshuar. 

 

KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SE LARTË 

 

Pasi dëgjoi relatimin e gjyqtarit Ervin Pupe mbi kërkesën e subjektit kërkues Dhimitraq 

Buda, përfaqësuar nga Av. Drilon Cami dhe Av. Eriselda Alku, për pezullimin e ekzekutimit 

të vendimit nr. 243, datë 23.07.2020 të Gjykatës së Apelit Vlorë, sipas përcaktimeve të nenit 

479 të K.Pr.Civile, 

 

VËREN: 

 

I. Rrethanat e çështjes 

 

1.Referuar akteve të administruara në dosjen gjyqësore, rezulton se paditësi i kundërpaditur 

Dhimitraq Buda i është drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier në datën 02.10.2014, me 

padinë me objekt të sipërcituar në pjesën hyrëse të këtij akti. Po në këtë gjykim, pala e 
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paditur kundërpaditëse Petraq Bello, ka depozituar kundërpadinë e cila është marrë në 

shqyrtim së bashku me padinë nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Fier.  

  

2. Me vendimin nr. 1893 (485), datë 10.04.2018, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Fier ka 

vendosur: 

 

-Rrëzimin e kërkesëpadisë në lidhje me çështjen civile me Nr. Regj. Theme. 21271-02062-

62-2014 (1739/593/292/243/325) me datë regjistrimi 02.10.2014/2015/2016/2017. 

-Rrëzimin e kundërpadisë në lidhje me çështjen civile me Nr. Regj. Theme. 21271-02062-62-

2014 (1739/593/292/243/325) me datë regjistrimi 02.10.2014/2015/2016/2017. 

-Shpenzimet gjyqësore në lidhje me padinë në ngarkim të palës paditëse në padi; 

-Shpenzimet gjyqësore në lidhje me kundërpadinë në ngarkim të palës kundërpaditëse në 

kundërpadi. 

 

3. Me vendimin nr. 243, datë 23.07.2020, Gjykata e Apelit Vlorë ka vendosur: 

 

-Lënien në fuqi të vendimit nr. 62-2018-1895 (485), datë 10.04.2018 të Gjykatës së Rrethit 

Gjyqësor Fier me këtë ndryshim në pikën 2 (dy) të vendimit si më poshtë: 

-Pranimin pjesërisht të kundërpadisë. 

-Anullimin e pjesshëm të vendimit të Komisionit të Kthimit dhe Kompensimit të Pronave me 

nr. 68, datë 01.02.1994 dhënë në favor të palës paditëse të kundërpaditur për njohjen e 

kthimin e sipërfaqes së mbivendosur prej 203 m2 sipas planvendosjes nr. 1 të aktit të 

ekspertimit të ekspertes Lura Fida, e cila bëhet pjesë e këtij vendimi. 

-Shpenzimet gjyqësore i ngarkohen paditësit të kundërpaditur. 

-Lëshimin e urdhërit të ekzekutimit për këtë vendim. 

 

4. Kundër vendimit nr. 243, datë 23.07.2020 të Gjykatës së Apelit Vlorë, pala paditëse e 

kundërpaditur Dhimitraq Buda, ka ushtruar të drejtën e rekursit pranë Gjykatës së Lartë.  

 

5. Me shkresën nr. 2801 Prot, datë 16.11.2020, pala paditëse e kundërpaditur në 

gjykimin e themelit, z. Dhimitraq Buda, përfaqësuar nga Av. Eriselda Alku dhe Av. 

Drilon Cami, i është drejtuar Gjykatës së Lartë me kërkesën për pezullimin e 

ekzekutimit të vendimit nr. 243, datë 23.07.2020 të Gjykatës së Apelit Vlorë deri në 

zgjidhjen përfundimtare të çështjes, duke pretenduar këto shkaqe: 

 

 Kemi ushtruar rekurs ndaj vendimit të dhënë nga Gjykata e Apelit Vlorë, pasi ky 

vendim është marrë në kundërshtim me ligjin dhe si i tillë duhet të prishet nga ana e 

Gjykatës së Lartë. 

 Sipas fakteve që ka parashtruar ATP, ka rezultuar e provuar se prona objekt shqyrtimi 

është trajtuar nga ky institucion (KKKP Fier) më parë për palën paditëse në këtë 

gjykim Dhimitraq Buda dhe për këtë arsye, po kjo pronë nuk mund të trajtohej në 

favor edhe të një subjekti tjetër mbi të njëjtën praktikë shpronësimi. 

 I padituri kundërpaditës Petraq Bello, nën cilësinë e trashëgimtarit ligjor të subjektit të 

shpronësuar Ilia Bello është trajtuar me vendimin nr. 246, datë 19.12.2007 të KKKP 

Fier, për të njëjtën pronë për të cilën paditësi kundërpaditës dhe të paditurit në 
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kundërpadi janë trajtuar me vendimin nr. 68, datë 01.02.1994 të KKKP ish-Pronarëve 

Fier, i cili edhe është regjistruar  në regjistrat e ZVRPP Fier. 

 Gjykatat nuk kanë ndërtuar drejtë ndërgjyqësinë në shqyrtimin e kësaj çështje, për 

shkak se në këtë gjykim nuk janë thirrur personat e tretë të cilët tërheqin të drejta dhe 

detyrime për këtë proces. Kjo për faktin se, pala paditëse e kundërpaditur e ka shitur 

pronën objekt gjykimi në masën 255 m2 nëpërmjet kontratës së shit-blerjes me nr. 

3190 rep, 512 Kol datë 06.06.2003 tek blerësi Enver Sako, i cili edhe e ka regjistruar 

atë në ZVRPP Fier (sot AKSH Drejtoria Rajonale Fier).  

 Ndërsa pjesën tjetër të pronës objekt shqyrtimi, pala paditëse e kundërpaditur e ka 

vënë si kolateral për një kontratë kredie, duke nënshkruar kontratën e hipotekës me nr. 

6105 Rep. dhe nr. 2209 Kol, datë 05.11.2007 me Bankën Eproriki sh.a. 

 Në kushtet kur as Banka Emporiki sh.a dhe as subjekti Enver Sako nuk janë thirrur në 

këtë gjykim, prej të cilit tërheqin të drejta dhe detyrime të ligjshme, konkludohet se 

nuk është ndërtuar drejtë ndërgjyqësia në këtë gjykim, fakt i cili përbën shkak për 

cënimin e vendimeve të dhëna nga gjykatat më të ulëta. 

 Faktet e mësipërme, asnjë prej gjykatave të cilat janë investuar për të marrë në 

shqyrtim këtë çështje, nuk janë marrë në shqyrtim nga ana e tyre, pasi këto gjykata 

nuk kanë kryer një hetim të plotë dhe të gjithanshëm gjë e cila çon në prishjen e 

vendimeve të dhëna prej tyre në kuptim të nenit 467 të K.Pr.Civile. 

 Në kushtet kur me ekzekutimin e vendimit të dhënë nga Gjykata e Apelit Vlorë, 

cënohet e drejta e banesës së familjes Sako, si dhe të drejtat paurore të bankës 

Emporiki sh,a, të cilët nuk ka qenë palë në këtë gjykim, është kërkuar pezullimi i 

ekzekutimit të këtij vendimi nga Gjykata e Lartë. 

 Gjithashtu, me vendimin e dhënë nga Gjykata e Apelit Vlorë cënohet edhe e drejta për 

banesë e paditësit Dhimitër Buda dhe e bashkëshortes së tij, të cilët janë pensionistë 

dhe kanë probleme të tjera shëndetësore. Në këtë mënyrë, nëse vendimi i dhënë nga 

Gjykata e Apelit Vlorë nuk do të pezullohej, këtyre subjekteve do tu cënohej e drejta 

për banesë e cila mbrohet dhe sanksionohet në mënyrë të posaçme nga Kushtetuta e 

Republikës së Shqipërisë.  

 Në kushtet kur pala paditëse e kundërpaditur Dhimitër Buda dhe bashkëshortja e tij 

nuk mund të sigurojnë dot një banesë tjetër për shkak se janë pensionistë dhe me 

probleme shëndetësore, është kërkuar pezullimi i ekzekutimit të këtij vendimi sipas 

parashikimeve të nenit 479 të K.Pr.Civile. 

 

6. Në lidhje me kërkesën e palës kërkuese Dhimitraq Buda për pezullimin e ekzekutimit 

të vendimit nr. 243, datë 23.07.2020 të Gjykatës së Apelit Vlorë, pala e interesuar 

Petraq Bello, përfaqësuar nga Av. Serafin Guço, ka paraqitur këto parashtrime: 

 

 Pala e interesuar në këtë gjykim Petraq Bello nuk është dakord me kërkesën e bërë 

nga kërkuesi Dhimitraq Budo për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 243, datë 

23.07.2020 të Gjykatës së Apelit Vlorë. 

 Referuar parashikimeve të nenit 479 të K.Pr.Civile kërkesa e paraqitur për pezullimin 

e ekzekutimit të vendimit, duhet të depozitohej pasi pala të ketë ushtruar të drejtën e 

rekursit ndaj vendimit të dhënë nga gjykata e apelit. 
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 Deri në momentin e dorëzimit të këtyre parashtrimeve, palës së interesuar në këtë 

gjykim Petraq Bello, nuk rezulton ti jetë komunikuar ndonjë rekurs nga pala kërkuese 

në këtë gjykim Dhimitër Buda, ndaj vendimit nr. 243, datë 23.07.2020 të Gjykatës së 

Apelit Vlorë. Për këtë arsye, kjo palë pretendon se rekursi nuk është paraqitur dhe si e 

tillë, kërkesa për pezullim nuk duhet të pranohet. 

 Vendimi me nr. 243, datë 23.07.2020 i Gjykatës së Apelit Vlorë, nuk është vendim i 

ekzekutueshëm, pasi me të nuk janë detyruar palët ndërgjyqëse që ti japin njëra-tjetrës 

ndonjë gjë në këmbim.  

 Vlen të theksohet se, pala e interesuar në këtë gjykim, Petraq Bello, i cili, në gjykimin 

e themelit mban pozicionin procedural të palës së paditur kundërpaditëse, nuk 

pretendon se pala kërkuese Dhimitër Buda, i cili mban pozicionin procedural të 

paditësit të kundërpaditur në gjykimin e themelit, i ka zënë ndonjë copë truall. Në të 

kundërt, është pala paditëse e kundërpaditur Dhimitër Buda, ai, i cili pretendon se pala 

e paditur/kundërpaditëse Petraq Bello i ka zënë një sipërfaqe tokë truall prej 203 m2.  

 Gjatë shqyrtimit gjyqësor ka rezultuar e provuar se pala e paditur kundërpaditëse 

Petraq Bello nuk ja ka zënë palës paditëse të kundërpaditur sipërfaqen prej 203 m2, 

konkluzion i cili u mbështet tek fakti se kufiri mes pronave të ndërgjyqësve nuk ka 

lëvizur kurrë, por gabimi është kryer nga përdorimi i një hartë të gabuar të prodhur 

nga ish-KKKP Fier.  

 Për sa më sipër, është kërkuar mospranimi i kërkesës për të bërë pezullimin e 

ekzekutimit të vendimit nr. 243, datë 23.07.2020 të Gjykatës së Apelit Vlorë. 

 

7. Gjatë kohës që çështja ka qenë për shqyrtim pranë Gjykatës së Lartë, pala kërkuese 

Dhimitër Buda i është drejtuar Gjykatës së Lartë me kërkesën me nr. 232 prot, datë 

25.01.2021, me të cilën ka vënë në dispozicion shkresën e datës 21.12.2020 të Agjencisë 

Shtetërore të Kadastrës, Drejtoria Vendore Fier, me lëndë “Kërkesë për plotësim 

dokumentacioni” drejtuar z. Dhimitër Buda. 

 

II. Vlerësimi i Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë 

 

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 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. 

 

10. Në zbatim të pikës 1 të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile, pala kërkuese Dhimitraq 

Buda, e cila ka pasur pozicionin procedurial të palës paditëse të kundërpaditur në vendimin 

gjyqësor që kërkohet të pezullohet, me paraqitjen e rekursit ndaj vendimit nr. 243, datë 

23.07.2020 të Gjykatës së Apelit Vlorë, ka kërkuar pranë Gjykatës së Lartë edhe pezullimin e 

ekzekutimit të këtij vendimi. Gjithashtu, rezulton e provuar se pala e paditur kundërpaditëse 
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në gjykimin e themelit të çështjes, Petraq Bello, si dhe palët e paditura në padi dhe ato të 

paditura në kundërpadi janë njoftuar rregullisht për kërkesën e paraqitur nga pala kërkuese 

Dhimitraq Budo. Për shkak të mosmarrjes dijeni nëpërmjet fletërthirrjes, të palëve të paditura 

në padi Violeta Cuko, Adriana Capo, Sili Mitri, Artur Mitri dhe Irena Çarçani, si dhe palëve 

të paditura në kundërpadi Valentina Isufaj, Margarita Buda dhe Spiro Buda, Gjykata e Lartë 

ka kryer njoftimin me shpallje publike.  

 

11. Në lidhje me kërkesën e paraqitur nga pala paditëse e kundërpaditur Dhimitraq Buda, pala 

e paditur kundërpaditëse Petraq Bello ka parashtruar pretendimet e tij nëpërmjet kërkesës me 

nr.3201 prot., datë 22.11.2020, duke kërkuar mospranimin e kërkesës për pezullimin e 

ekzekutimit të vendimit nr. 243, datë 23.07.2020 të Gjykatës së Apelit Vlorë, me arsyetimin 

se vendimi gjyqësor që kërkohet të pezullohet është vendim deklarativ dhe si i tillë ai nuk 

përmban ndonjë veprim konkret për tu kryer nga palët, në mënyrë që të vihet në ekzekutim. 

 

12. Fillimisht, Kolegji vlerëson të marrë në analizë faktin 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 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.  

 

13. Nga ana tjetër, masa e përkohshme e pezullimit zbatohet vetëm ndaj vendimeve gjyqësore 

të formës së prerë që janë tituj ekzekutiv në kuptim të nenit 510/a të K.Pr.C, konkretisht 

vendimet gjyqësore të formës së prerë që përmbajnë një detyrim (vendimet kondemnatore) 

dhe nuk zbatohet ndaj vendimeve të njohjes (deklarative). Këto vendime të marra në 

përfundim të gjykimeve të iniciuara nga padi sipas nenit 32/b të Kodit të Procedurës Civile, 

(të quajtura ndryshe padi provokatore), sigurojnë bazën për një padi detyrimi në të ardhmen 

(formulae praeiudiciales). Ato kanë për qëllim vërtetimin e qënies ose jo të një marrëdhënieje 

juridike të caktuar. Në këtë kuptim, paditë e njohjes nuk shoqërohen në kërkim edhe me 

detyrimin e të paditurit për kryerjen e një veprimi të caktuar. Si rrjedhojë, vendimet e marra 

mbi bazën e këtyre padive, nuk mund të vihen drejtpërdrejtë në ekzekutim, por ato mund të 

shërbejnë vetëm si bazë për dhënien më vonë të një vendimi detyrimi. 

 

14. Në vijim të arsyetimit të mësipërm, Kolegji vlerëson se neni 479 nuk gjen zbatim për 

vendimet deklarative, për sa kohë ato nuk plotësojnë cilësitë e titullit ekzekutiv sipas nenit 

510/a të K.Pr.Civile. Kjo do të thotë se, vetëm, tek vendimet e detyrimit, debitori 

gjyqhumbës, i cili është ngarkuar me vendim gjyqësor të formës së prerë me përmbushjen e 

një detyrimi, ka të drejtë të kërkojë sipas nenit 479 të K.Pr.Civile pezullimin e ekzekutimit të 
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këtij vendimi nëse nga ekzekutimi i menjëhershëm, atij mund t’i vijnë pasoja të rënda dhe të 

pariparueshme. Kolegji vlerëson se, qënia titull ekzekutiv e vendimit gjyqësor të formës së 

prerë, përbën premisën bazë mbi të cilën, ky i fundit vlerëson paraprakisht çdo kërkesë 

pezullimi. Vetëm pasi plotësohet ky kusht (conditio sine qua non), Kolegji vlerëson më pas, 

rast pas rasti, nëse ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit sjell apo jo pasoja të rënda dhe të 

pariparueshme. 

 

15. Duke iu rikthyer çështjes konkrete, Kolegji vlerëson të theksojë faktin se, vendimi i 

Gjykatës së Apelit Vlorë, me të cilin është pranuar pjesërisht kundërpadia me objekt 

konstatimin e pavlefshmërisë së së vendimit nr. 68, datë 01.02.1994 të KKKP pranë Bashkisë 

Fier, duke u urdhëruar anullimi i pjesshëm i këtij vendimi dhënë në favor të palës paditëse të 

kundërpaditur për njohjen e kthimin e sipërfaqes së mbivendosur prej 203 m2 sipas 

planvendosjes nr. 1 të aktit të ekspertimit të ekspertes Lura Fida, është një vendim gjyqësor 

deklarativ dhe nuk përbën titull ekzekutiv. Sa më sipër, Kolegji rithekson se ky vendim 

gjyqësor nuk mund të pezullohet, pasi nga natyra e tij ai nuk është një vendim i 

ekzekutueshëm, por është thjesht një vendim deklarativ, i cili mund të shërbejë si bazë për 

dhënien e një vendimi detyrimi, të ekzekutueshëm në të ardhmen. Kjo do të thotë se, Kolegji 

në rastin konkret nuk ka çfarë të pezullojë, pasi mungon titulli ekzekutiv (konkretisht 

përmbushja e detyrimit), nga ekzekutimi i të cilit debitorit gjyqhumbës mund t’i vijnë pasoja 

të rënda dhe të pariparueshme në kuptim të nenit 479 të K.Pr.Civile.  

 

16. Bazuar sa më sipër, Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë vlerëson se nuk ka vend për të 

pranuar kërkesën e paraqitur nga kërkuesi Dhimitraq Buda për pezullimin e ekzekutimit të 

vendimit gjyqësor nr. 243, datë 23.07.2020 të Gjykatës së Apelit Vlorë. 

 

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 Dhimitraq Buda, për pezullimin e 

ekzekutimit të vendimit nr. 243, datë 23.07.2020 të Gjykatës së Apelit Vlorë. 

 

 

Tiranë, më 10.02.2021 

 

   

    ANËTAR          ANËTAR               KRYESUES 

 

           Sokol SADUSHI       Ilir PANDA             Ervin PUPE 
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI CIVIL 

 

Nr. 26/292/2 i Regj.Themeltar 

Nr. 26/292/2 i Vendimit 

V E N D I M 

 

NE EMËR TË REPUBLIKËS 
 

               Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë i përbërë nga gjyqtarët: 

  

 Ervin PUPE          - Kryesues 

     Ilir PANDA          - Anëtar 

     Sokol SADUSHI    - Anëtar 

    

në datën 10.02.2021 mori në shqyrtim në dhomën e këshillimit kërkesën për pezullim 

që iu përket palëve: 

 

KËRKUES:   Avokatura e Shtetit, Zyra Vendore Korçë 

 

OBJEKTI: Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr.41-2018-2770(933), 

datë 27.07.2018 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Korçë, i lënë 

në fuqi me vendimin nr.40, datë 24.01.2019 të Gjykatës së 

Apelit Korçë. 

 

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

 

Për çështjen civile që iu përket palëve: 

 

PADITËS:   Besim Gjokola, 

Mirvete Gjokola, 

Roland Gjokola, 

Elona Gjokola 

 

I PADITUR:    Operatori  i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike sh.a 

 

SUBJEKT I INTERESUAR : Zyra Vendore e Avokaturës së Shtetit Korçë. 

 

                           KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SE LARTË 

 

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

vendimit gjyqësor të formës së prerë, 

  

        V Ë R E N 

 

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

Avokatura e Shtetit, Zyra Vendore Korçë, me datë 20.05.2019 ka paraqitur një kërkesë për 

pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 41-2018-2770(933), datë  27.07.2018 të Gjykatës së 

Rrethit Gjyqësor Korçë, i lënë në fuqi me vendimin nr.40, datë 24.01.2019 të Gjykatës së 

Apelit  Korçë. 

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

Gjokola,Mirvete Gjokola,Roland Gjokola,Elona Gjokola, i janë drejtuar Gjykatës së Rrethit 

Gjyqësor Korçë, kundrejt palës së paditur, Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike 

sh.a, Zyra Vendore e Avokaturës së Shtetit Korçë , me objekt “Shpërblim dëmi”. 

3. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Korçë, me vendimin nr.41-2018-2770(933), datë 

27.07.2018 ka vendosur: 

-“ Pranimin pjesërisht të padisë”. 

-“Detyrimin e palës së paditur Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike sh.a, ti 

dëmshpërblejë paditësit Besmir Gjokola, Mirvete Gjokola, Roland Gjokola dhe Elona 

Gjokola për dëmin e shkaktuar nga aksidenti në punë i datës 03.06.2015 ku ka mbetur i 

dëmtuar paditësi Besmir Gjokola përkatësisht: 

Paditësi Besmir Gjokola për dëmin pasuror të shkaktuar në masën 4,200.000 (katër milion e 

dyqind mijë) lekë; shpenzimet për përkujdesjes në masën 8,693,169 (tetë milion e gjashtëqind 

e nëntëdhjetë e tre mijë e njëqind e gjashtëdhjetë e nëntë), lekë dëmin biologjik në masën 

6,675,765 (gjashtë milion e gjashtëqind e shtatëdhjetë e pesë mijë e shtatëqind e 

gjashtëdhjetë e pesë) lekë:dëmin moral në masën 3,064,882 (tre milion e gjashtëdhjetë e 

katër mijë e tetëqind e tetëdhjetë e dy) lekë, dëmin ekzistencial në masën 3,064,882(tri milion 

e gjashtëdhjetë e katër mijë e tetëqind e tetëdhjetë e dy)lekë”. 

-“ Paditësi Mirvete Gjokola për dëmin moral në masën 3,064,882 (tri milion e gjashtëdhjetë 

e katër mijë e tetëqind e tetëdhjetë e dy) lekë dhe dëmin ekzistencial në masën 3,064,882(tri 

milion e gjashtëdhjetë e katër mijë e tetëqind e tetëdhjetë e dy) lekë”. 

- “Paditësin Roland Gjokola për dëmin moral në masën 3,064,882 (tri milion e gjashtëdhjetë 

e katër mijë e tetëqind e tetëdhjetë e dy)lekë dhe dëmin ekzistencial në masën 3,064,882 (tri 

milion e gjashtëdhjetë e katër mijë e tetëqind e tetëdhjetë e dy) lekë”. 

-“ Paditësin Elona Gjokola për dëmin moral në masën 3,064,882 (tri milion e gjashtëdhjetë e 

katër mijë e tetëqind e tetëdhjetë e dy) lekë, dhe dëmin ekzistencial në masën 3,064,882(tri 

milion e gjashtëdhjetë e katër mijë e tetëqind e tetëdhjetë e dy)lekë”. 

4. Gjykata e Apelit  Korçë,  me vendimin nr.40, datë 24.01.2019 ka vendosur: 

-“Lënien në fuqi të vendimit nr.41-2018-2770(933), datë 27.07.2018 të Gjykatës së Rrethit 

Gjyqësor Korçë”. 

5. Kundër vendimit të Gjykatës së Apelit Korçë dhe vendimit të Gjykatës së 

Rrethit Gjyqësor Korçë, ka ushtruar rekurs kërkuesi, Avokatura e Shtetit, Zyra 

Vendore Korçë, i cili kërkon njëkohësisht dhe pezullimin e ekzekutimit të këtyre 

vendimeve, duke parashtruar këto shkaqe: 

 Që të kërkohet dëmi i shkaktuar, është e domosdoshme ekzistenca në mënyrë 

kumulative e katër elementeve të përmendur më sipër; mungesa qoftë dhe e njërit prej 

tyre e përjashton nga përgjegjësia subjektin/palën e paditur të cilit i kundër drejtohet 

kërkimi i shpërblimit të dëmit.  

 Në rastin konkret mungojnë elementët thelbësor të përgjegjësisë së OSHEE sh.a- që 

janë : “faji”,  lidhja shkakësore” dhe ’’kundraligjshmëria e veprimeve”.  

 Sqarojmë para jush se “Dëmi jashtëkontraktor”, i pretenduar nga pala paditëse, 

parashikon faktin juridik njerëzor të sjelljes së paligjshme dhe me faj të një personi që 

i shkakton dëm një personi tjetër.  
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 Nëse vërtetohet fakti i paligjshëm dhe lidhja shkakësore e tij me dëmin, lind 

marrëdhënia e detyrimit, e drejta subjektive e personit të dëmtuar për të kërkuar 

dëmshpërblim dhe detyrimi personit përgjegjës për ta shlyer atë.  

 Në interpretim të kësaj dispozite, për të vërtetuar se nga ana e veprimeve apo i 

mosveprimeve tona, i është shkaktuar dëm jashtëkontraktor, duhet detyrimisht të 

vërtetohet nga ana e palës që pretendon se është dëmtuar, kryerja e veprimeve tona në 

mënyrë të paligjshme dhe me faj. Në rastin tonë nuk kemi as ndonjë procedim nga ana 

e organit të akuzës për vepra si “Shkelje e sigurisë në pune”. 

 Në zbatim të nenit 609 të KC, për pranimin e përgjegjësisë civile jashtëkontraktore, 

duhet të vërtetohet lidhja shkakësore material ndërmjet sjelljes (veprimit a 

mosveprimit) se paligjshëm e me faj dhe dëmit të shkaktuar. Në vijim, për 

përcaktimin e dëmtimeve (cënimeve) konkrete që rrjedhin nga ky fakt i paligjshëm 

dhe caktimin e dëmshpërblimit përkatës, duhet të –vërtetohet dhe lidhja shkakësore 

juridike ndërmjet tyre.  

 Nëpërmjet lidhjes shkakësore material, vërtetohet se cili është personi përgjegjës 

(subjekti aktiv) dhe shkak-pasoj e ndërmjet tre elementeve objektive e subjektive të 

faktit të paligjshëm (ngjarjes së dëmit), sjelljes së paligjshme (objektiv) e me faj 

(subjektiv) dhe pasojës së ardhur prej tyre, pra dëmtimit të një tjetri në personin a 

pasurinë e tij (objektiv).  

 Në këto kushte, paditësit nuk legjitimohen për të kërkuar shpërblim për dëmin pasuror 

dhe jopasuror, pasi nuk përmbushin kriteret e nenin 608 të KC.  

 Në përfundim të ankimit tonë, në mënyrë të përmbledhur shprehimisht, Gjykata ka 

dhënë një vendim në shkelje të rëndë të normave nuk ka respektuar parimin e hetimit 

të plotë e të gjithanshëm (neni 14 KPC) . 

 Gjykata e Rrethit Gjyqësor Korçë dhe Gjykata e Apelit Korçë ka gabuar në dhënien e 

vendimit pasi paditësi e investoi gjykatën duke ngritur një padi për të cilën rezulton se 

nuk gëzon legjitimitet aktiv.  

 Pretendimet e paditësve nuk u provuan aspak gjatë këtij gjykimi.  

 

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

kërkesës për pezullim të palës kërkuese Avokatura e Shtetit, Zyra Vendore Korçë, 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, Avokatura e Shtetit, Zyra Vendore Korçë, dhe 

nuk kanë paraqitur pretendime lidhur me mospranime kërkesës për pezullimin e vendimit 

nr.41-2018-2770(933),  datë  27.07.2018 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Korçë, i lënë në fuqi 

me vendimin nr.40, datë 24.01.2019 të Gjykatës së Apelit  Korçë.                    

 

 

II. Vlerësimi i Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë 

 

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

kërkuese Avokatura e Shtetit, Zyra Vendore Korçë, për pezullimin e ekzekutimit të vendimit 

gjyqësor të sipërcituar është e pabazuar në ligj. 

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

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

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

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



4 

 

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

materiale që siguron ekzekutimin vendimit”. 

9. Kolegji vlerëson se neni 479/1 i 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, Avokatura e Shtetit, Zyra 

Vendore Korçë, kërkon pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor, Kolegji Civil vlerëson 

se, kërkuesi nuk ka paraqitur asnjë shkak apo argument konkret të bazuar në prova se pse 

ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit do të sillte për palën e paditur pasoja të rënda dhe të 

pariparueshme. 

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

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

pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë. 

 

P Ë R   K Ë T O   A R S Y E, 

 

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

Civile; 

 

  V E N D O S I: 

 

Mospranimin e kërkesës së paraqitur nga kërkuesi Avokatura e Shtetit, Zyra Vendore Korçë, 

për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr.41-2018-2770(933), datë 27.07.2018 të Gjykatës 

së Rrethit Gjyqësor Korçë, i lënë në fuqi me vendimin nr.40, datë 24.01.2019 të Gjykatës së 

Apelit  Korçë.                    

 

  Tiranë, më 10.02.2021 

 

 

     ANËTAR                 ANËTAR         KRYESUES  

 

   Ilir PANDA              Sokol SADUSHI       Ervin PUPE 
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             REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

       GJYKATA E LARTË 

                               KOLEGJI CIVIL 

 

Nr. 103/474/7 i Regj.Themeltar 

Nr. 103/474/7 i Vendimit 

 

                     V E N D I M 

       

                           NE EMËR TË REPUBLIKËS 

 

                             Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë i përbërë nga gjyqtarët: 

 

        Ervin PUPE - Kryesues 

        Ilir PANDA - Anëtar 

           Sokol SADUSHI - Anëtar 
 

në datën 10.02.2021 mori në shqyrtim në dhomën e këshillimit kërkesën për pezullim 

që iu përket palëve: 

 

KËRKUES:   Qendra Spitalore “Nënë Tereza” Tiranë 

 

OBJEKTI: Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr.1660, datë 19.12.2018       

të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Elbasan, lënë në fuqi me 

vendimin nr.10-2019-1408(490), datë 18.07.2019 të Gjykatës 

së Apelit Durrës. 

 

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

 

Për çështjen civile që iu përket palëve: 

 

PADITËS:   Artan Elezi,  

Ines Elezi 

Mariglen Elezi 

 

I PADITUR:      International Hospital sha.Tiranë, (ish Spitali Hygeia) 

Spitali Rajonalë “Xhaferr Kongoli”, Elbasan. 

Qendra Spitalore Universitare “Nënë Tereza Tiranë” 

 

Me pjesëmarrjen e Avokaturës së Shtetit Zyra Vendore Durrës. 

 

KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SE LARTË 

 

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

vendimit gjyqësor të formës së prerë, 

  

        

     V Ë R E N 
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I. Rrethanat e çështjes 

 

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

Spitalore “Nën Tereza” Tiranë, me datë 21.10.2019 ka paraqitur një kërkesë për pezullimin e 

ekzekutimit të vendimit nr.1660, datë 19.12.2018 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Elbasan, i 

lënë në fuqi me nr.10-2019-1408(490), datë 18.07.2019 të Gjykatës së Apelit Durrës. 

2. Referuar akteve të administruara në gjykatat e faktit rezulton se pala paditese Artan 

Elezi, Ines Elezi, Mariglen Elezi, i janë drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Elbasan, 

kundrejt palës së paditur, Qendra Spitalore “Nënë Tereza” Tiranë, me objekt “Shpërblim 

dëmi”. 

3. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Elbasan, me vendimin nr. 1660, datë 19.12.2018  ka 

vendosur: 

-“Pranimin pjesërisht të padisë”. 

-“Detyrimin e të paditurve Spitali Rajonal “Xhaferr Konkoli", Elbasan dhe Qendrës 

Spitalore Universitare “Nën Tereza” Tiranë, ti paguajë solidarisht paditësve Artan Elezi, 

Inses Elezi dhe Mariglen Elezi, dëmin pasurorë në total vlerën prej 2,193.21113 lekë, dhe 

kamata ligjore mbi këtë shumë sipas normës bazës të interesit të shpallur nga Banka e 

Shqipërisë, duke filluar nga data e ngritjes së padisë datë 05.09.2016 deri në ditën e 

ekzekutimit të këtij vendimi”. 

-“Detyrimin e të paditurve Spitali Rajonal "Xhaferr Kongoli" Elbasan dhe Qendrës Spitalore 

Universitare “Nën Tereza” Tiranë, ti paguajë solidarisht paditësit Artan Elezi dëmin jo-

pasuror (moral dhe ekzistencial) në vlerën prej 1.770,719 lekë dhe kamat ligjore që përbëhen 

nga :a) kamatat ligjore nga data e depozitimit të padisë datë 06.09.2016 deri në ditën e 

dorëzimit të aktit të ekspertimit datë 04.06.2018 në vlerën prej 58,493 lekë dhe b) kamatat 

ligjore ditore nga data e dorëzimit të aktit të ekspertimit deri në ditën e ekzekutimit të këtij 

vendimi në vlerën prej 51.62 lekë, referuar akti të ekspertimit kontabël të administruar në 

dosje”. 

-“Detyrimin e të paditurve Spitali Rajonale “Xhaferr Kongoli” Elbasan, dhe Qendres 

Spitalore Universitare “Nënë Tereza” Tiranë, ti paguajë solidarisht paditëses Inesa Elezi 

dëmin jo-pasuror (moral dhe ekzistencial), në vlerën prej 1.770.719 lekë, dhe kamata ligjore 

që përbëhen nga a) kamata ligjore nga data e depozitimit të padisë datë 06.09.2016 deri në 

ditën e dorëzimit të aktit të ekspertimit datë 04.06.2018   në vlerën prej 58.493 lekë dhe b) 

kamata ligjore ditore nga data e dorëzimit të aktit të ekspertimit deri në ditën e ekzekutimit të 

këtij vendimi në vlerën prej 51,62 lekë, referuar aktit të ekspertimit kontabël të administruar 

në dosje”. 

-“Detyrimin e të paditurit Spitali Rajonal “Xhaferr Kongoli” Elbasan dhe Qendrës Spitalore 

Universitare “Nën Tereza” Tiranë, ti paguajë solidarisht paditësit Mariglen Elezi dëmin jo-

pasuror (moral dhe ekzistencial) në vlerën 1.770,719 lekë, dhe kamata ligjore që përbëhen 

nga :a) kamata ligjore nga data e depozitimit të padisë datë 06.09.2016 deri në ditën e 

dorëzimit të aktit të ekspertimit datë 04.06.2018 në vlerën prej 58,493 lekë, dhe b) kamata 

ligjore ditore nga data e dorëzimit të aktit të ekspertimit deri në ditën e ekzekutimit të këtij 

vendimi në vlerën prej 51.62 lekë, referuar aktit të ekspertimit kontabël të administruara në 

dosje”. 

-“Rrëzimin për pjesën tjetër të padisë”. 

-“Rrëzimin e padisë për të paditurin “International Hospital” sh.a. 

4. Gjykata e Apelit Durrës, me vendimin nr.10-2019-1408(490), datë 18.07.2019 ka 

vendosur:  

-“Lënien në fuqi të vendimit civil nr.1660, datë 19.12.2018 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 

Elbasan”. 

5. Kundër vendimit të Gjykatës së Apelit  Durrës, dhe vendimit të Gjykatës së 

Rrethit Gjyqësor Elbasan, ka ushtruar rekurs kërkuesi, Qendra Spitalore “Nën 

Tereza” Tiranë, i cili kërkon njëkohësisht dhe pezullimin e ekzekutimit të këtyre 

vendimeve, duke parashtruar këto shkaqe; 
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 Së pari, bazuar në shkresën e Institutit të Mjekësisë Ligjore me nr.2444 prot, datë 

06.11.2017 e Depozituar në dosjen gjyqësore si provë shkresore me anë të së cilës 

Instituti i Mjekësisë Ligjore informon se mjekët Besim Ymaj, Gjergji Syko, Sabri 

Hoxha nuk janë pjesë e IME-së. 

 Mjekët Besim Ymaj dhe Gjergji Syko nuk janë paraqitur në konkurs ndërsa mjeku 

Gjergji Syko nuk është shpallur fitues në konkursin për ristrukturimin e IML.  

 Sa më sipër akti është i pavlefshëm pasi personat e sipër përmendur nuk kanë tagrin 

për të kryer një akt ekspertimi.  

 Pra, akti i ekspertimit rezulton të jetë kryer nga mjekë të cilët nuk janë as specialist të 

fushës së Neurologjisë apo Onkologjisë si dhe nuk janë pjesë e IME. 

 Paditësja fillimisht ka bërë kallëzim penal në prokurori për mjekim të pakujdesshëm 

ndaj shtetases Shpresa Elezi, ku dhe janë caktuar ekspert mjeko ligjor, dhe kemi jo një 

por tre akte ekspertimi të cilët referohen edhe në këtë akt ekspertimi duke dal ne 

konkluzionin se e para nuk mund të përcaktohet në mënyrë të saktë dhe shkencore 

shkaku i vdekjes për të gjykuar nëse ka mjekim të pakujdesshëm apo vdekja e saj 

është e pashmangshme. 

 Në aktin e dytë të ekspertimit thuhet se nga Rezonanca Magnetike e kokës e datës 

06.07.2013 nuk është evidentuar tumori dhe në këto kushte nuk mund të bëhej 

diagnostikimi i sëmundjes.  

 Si dhe akti i ekspertimit me nr.310, datë 18.12.2015 i cili ka konstatuar se trajtimi dhe 

mjekimi i pacientes ka qenë konform gjendjes shëndetësore, për pasojë vdekja nuk 

mund të evitohej, për sa kohë kemi dy qëndrime të kundërta në aktet e ekspertimit të 

cilat bien në kundërshtim me njëra-tjetrën, jemi përpara dyshimeve për një ekspertim 

të rrem.  

 Kemi një qëndrim i cili nuk konstaton shkelje të protokollit mjekësor apo mjekimi të 

pakujdesshëm nuk përcaktohet shkaku i vdekjes dhe nuk ka shkelje të protokollit 

mjekësor duke mos ngarkuar me përgjegjësi asnjë prej mjekeve Q.S.U.T-së dhe kemi 

një akt ekspertimi i cili konstaton shkelje të protokollit mjekësorë duke mos dhënë në 

mënyrë të qartë dhe konkrete se cilat janë shkeljet të cilat ngarkojnë me përgjegjësi 

QSUT-në.  

 Akti i ekspertimit mjeko ligjor rezulton i pa qartë dhe nuk jep përgjigje lidhur me 

dëmin e shkaktuar ndaj paditëses.  

 Akti i ekspertimit flet me terma teknik duke mos dhënë në mënyrë të qartë a kanë 

lidhje veprimet e Q.S.U.T-së në ardhjen e pasojës tek e ndjera? 

6. Kundër kërkesës për pezullim të ushtruar nga pala e paditur, Qendra 

Spitalore Universitare “Nën Tereza Tiranë, kanë paraqitur pretendimet e tyre pala 

paditëse Artan Elezi, Ines Elezi, Mariglen Elezi, duke kërkuar mospranimin e 

kërkesës për pezullim, duke parashtruar këto shkaqe:  

 Të vetmin shkak që pala kërkuese e lidh me dëmin e rënd e të pariparueshëm është 

fakti se kanë një buxhet të përcaktuar për tu shpenzuar për barna, pajisje mjekësore 

investime etj, dhe ekzekutimi i vendimit do të sillte pasoja të rënda që do të ndikonte 

deri në shëndetin e pacientëve të cilët janë më shumë se 1500 persona në ditë që 

marrin shërbimin spitalor.  

 Pra sipas logjikës juridike të përdorur nga kërkuesja kjo palë nuk duhet të ekzekutojë 

asnjëherë vendime gjyqësore të formës së prerë sepse i përket buxhetit financiar, si 

dhe “dëmtohen”pacientë e shtruar në spital.  

 Ky argument jo vetëm nuk është juridik por dhe alogjik.E ndjera është kuruar për më 

tepër se një vit në të dy spitalet publike, për shumë sëmundje të tjera të cilat nuk i 

kishte madje dhe është operuar duke rënduar gjëndjen e sajë shëndetësore dhe në 

asnjë moment nuk iu përcaktua diagnoza e tumorit duke i shkaktuar dhimbje të 

padurueshme, uljen e cilësisë së jetës dhe në fund pamundësi shërimi, pasi sëmundja 

u konstatua jashtë vendit në stad shumë të avancuar.  
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 Nga të dy spitalet në mënyrë indirekte është pranuar fakti se nuk është përcaktuar 

qartë diagnoza dhe për faj të tyre sëmundja avancoi në stadin e fundit e vërtetuar kjo 

nga rezonancat mjekësore dhe aktet e ekspertimit në dosje.  

 Jashtëgjyqësisht pala kërkuese dhe pala tjetër e paditur Spitali Rajonal Elbasan e kanë 

pranuar fajin për pasojën e ardhur dhe nuk pranuan të paraqiten në gjykimin në apel 

dhe pse ishin njoftuar rregullisht nga gjykata.  

 Gjykimi në Gjykatën e Apelit është kryer vetëm në prani të Avokaturës së Shtetit dhe 

përfaqësuese se paditësve Ines Elezi.Ndërkohë që nga pala e paditur Spitali Rajonal 

Elbasan “Xhaferr Kongoli”jo vetëm është pranuar faji, por me veprime konkrete kjo 

palë ka pranuar shlyerjen e detyrimit dhe në bazë të fondeve të disponueshme ka 

vazhduar shlyerjen dhe gjatë periudhës së pandemisë, kur veprimet konkrete kjo palë 

ka pranuar shlyerjen e detyrimit dhe në bazë të fondeve të disponueshme ka vazhduar 

shlyerjen dhe gjatë periudhës së pandemisë kur veprimet përmbarimore si shumë 

veprimtari të tjera në vendin tone u pezulluan.  

 Kjo palë sipas vërtetimit nr.03/20, datë 27.05.2020 ka pagaur vlerën 1 800 000 lekë 

me këste mujore sipas një plan grafiku të hartuar nga vetë subjekti për periudhën tetor 

2019-maj 2020. 

 Nga pala paditëse kreditore është shlyer tërësisht tarifa përmbarimore dhe shpenzimet 

gjatë ekzekutimit në vlerën 705.568 lekë.  

 Duke qenë detyrimi solidar dhe i pjesëtueshëm vlera e detyrimit nuk është ajo që 

pretendon pala kërkuese,madje shumë më e vogël se aq pasi dhe një pjesë e detyrimit 

siç vërtetohet është shlyer. 

 Gjithsesi këto argumente dhe të tjera në të cilat janë bazuar dy gjykata për dhënien e 

vendimit duke përfshirë dhe llogaritjen e dëmit pasurorë dhe jo pasuror sipas faturave 

të administruara sipas ligjit dhe të llogaritura nga ekspertët i takon shqyrtimit të 

themelit të rekursit dhe jo kërkesës për pezullim siç pretendon kërkuesja.  

6.1. Me datë 11.01.2021 pala paditëse Inese Elezi, ka paraqitur në Gjykatën 

Lartë parashtrime shtesë, si vijon : 

 Me kërkesën e palës kreditore në date 19.09.2019 ka filluar ekzekutimi i titullit 

ekzekutiv të sipërcituar.  

 Me vendimin nr.33-19, datë 30.12.2020 Përmbaruesi Gjyqësor Privat vendosi:  

 Pushimin ekzekutimit të urdhërit të ekzekutimit nr.1660, datë 19.12.2018, të Gjykatës 

se Rrethit Gjyqësor Elbasan, për ekzekutimin e titullit ekzekutiv vendimi nr.1660, 

datë 19.12.2018, të Gjykatës se Rrethit Gjyqësor Elbasan, lënë në fuqi me vendimin 

nr.490, datë 18.07.2019, të Gjykatës se Apelit Durrës, për shkak të përmbushjes së 

plotë të detyrimit.  

 Duke qenë se detyrimi është shlyer plotësisht nga pala debitore, duhet të pushohet 

gjykimi për kërkesën e paraqitur për pezullim, pasi ka mbetur pa objekt.  

 Bashkëlidhur shkresa nr.33-19, datë 30.12.2020 “Komunikim vendim pushimi” dhe 

Vendimi për pushimin e urdhrit të ekzekutimit të ekzekutuar tërësisht.    

 

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

kërkesës për pezullim të palës kërkuese, Qendra Spitalore “Nënë Tereza” 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 Qendra Spitalore “Nën Tereza” Tiranë, dhe kanë paraqitur 

parashtrimet e tyre lidhur me  mospranimin e  kërkesës për pezullimin e  ekzekutimit të 

vendimit  nr.10-2019-1408(490), datë 18.07.2019 të Gjykatës së Apelit Durrës.                         

 

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

kërkuese Qendra Spitalore “Nën Tereza” Tiranë, për pezullimin e ekzekutimit të vendimit 

gjyqësor të sipërcituar është e pabazuar në ligj. 

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 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 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.  

11. Nga shqyrtimi i shkaqeve konkrete për të cilat pala kërkuese, Qendra Spitalore 

“Nënë Tereza” Tiranë, kërkon pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor, Kolegji Civil 

vlerëson se, kërkuesi, Qendra Spitalore “Nënë Tereza” Tiranë 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 i Gjykatës së Lartë vlerëson se nuk ka vend për të 

pranuar kërkesën e paraqitur nga kërkuesi Qendra Spitalore “Nënë Tereza” Tiranë, për 

pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë. 

 

       

        P Ë R   K Ë T O   A R S Y E, 

 

            Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë, në bazë të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile; 

    

 

    V E N D O S I: 

 

Mospranimin e kërkesës së paraqitur nga kërkuesi, Qendra Spitalore “Nënë Tereza” Tiranë,  

për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr.1660, datë 19.12.2018, të Gjykatës së Rrethit 

Gjyqësor Elbasan, i lënë në fuqi me nr.10-2019-1408(490), datë 18.07.2019 të Gjykatës së 

Apelit Durrës.   

Tiranë, më 10.02.2021 

 

 

    ANËTAR      ANËTAR      KRYESUES  

 

 Ilir PANDA          Sokol SADUSHI     Ervin PUPE 
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