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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË

KOLEGJI CIVIL

Nr. 252 i Vendimit.

V E N D I M
NË EMËR TË REPUBLIKËS

Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë i përbërë nga:

Ervin PUPE Kryesues
Sokol SADUSHI Anëtar
Ilir PANDA Anëtar

Sot më datë 11.11.2020, mori në shqyrtim në dhomën e këshillimit kërkesën nr. 252 akti, datë
09.10.2020, si më poshtë:

KËRKUES: Avokati i Shtetit pranë Ministrisë së Infrastrukturës dhe
Energjisë, z. Gramoz Meçani.

OBJEKTI: Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 4166, datë 08.05.2018
të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, i cili është lënë në fuqi
me vendimin nr. 37, datë 21.01.2020 të Gjykatës së Apelit
Tiranë.

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

Për çështjen civile që iu përket palëve ndërgjyqëse:

PADITËS: Marjeta Lleshnaku

NDËRHYRËS KRYESOR: Fiqirete Alla
Edlira Dervishi

I PADITUR: Shoqëria “Operatori i Shpërndarjes së Energjisë
Elektrike” (OSHEE) sh.a

PERSON I TRETË: Shoqëria e Sigurimeve “Atlantik” sh.a

OBJEKTI I PADISË: Detyrimin e palës së paditur Operatori i Shpërndarjes së
Energjisë Elektrike (OSHEE) sh.a ti paguajë paditësave
dhe ndërhyrësave kryesore Marjeta Lleshanaku (Alla),
Fiqerete Alla dhe Edlira Dervishi (Alla) dëmin e plotë
pasuror dhe jopasuror (në të gjitha figurat e tij) në
shumën totale 18.550.869 (tetëmbëdhjetë milion e
pesëqind e pesëdhjetë mijë e tetëqind e gjashtëdhejët e
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nëntë) Lekë si pasojë e vdekjes së të ndjerit Ismet Alla
më datë 23.09.2014 nga energjia elektrike, detyrim ky i
ndarë përkatësisht:
-Detyrimin e palës së paditur Operatori i Shpërndarjes
së Energjisë Elektrike (OSHEE) sh.a të dëmshpërblejë
paditësen Marjeta Lleshanaku (Alla) për dëmin
jopasuror në formën e dëmit moral dhe ekzistencial, në
masën prej 4.244.786 (katër milion e dyqind e dyzet e
katër mijë e shtatëqind e tetëdhjetë e gjashtë) Lekë.
-Detyrimin e palës së paditur Operatori i Shpërndarjes
së Energjisë Elektrike (OSHEE)  sh.a, t’i paguajë
paditëses në ndërhyrje kryesore Fiqerete Alla si
dëmshpërblim dëmi pasuror , në formën e humbjes apo
pakësimit të të ardhurave në masën 1.571,733
(njëmilion e pesëqind e shtatëdhjetë e një mijë e
shatëqind e tridhjetë e tre) Lekë.
-Detyrimin e palës së paditur Operatori i Shpërndarjes
së Energjisë Elektrike (OSHEE) sh.a, të dëmshpërblejë
paditësen në ndërhyrjen kryesore Fiqerete Alla për
dëmin jopasuror në formën e dëmit moral dhe
ekzistencial në masën prej 8.489.564 (tetëmilion e
katërqind e tetëdhjetë e nëntë mijë e pesëqind e
gjashtëdhjetë e katër) Lekë.
-Detyrimin e palës së paditur Operatori i Shpërndarjes
së Energjisë Elektrike (OSHEE) sh.a, të dëmshpërblejë
paditësen në ndërhyrjen kryesore Edlira Dervishi (Alla)
për dëmin jopasuror në formën e dëmit moral dhe
ekzistencial në masën prej 4.244.786 (katër milion e
dyqind e dyzet e katër mijë e shtatëqind e tetëdhjetë e
gjashtë) Lekë.
Shpenzimet gjyqësore në ngarkim të palës së paditur.

BAZA LIGJORE: Nenet 31, 32/a, 48, 153 e vijues të K.Pr.Civile, 450,
608, 625, 640, 643 e vijues të K.Civil, Vendimi
Unifikues nr. 12, datë 14.09.2007 i Kolegjeve të
Bashkuara të Gjykatës së Lartë.

KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SE LARTË

Pasi dëgjoi relatimin e gjyqtarit, z. Ervin Pupe mbi kërkesën e subjektit kërkues, Avokati i
Shtetit pranë Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, z. Gramoz Meçani, për pezullimin e
ekzekutimit të vendimit nr. 4166, datë 08.05.2018 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, i
cili është lënë në fuqi me vendimin nr. 37, datë 21.01.2020 të Gjykatës së Apelit Tiranë, sipas
përcaktimeve të nenit 479 të K.Pr.Civile,
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V Ë R E N:

I. Rrethanat e çështjes

1. Referuar akteve të administruara në dosjen gjyqësore, rezulton se paditësja Marjeta
Lleshnaku i është drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, me padinë me objekt të
sipërcituar në pjesën hyrëse të këtij akti.

2. Me vendimin nr. 4166, datë 08.05.2018, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë ka
vendosur:
-Pranimin e kërkesëpadisë.
-Detyrimin e palës së paditur Operatori i Shpërndarjes së Energjise Elektrike sh.a të
dëmshpërblejë palën paditëse Marjeta Lleshanaku për dëmin jopasuror në shumën
4.244.782 Lekë.
-Detyrimin e palës së paditur Operatori i Shpërndarjes së Energjise Elektrike sh.a të
dëmshpërblejë palën paditëse Fiqirete Alla  për dëmin pasuror në shumën 1.571.733 Lekë
dhe dëmin jopasuror në shumën 8.489.564 Lekë, në total shuma 10.061.397 Lekë.
-Detyrimin e palës së paditur Operatori i Shpërndarjes së Energjise Elektrike sh.a të
dëmshpërblejë palën paditëse Edlira Dervishi (Alla) për dëmin jopasuror në shumën
4.244.782 Lekë.
-Shpenzimet gjyqësore i ngarkohen palës së paditur.
-Lëshimin e urdhërit të ekzekutimit për këtë vendim.

3. Me vendimin nr. 37, datë 21.01.2020, Gjykata e Apelit Tiranë ka vendosur:
“Lënien në fuqi të vendimit nr. 4166, datë 08.05.2018 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor
Tiranë”.

4. Kundër vendimit nr. 37, datë 21.01.2020 të Gjykatës së Apelit Tiranë, Avokati i
Shtetit pranë Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, z. Gramoz Meçani ka
ushtruar të drejtën e rekursit. Në rekursin e paraqitur, pala e paditur ka
parashtruar këto shkaqe:
 Të dyja gjykatat edhe pse kanë evidentuar drejt rrethanat dhe faktet e çështjes, ato nuk
kanë identifikuar saktë se kush është ligji i zbatueshëm për zgjidhjen e mosmarrëveshjes,
si dhe kanë gabuar në interpretimin e ligjit material që e rregullon atë.
 Të dyja gjykatat kanë gabuar kur për zgjidhjen e kësaj çështje janë referuar tek neni
608 e vijues, nenin 645 e vijues, si dhe neneve 361 dhe 363 e vijues të Kodit Civil.
 Në zbatim të nenit 609 të Kodit Civil, për përcaktimin e dëmeve konkrete që rrjedhin
nga një fakt i paligjshëm dhe caktimi i një dëmshpërblimi konkret, duhet të vërtetohet
lidhja shkak-pasojë e tyre.
 Sikurse është pretenduar edhe gjatë gjykimeve, referuar provave shkresore që janë
depozituar nga ana e palës paditëse, nuk rezultoi asnjë fakt i vetëm, i cili të pasqyrojë se
janë veprimet apo mosveprimet e kësaj palë ato që kanë shkaktuar dëmin, humbjen e jetës
së të ndjerit Ismet Alla. Pra, nga provat e administruara në dosje, nuk është arritur që të
provohet se dëmi është shkaktuar nga pala e paditur OSHEE sh.a
 Në çështjen objekt shqyrtimi, si objekt gjykimi është kërkimi i dëmshpërblimit
jashtëkontraktor. Referuar këtij objekti kërkimi, dy nga palët paditëse në këtë gjykim nuk
legjitimohen që të kërkojnë këtë dëmshpërblim, pasi ato nuk kanë qenë pjestar të familjes
me të cilin jetonte i ndjeri Ismet Alla. Konkretisht, paditësja Fiqerete Alla është e bija e të
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ndjerit, ndërsa paditësja Marjeta Lleshanaku dhe Edlira Dervishi janë motrat e të ndjerit,
të cilat sipas çertifikatës së paraqitur gjatë gjykimit nuk janë pjesë e trungut familjar të të
ndjerit.
 Gjykatat në shqyrtimin e kësaj lloj padie, kishin detyrimin që të verifikonin dhe të
analizonin afërsinë reale dhe lidhjen familjare midis paditëseve dhe të ndjerit.
 Gjykatat duhet të kishin mbajtur në vëmendje faktin se, jo çdo i afërt apo person që ka
lidhje të afërt gjaku me të dëmtuarin, mund të gëzojnë të drejtën për të përfituar
dëmshpërblim nga dëmtimi i tij, pasi përveç krijimit të një burimi të padrejtë përfitimi
dhe abuzimit me konceptin e dëmit jopasuror, kjo do të vinte në kundërshtim edhe me
përcaktimin e dispozitave përkatëse të Kodit Civil dhe me vendimin unifikues nr. 12, datë
14.09.2007.
 Vetëm në rrethana përjashtimore mund të ndodhë që rrethi i personave që mund të
kenë legjitimim aktiv, të jetë më i gjerë se ai i familjes së afërt me të cilët jeton i
dëmtuari. Në këtë kuptim, dy prej paditëseve në këtë gjykim nuk kanë legjitimim aktiv
për kërkimin e dëmshpërblimit të dëmit jopasuror.
 Fakti i afërsisë gjinore nuk mund të jetë një fakt që duhet të krijojë një zinxhir të
pafund lidhjesh gjinore, duke sjellë të drejta për çdo individ që ndodhet në këto lidhje. Për
këtë arsye, Gjykata e Lartë duhet të mbajë në vëmendje faktin se trashëgimtarët ligjorë të
të ndjerit (gruaja dhe fëmijët) kanë ekzekutuar me vendim të formës së prerë vlerën prej
19.900.000 (nëntëmbëdhjetë milion e nëntëqind mijë) Lekë.
 Vendimi unifikues nr. 12/2007 ka përmendur disa herë termat “të afërm” dhe
“familjarë”, por nuk rezulton që në këtë vendim të jetë dhënë një përkufizim në lidhje me
to, në mënyrë që të kishte një qartësi në lidhje me rrethin e subjekteve të cilët duhet të
përfitojnë në rastin e dëmshpërblimit jashtëkontraktor jopasuror.
 Në kushtet kur ligji, por edhe vendimi unifikues nuk ka dhënë një definicion të qartë
në lidhje me termat “familjarë” apo “të afërm” të cilët duhet të përfitojnë nga
dëmshpërblimi jashtëkontraktor jopasuror, vlerësojmë se gjykatat duhet ti ishin referuar
përcaktimeve të Kodit Civil në kapitullin trashëgimia ligjore, për të krijuar një opinion sa
më të plotë mbi faktin e afërsisë familjare (referojuni nenit 361, 363 të Kodit Civil).
 Referuar kërkesë padisë rezulton se paditësja Fiqerete Alla nuk gëzonte zotësinë
juridike për të vepruar, pasi nuk kishte mbushur moshën 18 vjeç.
 Kërkimi i dëmshpërblimit jopasuror, i cili kërkohet në format e dëmit moral dhe atij
ekzistencial, lidhet me një të drejtë ngushtësisht personale dhe si e tillë, nuk mund të
ushtrohet nga asnjë tjetër, qoftë ky edhe kujdestari ligjor, i cili nuk është paditës në këtë
gjykim. Në këtë kuptim, kërkimi për dëmin jopasuror, si një kërkim i cili lidhet
ngushtësisht me personin që e gëzon këtë të drejtë dhe si i tillë, nuk mund të ngrihet nga
një minoren (pra që nuk gëzon aftësinë juridike për të vepruar) referuar nenit 33 të
K.Civile, por as nga kujdestari i tij ligjor.
 Nëse kërkimi i dëmit pasuror në rastet e dëmshpërblimit jashtëkontraktor për personat
minorenë (pra që nuk kanë zotësi për të vepruar) do të ishte i kuptueshëm, për shkak se
lidhet me të drejta pasurore që rrjedhin nga trashëgimia ligjore e që në vijimësi mund të
administrohen  nga kujdestari ligjor, tek kërkimi i dëmit jopasuror, pra ai i shfaqur si dëm
moral dhe ekzistencial nuk mund të ushtrohet nga këta subjekt dhe as nga kujdestarët e
tyre ligjorë, pasi është një e drejtë ngushtësisht personale dhe që duhet të ushtrohet nga
vetë personi kur ai të fitojë zotësinë juridike për të vepruar.
 Duke mbajtur parasysh të gjitha sa më sipër, arrihet qartësisht në konkluzonin se
kujdestari ligjor dhe përfqësuesit e caktuar prej tyre nuk legjitimohen në këtë gjykim për
të kërkuar dëmin moral dhe ekzistencial në emër të minorenes Fiqerete Alla dhe për këtë
arsye, atyre ju mungon legjitimiteti aktiv për të ngritur këtë padi.
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 Nga provat e administruara në dosje, ka rezultuar se Prokuroria Elbasan ka nxjerrë
vendimin e pushimit të çështjes penale me nr. 2865, datë 04.02.2015, duke u arritur
konkluzioni se ngjarja ka qenë aksidentale. Në këtë vendim, nuk rezulton të identifikohet
lidhja shkakësore e drejtpërdrejtë.
 Gjithashtu, referuar pretendimeve që kanë ngritur paditësit në padi, faktet dhe
rrethanat e ngjarjes nuk rezultojnë të jenë të njëjta me ato që ka pasqyruar organi i akuzës
në vendimin e pushimit të procedimit penal. Sipas aktit të ekspertimit të kryer gjatë
procedimit hetimor penal, ka rezultuar se shkak direkt i ardhjes së pasojës, janë veprimet
nga ana e viktimës. Gjithashtu, ne vendimin e prokurorisë për pushimin e procedimit
penal, nuk është evidentuar fakti se fajtor ka qenë OSHEE sh.a.
 Procesverbalet e mbajtura në funksion të veprimeve hetimore për ngjarjen, janë
realizuar nga specialistë të fushave të ndryshme dhe vetëm në funksion të procedimit
penal, por si nga ana formale ashtu edhe nga përmbajtja nuk mund të përbëjnë provë për
të përcaktuar veprimin e paligjshëm me faj të të paditurit në këtë proces.
 Përdorimi i vendimit penal nga ana e palës paditëse për të provuar fajësinë e palës së
paditur në këtë gjykim, është tërësisht i gabuar, pasi ky vendim penal ka të bëjë me
hetimin e kryer nga organet hetimore, të cilët kanë përgjegjësi që të hetojnë dhe të
konkludojnë nëse kemi të bëjmë me një vepër penale ose jo, dhe jo të përcaktojnë fajin si
element të përgjegjësisë civile.
 Vlen të theksohet se vendimi i prokurorit nuk ka asnjë efekt detyrues në procesin civil
dhe asnjë vlerë provuese në raport me faktet objekt i të provuarit në procesin civil. Duhet
të mbahet në konsideratë fakti se, fakti objekt i të provuarit brenda procesit penal, është
krejtësisht i ndryshëm nga fakti i të provuarit në gjykimin civil.
 Pala paditëse ka pretenduar në gjykim, se i ndjeri ka rënë në tension duke prekur
linjën TM 10KV që kalonte mbi kasollen e këtij të fundit. Gjithashtu kjo palë ka
pretenduar se kjo linjë nuk ka qenë në lartësinë e duhur të përcaktuar në rregullore. Në
lidhje me provat e administruara në gjykim në lidhje me këtë pretendim, gjykata ka bërë
një vlerësim jo të drejtë të tyre, si dhe ka mbajtur një qëndrim të njëanshëm.
 Asnjë prej gjykatave nuk e vlerësoi pretendimin e palës së paditur se caktimi i një
eksperti elektrik ka qenë tërësisht i panevojshëm, për shkak se për ngjarjen ishin realizuar
aktet përkatëse teknike që në momentin e ndodhjes së tyre.
 Eksperti elektrik i caktuar për të kryer aktin e ekspertimit, nuk ka mundur dot që të
përshkruajë në mënyrë të detajuar skemën elektrike të të gjitha burimeve të mundshme të
energjisë elektrike në momentin e ndodhjes së ngjarjes, si dhe nuk ka arritur tu japë
përgjigje pyetjeve të adresuara për vlerësim, të cilat mund të qartësonin gjykatën nëse
dëmi kishte ndodhur për faj të sjelljes së viktimës apo veprimeve/mosveprimeve të palës
së paditur. Për këtë arsye, ky akt është tërësisht i njëanshëm dhe gjykatat nuk duhet ta
kishin marrë në konsideratë.
 Edhe akti i ekspertimit psikologjik, përveçse një akt me konkluzione dhe të dhëna të
përgjithshme, nuk ka mundur dot të japë përgjigje të sakta dhe të argumentuara, si dhe
dukshëm ka qenë një akt i cili më shumë është fokusuar që të kënaqi palën për të përfituar
dëmshpërblimin e pretenduar, sesa të pasqyrojë gjendjen reale dhe dëmin psikologjik që
ju është shkaktuar paditësave. Edhe eksperti psikolog nuk ka mundur dot të realizojë
qëllimin për të cilin u thirr dhe u caktua nga gjykata për hartimin e aktit të ekspertimit.
 Akti i ekspertimit i kryer nga eksperti vlerësues rezulton tërësisht një akt ekspertimi i
bazuar mbi një sërë variantesh dhe formulash përllogaritjeje, disa nga të cilat nuk kanë
asnjë lloj referimi apo baze ligjore (kryesisht tek rregullorja per përllogaritjen e dëmit
biologjik, moral dhe ekzistencial). Ky akt ekspertimi më shumë se konkluzione teknike të
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bazuara në parimet dhe standartet e vlerësimit, përmban opinion ligjor dhe dhënie
përgjigje të kërkesave që ka kryer pala paditëse.
 Eksperti vlerësues ka vepruar në kundërshtim mesa parashikon neni 646 i Kodit Civil,
pasi ai i është referuar pagës mesatare në sektorin shtetëror dhe jo pagës neto që merr një
punonjës.
 Eksperti vlerësues nuk ka respektuar nenet 29 dhe 30 të rregullores nr. 53, datë
25.06.2009. Eksperti në mënyrë të kundraligjshme ka përllogaritur në vlerën e
dëmshpërblimit edhe shpenzimet e varrimit të të ndjerit, kohë në të cilën këto shpenzime
janë përftuar në një proces tjetër gjyqësor që është kryer për të njëjtin të ndjerë nga
bashkëshortja dhe fëmijët e të ndjerit.
 Të gjitha aktet e ekspertimit të kryer gjatë këtij procesi gjyqësor janë relizuar në
kundërshtim me dispozitat ligjore të K.Pr.Civile, pasi janë tejkaluar detyrat për të cilat
është thirrur eksperti në proces. Të dyja gjykatat nuk kanë marrë për bazë dhe nuk i kanë
dhënë përgjigje pretendimeve të ngritura nga pala e paditur në lidhje me këto akte
ekspertimi, duke mbajtur qëndrim të njëanshëm e joligjor.
 Gjithashtu, kjo palë ka kërkuar edhe pezullimin e ekzekutimit të këtij vendimi, pasi
ekzekutimi i menjëhershëm i këtij vendimi do të sillte pasoja të rënda dhe të
pariparueshme për këtë institucion. Në rastin objekt shqyrtimi është provuar fakti se: (i)
jemi para ekzistencës së një rrisku, që nënkupton domosdoshmëri dhe urgjencë në
marrjen e masës së pezullimit, në mënyrë që ky rrisk të mos materializohet; (ii) dëmi në
rast të materializimit është i rëndë dhe i pazëvendësueshëm, që nënkupton dëm në masë të
konsiderueshme si dhe faktin që nuk ekziston ndonjë mënyrë që ai të zëvendësohet; (iii)
ekzekutimi i vendimit të Gjykatës së Apelit Tiranë, do ti sillte palës së paditur një dëm,
duke patur parasysh veprimtarinë e rëndësishme që ka kjo shoqëri.
 Përfundimisht kjo palë ka kërkuar: (i) pranimin e rekursit; (ii) pezullimin e
ekzekutimit të vendimit nr. 4166, datë 08.05.2018 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë,
i cili është lënë në fuqi me vendimin nr. 37, datë 21.01.2020 të Gjykatës së Apelit Tiranë.
(iii) Prishjen e vendimit nr. 37, datë 21.01.2020 të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe dërgimin
e çështjes për rigjykim pranë të njëjtës gjykatë, por me një trupë tjetër gjykuese.

5. Në lidhje me kërkesën e Avokaturës së Shtetit për pezullimin e ekzekutimit të
vendimit nr. 37, datë 21.01.2020 të Gjykatës së Apelit Tiranë, pala paditëse Marjeta
Lleshanaku, si dhe ndërhyrësit kryesor në padi Fiqerete Alla dhe Edlira Dervishi,
kanë paraqitur nëpërmjet mbrojtësit të tyre ligjorë, Av. Arbër Kaçi këto
parashtrime:
 Pala paditëse dhe ndërhyrësit kryesor në padi, i janë drejtuar palës së paditur OSHEE
sh.a me kërkesë për ekzekutimin vullnetar të vendimit gjyqësor nr. 4166, datë 08.05.2018
të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, i cili është lënë në fuqi me vendimin nr. 37, datë
21.01.2020 të Gjykatës së Apelit Tiranë.
 Në datën 19.03.2020 midis këtyre palëve është lidhur marrëveshja për ekzekutimin e
vendimit gjyqësor me dy këste. Kësti i parë ishte caktuar për tu paguar në datën
13.03.2020 (realisht është shlyer në datën 20.03.2020) dhe kësti i dytë i caktuar për tu
paguar në datën 13.04.2020 (relalisht është paguar në datën 20.05.2020).
 Me vendimin nr. 408/12-0023-20 Prot., datë 03.08.2020 Përmbaruesi Gjyqësor ka
vendosur pushimin e ekzekutimit të titullit ekzekutiv, vendim i Gjykatës së Rrethit
Gjyqësor Tiranë nr. 4166, datë 08.05.2018, për shkak se nga ana e palës debitore është
shlyer tërësisht i gjithë detyrimi.
 Bazuar sa më sipër, i kërkojmë Gjykatës së Lartë që të mos pranojë kërkesën e
Avokaturës së Shtetit për të bërë pezullimin e ekzekutimit të këtij vendimi.
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 Së pari, detyrimi i njohur me vendim gjyqësor rezulton të jetë shlyer tërësisht nga
OSHEE me dy këste, pavarësisht faktit se në kohën e shlyerjes së këtij detyrimi ka qenë
një situatë të jashtëzakonshme për shkak të pandemisë COVID-19. Megjithatë, pala e
paditur OSHEE sh.a, nuk pretendoi se ishte në kushte të vështira financiare, duke bërë
shlyerjen e plotë të dëmit në favor të palës paditëse dhe dy ndërhyrëseve kryesore në padi.
 Kërkesa e kryer nga Avokatura e Shtetit është tërësisht abuzive, pasi kjo palë ka bërë
kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të vendimit, edhe pse ka qenë në dijeni që ky
detyrim është shlyer tërësisht nga pala e paditur OSHEE në mënyrë vullnetare.
 Pretendimi i ngritur nga Avokatura e Shtetit se OSHEE sh.a është në vështirësi
financiare nuk është e vërtetë dhe kjo gjë faktohet nga vërtetimi i lëshuar nga Drejtoria
Rajonale e Tatimeve me nr. T03008053, datë 16.10.2020, me të cilin pasqyrohet se ky
operator në vitin 2019 ka realizuar 59 miliard lekë të ardhura (rreth 480 milion Euro). Në
këtë drejtim, ku qëndron vështirësia financiare e këtij subjekti dhe që ekzekutimi i këtij
vendimi, do ti sillte vështirësi edhe më të mëdha?
 Avokatura e Shtetit nuk ka sjellë asnjë provë, me të cilin të provohej apo të jepej
indicie se dëmi që do ti shkaktohej OSHEE sh.a nga ekzekutimi i këtij vendimi do të ishte
i parikuperueshëm. Përkundrazi, Avokatura e Shtetit ka kërkuar pezullimin e ekzekutimit
të vendimeve, me të njëjtat prova që është shqyrtuar edhe themeli i çështjes, pa evidentuar
qartësisht se ku është rreziku dhe çfarë nënkupton rreziku në këtë rast.
 Gjykata e Lartë duhet ta shqyrtojë me vëmendje këtë kërkesë dhe të konstatojë se ajo
është abuzive. Bazuar në nenin 34/1 të K.Pr.Civile, gjykata duhet të të dënojë Avokatin e
Shtetit z. Gramoz Meçani, pasi ai në mënyrë abuzive ka ngarkuar Gjykatën e Lartë në
shqyrtimin e një kërkesë të paligjshme dhe të pambështetur në asnjë provë.
 Përfundimisht, kjo palë kërkon mospranimin e kërkesës, si dhe dënimin e Avokatit të
Shtetit, z. Gramoz Meçani me gjobë sipas nenit 34/1 të K.Pr.Civile.

II. VLERËSIMI I KOLEGJIT CIVIL TË GJYKATËS SË LARTË

6. Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji) vlerëson se kërkesa e palës kërkuese,
për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të sipërcituar është e pabazuar në ligj.

7. Në pikën 1 të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile, parashikohen kushtet dhe motivet
për të cilat, Gjykata e Lartë, mund të pezullojë ekzekutimin e vendimit gjyqësor: “1.
Gjykata e Lartë, pasi është paraqitur rekursi, me kërkesë të palës, mund të vendosë
pezullimin e ekzekutimit të vendimit kur: a) ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit do të
sillte pasoja të rënda e të pariparueshme; dhe/ose b) pala që ka bërë rekursin depoziton
garanci materiale që siguron ekzekutimin vendimit.

8. Në zbatim të pikës 1 të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile, pala kërkuese Avokati i
Shtetit pranë Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, z. Gramoz Meçani, e cila ka
cilësinë e përfaqësuesit të palës së paditur në gjykimin për të cilin është dhënë vendimi
gjyqësor që kërkohet të pezullohet, me paraqitjen e rekursit ndaj vendimit nr. 37, datë
21.01.2020 të Gjykatës së Apelit Tiranë, me të cilin është lënë në fuqi vendimi nr. 4166,
datë 08.05.2018 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, ka kërkuar pranë Gjykatës së
Lartë edhe pezullimin e ekzekutimit të këtij vendimi. Gjithashtu, rezulton e provuar se
pala e interesuar në këtë gjykim, e cila ka pozicionin procedurial të palës paditëse në
gjykimin e themelit të çështjes, është njoftuar rregullisht për kërkesën e paraqitur nga pala
kërkuese Avokatura e Shtetit. Kjo palë, përfaqësuar nga Av. Arbër Kaçi ka dhënë
parashtrimet e saj në lidhje me bazueshmërinë në ligj të kërkesës për pezullim, si dhe ka
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depozituar provat shkresore mbi bazën e të cilave mbështet qëndrimin e tij në lidhje me
këtë kërkesë.

9. Kolegji vlerëson se neni 479/1 i K.P.C garanton vendosjen e masës së përkohshme
procedurale të pezullimit të ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë (në
kuptimin material) në funksion të zgjidhjes së rekursit, që është ushtruar ndaj vetë
vendimit të formës së prerë, sigurisht duke patur parasysh arsyet justifikuese të zbatimit të
kësaj mase, sikur mundet të jetë dëmi i rëndë dhe i pariparueshëm që mund të sjellë
ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit gjyqësor të formës së prerë. Kjo e drejtë e palës
ndërgjyqëse gjyqhumbëse është paraparë nga ligji procedural civil si mjet që garanton
ankimin efektiv në kuptim të nenit 43 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë dhe
nenit 13 të Konventës Europiane të të Drejtave të Njeriut. Por duhet theksuar se kjo është
një masë e përkohshme me karakter përjashtimor dhe të jashtëzakonshëm. Kjo do të
thotë se pala ndërgjyqëse gjyqhumbëse që bën kërkesën për pezullimin e vendimit
gjyqësor të formës së prerë ka barrën t’i paraqesë Gjykatës rrethanat konkrete, të bazuara
në prova në cilat nga ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit gjyqësor të formës së prerë,
kësaj pale mund t’i vijë një dëm i rëndë në mënyrë të parikthyeshme.

10. Nga shqyrtimi i shkaqeve konkrete për të cilat pala kërkuese, kërkon pezullimin e
ekzekutimit të vendimit gjyqësor, Kolegji vlerëson se pala kërkuese në këtë gjykim, nuk
ka paraqitur asnjë shkak apo argument konkret të bazuar në prova se pse ekzekutimi i
menjëhershëm i vendimit do të sillte për palën e paditur pasoja të rënda dhe të
pariparueshme. Për me tepër, Kolegji është vënë në dijeni të faktit se pala e paditur
OSHEE sh.a, nëpërmjet procesverbalit nr. 2771/2, datë 19.03.2020, ka marrë përsipër që
të shlyejë në mënyrë vullnetare detyrimet që rrjedhin nga vendimi gjyqësor nr. 4166, datë
08.05.2018 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, i cili është lënë në fuqi me vendimin
nr. 37, datë 21.01.2020 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

11. Referuar shpjegimeve që ka dhënë pala paditëse në gjykimin e themelit, përfaqësuar nga
Av. Arbër Kaçi, si dhe referuar përmbajtjes së akteve shkresore që janë paraqitur nga kjo
palë pranë Gjykatës së Lartë, rezulton e provuar se kësti i parë i detyrimit është shlyer nga
ana e palës së paditur OSHEE sh.a në datën 20.03.2020, ndërsa kësti i dytë është shlyer
në datën 20.05.2020. Në këto kushte, Përmbaruesi Gjyqësor Privat që ishte vënë në
lëvizje për të vënë në ekzekutim të detyrueshëm këtë titull ekzekutiv, ka marrë vendimin
nr. 408/12-0023-20 Prot., datë 03.08.2020 për pushimin e ekzekutimit të këtij titulli
ekzekutiv, pasi detyrimi ishte shlyer plotësisht. Në këtë kuptim, përsa kohë pala e paditur
OSHEE sh.a ka ekzekutuar në mënyrë vullnetare dhe të plotë detyrimin e njohur me
vendimin nr. 4166, datë 08.05.2018 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, i cili është
lënë në fuqi me vendimin nr. 37, datë 21.01.2020 të Gjykatës së Apelit Tiranë, nuk ka më
lëndë gjykimi dhe për këtë arsye, duhet të vendoset mospranimi i kërkesës për pezullimin
e ekzekutimit të vendimit.

12. Kolegji, e shikon të arsyeshme që të evidentojë faktin se, në referim të provave shkresore
të vëna në dispozicion nga pala e interesuar në këtë gjykim (pala paditëse në gjykimin e
themelit), rezulton e provuar se shlyerja e detyrimit vullnetar nga ana e OSHEE sh.a është
bërë përpara se Avokatura e Shtetit të depozitonte kërkesën për pezullimin e ekzekutimit
të vendimit. Ndërsa, vendimi i Përmbaruesit Gjyqësor Privat për të pushuar ekzekutimin e
vendimit është nxjerrë pasi rekursi dhe kërkesa e Avokaturës së Shtetit ishte depozituar
në gjykatë. Në këtë drejtim, kërkesa e palës së interesuar, përfaqësuar nga Av. Arbër Kaçi
për të gjobitur Avokatin e Shtetit që ka paraqitur një kërkesë abuzive për pezullimin e



9

vendimit objekt shqyrtimi, nuk duhet pranuar. Referuar shkaqeve dhe rrethanave të
evidentuara si më sipër, nuk rezulton që nga aktet shkresore të administruara gjatë këtij
gjykimi, si dhe të paraqitura nga palët e interesuara, që Avokati i Shtetit të ketë qenë në
dijeni të ekzekutimit të detyrimit vullnetar nga ana e OSHEE sh.a, përpara dhe pasi ai ka
paraqitur kërkesën për pezullimin e ekzekutimit të vendimit, në mënyrë që kërkesa e tij të
vlerësohet si haptazi abuzive.

13. Megjithatë, Kolegji e shikon të arsyeshme që të mbajë në konsideratë faktin se, përsa
kohë institucioni i Avokaturës së Shtetit tërheq dhe mbron interesat e palës së paditur në
këtë gjykim OSHEE sh.a, ajo duhet të koordinohet dhe të bashkëpunojë me përfaqësuesit
e subjektit që përfaqëson, në mënyrë që të parandalohet paraqitja e kërkesave të tilla, të
cilat qoftë edhe nga pakujdesia (pra që nuk janë kryer me dashje) të mos vlerësohen si me
karakter abuziv.

14. Përsa më sipër, Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë vlerëson se nuk ka vend për të pranuar
kërkesën e paraqitur nga kërkuesi Avokati i Shtetit pranë Ministrisë së Infrastrukturës dhe
Energjisë, z. Gramoz Meçani, për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të
formës së prerë.

PËR KËTO ARSYE,

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

V E N D O S I:

Mospranimin e kërkesës së paraqitur nga kërkuesi Avokati i Shtetit pranë Ministrisë
së Infrastrukturës dhe Energjisë, z. Gramoz Meçani, për pezullimin e ekzekutimit të vendimit
nr. 37, datë 21.01.2020 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

Tiranë, më 11.11. 2020
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË

KOLEGJI CIVIL

Nr. 253 I Vendimit.
V E N D I M

NË EMËR TË REPUBLIKËS

Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë i përbërë nga:

Ervin PUPE Kryesues
Sokol SADUSHI Anëtar
Ilir  PANDA Anëtar

Sot më datë 11.11.2020, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr. 253 akti, datë
07.10.2020, dhe kërkesën Nr. 255 akti, datë 20.10.2020 si më poshtë:

Kërkues: Fillareta Salihaj, Fatri Shishmani, Lejla Shishmani, Violeta
Topçi,  Hafet Gjino.

Objekti: Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr.1098, datë 07.07.2005
të Gjykatës së Lartë.

Baza ligjore: Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile.

Për çështjen civile që iu përket palëve:

Paditës: Myriban Myteveli, Engjell Myteveli, Donika Myteveli,
Rustem Myteveli, Pëllumb Myteveli, Tefik Myteveli,
Xhyliana Myteveli.

Të paditur: Fillareta Salihaj, Fatri Shishmani, Lejla Shishmani, Violeta
Topçi, Hafet Gjino.

KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SE LARTË

Pasi dëgjoi relatimin e gjyqtarit, z. 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), palët kërkuese, Fillareta
Salihaj etj, me datat 03.09.2018, 06.10.2020 dhe 20.10.2020 kanë paraqitur  kërkesa për
pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 1098, datë 07.07.2005 të Gjykatës së Lartë.
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2. Referuar akteve të administruara në gjykatat e faktit rezulton se paditësit Ëngjëll Myteveli
etj, i janë drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Korçë, kundrejt palëve  të paditura
Fillareta Salihaj etj, me padinë me objekt; Ndryshimin e vendimit nr.706, datë 22.03.1995
të K.K.K.Pronave, Bashkia Korçë  . . ..

3. Gjykata e Rrethit Korçë, me vendimin nr.1439, datë 09.07.2003 ka vendosur:
“Rrëzimin e kërkesë - padisë të ngritur nga Myriban Myteveli, etj., kundër
K.K.K.Pronave ish pronarëve pranë Bashkisë Korçë, Fatri Shishmani, etj., si të pabazuar
në ligj e prova.”

4. Gjykata e Apelit Korçë, me vendimin nr.332, datë 11.12.2003 ka vendosur:
“Lënien në fuqi të vendimit nr.1439, datë 09.07.2003 të Gjykatës së rrethit Korçë”.

5. Gjykata e Lartë, me vendimin nr.1098  datë 07.07.2005 ka vendosur:
“Ndryshimin e vendimit nr.1439, datë 09.07.2003 të Gjykatës së Rrethit Korçë dhe të
vendimit nr.332, datë 11.12.2003 të Gjykatës së Apelit Korçë në këtë mënyrë:
Pranimin e padisë duke anuluar vendimin nr.706, datë 22.03.1995 të K.K.K.Pronave
pranë Bashkisë Korçë dhënë në favor të të paditurve dhe detyrimin e këtyre të fundit t'i
njohin paditësat pronarë mbi shtëpinë e banimit objekt konflikti të ndodhur në qytetin e
Korçës”.

6. Kundër vendimi të Gjykatës së Lartë, kanë paraqitur kërkesë për rishikim palët e paditura
Fillareta Salihaj etj. Gjithashtu ato kanë paraqitur pranë Gjykatës së Lartë, kërkesat me nr.
3146 prot. datë 03.09.2018, nr. 2287 prot. datë 06.10.2020 dhe nr. 2462 datë 20.10.2020,
për pezullimin e ekzekutimit të vendimit të Gjykatës së Lartë, duke parashtruar këto
shkaqe:
-Kemi ushtruar të drejtën e kërkesës për rishikim të vendimit nr. 1098 datë 07.07.2005 të
Gjykatës së Lartë.
-Kemi paraqitur prova në vazhdimësi ku kemi provuar se prona objekt gjykimi ndryshe
nga sa ka pranuar Gjykata e Lartë është krijuar në vitin 1934 dhe këtë fakt e kemi
vërtetuar me vendimin Gjyqit të Paqit Korçë me nr. 300 datë 16.11.1934. Këtë provë e
kemi paraqitur në Gjykatën e Lartë menjëherë sapo  kemi rënë në dijeni të kësaj prove më
datë 31.05.2018.
-Pas vendimit të Gjykatës së Lartë në bazë të këtij vendimi Ëngjëll Mytveli etj, në
cilësinë e palës kundërshtare kanë paraqitur padi në Gjykatën e Shkallës së Parë Korçë
me objekt të padisë: Konstatimin e pavlefshmërisë absolute të kontratës së shitjes në. 124
rep. nr. 3425 kol. datë 18.09.2002 të lidhur midis të paditurve Havete Gjino (Shishmani),
Fillareta Salihaj etj, me të paditurit Servet Feka e Agim Shahu, për shtëpinë dhe
sipërfaqen e truallit prej 583 m2. Kthimin  e palëve në gjendjen e mëparshme . . ..
Me objekt të kundërpadisë: “Detyrimi i paditësave të k/paditur të më njohin pronar mbi
pasurinë truall me sipërfaqe 583 m2 dhe ndërtesës me sipërfaqe të përgjithshme 5360 m2
të ngritur mbi këtë truall . . “
-Me përfundimin e këtij gjykimi cili po zhvillohet në zbatim të vendimit nr. 1098 datë
07.07.2005 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë, na shkaktohet një dëm i madh dhe i
pariparueshëm pasi pasuria objekt gjykimi transferohet në persona të tjerë dhe nuk kemi
mundësi të marrim pronën tonë.
-Sipas vërtetimit të Gjykatës së Apelit Korçë datë 29.09.2020 si dhe fletë thirrjes të kësaj
gjykate të cilat po i paraqesim, është duke u gjykuar ankesa jonë kundër vendimit të
Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Korçë me nr. 1382 datë 27.11.2018 i cili është bazuar në
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vendimin e Gjykatës së Lartë dhe ka vendosur transferimin  e pronës tonë në emër të
Ëngjëll Myteveli etj, në cilësinë e palës kundërshtare.
-Një fakt tjetër për pezullimin e ekzekutimit të vendimit të Gjykatës së Lartë është se
çështja ka 9 vite që është regjistruar pranë Gjykatës së Lartë, çka tregon se çështja përbën
një proces të parregullt ligjor.
-Jemi burgosur dhe keqtrajtuar familjarisht për 74 vite për shkak të kësaj prone si dhe 20
vjet gjyqe që janë zhvilluar mbi këtë pronë. Me përfundimin  e këtij gjykimi i cili po
zhvillohet në zbatim të vendimit nr. 1098 datë 07.07.2005 të Gjykatës së Lartë, na
shkaktohet një dëm i madh dhe i pariparueshëm, pasi pasuria jonë objekt gjykimi e
trashëguar nga stërgjyshi ynë që para vitit 1931 dhe e shpronësuar në vitin 1946,
transferohet në persona të tjerë dhe nuk kemi mundësi të marrim pronën tonë, gjë e cila
po shpie në vetëgjyqësi për një drejtësi të mohuar prej 74 vitesh e në vazhdim.
-Përfundimisht kërkojmë pezullimin e ekzekutimit të këtij vendimi sipas nenit 500 të
K.Pr.Civile.

II. VLERËSIMI I KOLEGJIT CIVIL TË GJYKATËS SË LARTË

7. Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji) vlerëson se kërkesat e palëve
kërkuese Filloreta Salihaj etj, për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të
sipërcituar janë të bazuara në ligj.

8. Në nenin 500 të Kodit të Procedurës Civile, parashikohen kushtet dhe motivet për të cilat,
Gjykata e Lartë, mund të pezullojë ekzekutimin e vendimit gjyqësor: “Paraqitja e
kërkesës për rishikim nuk pezullon ekzekutimin e vendimit. Por gjykata, me kërkesën e
palës, mund të pezullojë ekzekutimin e vendimit, kur vlerëson se ka rrezik që mund të
shkaktohet një dëm i madh e i pariparueshëm”.

9. Bashkëlidhur kërkesës për pezullim të palëve kërkuese Fillareta Salihaj, gjendet edhe
kopja e kërkesës për rishikim të ushtruar nga këto palë kundër vendimit gjyqësor që
kërkohet të pezullohet ekzekutimi. Gjithashtu, konstatohet se palët e tjera Ëngjëll
Myteveli etj, pjesëmarrës në gjykimin e çështjes ku është dhënë vendimi gjyqësor që
kërkohet të pezullohet, janë njoftuar rregullisht për kërkesën e paraqitur nga palët
kërkuese Fillareta Salihaj, të cilët nuk kanë parashtruar argumente lidhur me
bazueshmërinë në ligj të kërkesës për pezullim dhe për qëndrimin e tyre.

10. Kolegji vlerëson se neni 500 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 kërkesës për rishikim, 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 ka barrën t’i paraqesë Gjykatës rrethanat konkrete, të
bazuara në prova të cilat nga ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit gjyqësor, kësaj pale
mund t’i vijë një dëm i rëndë në mënyrë të parikthyeshme.
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11. Nga shqyrtimi i shkaqeve konkrete për të cilat palët kërkuese Fillareta Salihaj etj,
kërkojnë pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor, Kolegji Civil vlerëson se,
kërkuesit kanë paraqitur argumenta të bazuara në prova dhe në ligj, se ekzekutimi i
menjëhershëm i vendimit do të sillte për palët kërkuese pasoja të rënda dhe të
pariparueshme. Kolegji thekson se, një arsye tjetër ligjore është dhe fakti që kërkesa e
palëve kërkuese për rishikim të vendimit nr. 1098 datë 07.07.2005 të Gjykatës së Lartë
është shqyrtuar në dhomë këshillimi më datë 28.10.2020 dhe është pranuar nga ana e
Kolegjit, që çështja të kalojë në seancë gjyqësore.

12. Përsa më sipër, Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë vlerëson se ka vend për të pranuar
kërkesat e paraqitura nga kërkuesit Filloreta Salihaj, Fatri Shishmani, Lejla Shishmani,
Violeta Topçi, Hafet Gjino, për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor nr. 1098
datë 07.07.2005 të Gjykatës së Lartë.

PËR KËTO ARSYE,

Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë, në bazë të nenit 500 të Kodit të Procedurës Civile.

V E N D O S I:

Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 1098 datë 07.07.2005 të Gjykatës së Lartë.

Tiranë, më 11.11.2020
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË

KOLEGJI CIVIL

Nr. 256 i Vendimit

V E N D I M
NË EMËR TË REPUBLIKËS

Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë i përbërë nga:

Ervin PUPE Kryesues
Sokol SADUSHI Anëtar
Ilir PANDA Anëtar

Në dhomë këshillimi më datë 11.11.2020, mori në shqyrtim çështjen civile Nr. 21001-1117-2020
Regjistri Themeltar, datë regjistrimi 28.10.2020, që u përket palëve:

Kërkues: Brunilda Hilmiu

Objekti: Aplikimin e nenit 479 të Kodit të Proçedurës Civile “Pezullimin e
ekzekutimit” të vendimit civil nr.733 datë 11.06.2020 të Gjykatës
së Apelit Durrës për të paditurën Brunilda Hilmiu deri në
shqyrtimin e rekursit ndaj këtij vendimi.

Baza ligjore: Nenet 472-469 të K.Pr.Civile, nenet 2-125-129-146-207-215-158
të ligjit nr.9062 datë 08.05.2003 për Kodin e Familjes.

Për çështjen që i përket palëve ndërgjyqëse :

Paditës: Ahmet Rama

I paditur: Brunilda Rama

Objekti: Zgjidhjen e martesës pa përcaktuar fajësinë.Zgjidhjen e pasojave
që vijnë nga kjo martesë; lënien për rritje dhe edukim të vajzës
Arsa Rama, e drejta e takimit me të si dhe masa e kontributit
ushqimor në çmim të Gjykatës. Me zgjidhjen e martesës e paditura
të mbajë mbiemrin e saj.

Baza ligjore: Nenet 123, 132 dhe 154 e vijues të kodit të familjes.
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KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË

Pasi dëgjoi relatimin e gjyqtarit, z. 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. Pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës është paraqitur një kërkesëpadia me palë
ndërgjyqëse, objekt dhe bazë ligjore sikundër citohet në pjesën hyrëse të këtij vendimi.

2. Nga aktet e fashikullit të gjykimit rezulton se pala paditëse dhe ajo e paditur kanë lidhur
martesën ligjore në datën 12.04.2018, referuar çertifikatës së martesës datë 20.05.2019
lëshuar nga Zyra e Gjendjes Civile Durrës Rajoni nr.3 dhe nga kjo martesë ka lindur vajza
Arsa Rama, e datëlindjes 16.04.2018. Për shkak të mosmarrëveshjeve që kanë patur gjatë
martesës dhe duke qenë se martesa e ka humbur qëllimin e saj pala paditëse i është drejtuar
Gjykatës me kërkesëpadi për zgjidhjen e saj duke parashtuar kërkimet sipas objektit të
padisë.

3. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Durrës me vendimin nr. 1507, datë 14.10.2019, në përfundim
të shqyrtimit gjyqësor të çështjes ka vendosur: “Zgjidhjen e martesës midis paditësit Ahmet
Rama me të paditurën Brunilda Rama pa u përcaktuar fajësia. Lënien e fëmijës Arsa Rama e
dtl 16.04.2018 për rritje dhe edukim të paditurës Brunilda Rama. Detyrimin e paditëses të
paguajë pension ushqimor për fëmijën e tij Arsa Rama e dtl 16.04.2018 në masën 15.000 lekë
në muaj. Të drejtën e paditësit të takojë vajzën e tij Arsa Rama çdo javë, çdo ditë të dielë nga
ora 17.00 – 19.00 në prezencë dhe të nënës së fëmijës të paditurës Brunilda Rama. Pas
zgjidhjes së martesës e paditura Brunilda Rama të rimarrë mbiemrin e vajzërisë “Hilviu”.
Një kopje e këtij vendimi pasi të marrë formë të prerë t’I dërgohet ZGJC Bashkia Durrës.
Shpenzimet gjyqësore siç janë bërë. Kundër këtij vendimi lejohet ankim në Gjykatën e Apelit
Durrës brenda 15 ditëve duke nisur ky afat nga e nesërmja e marrjes dijeni për vendimin e
arsyetuar.”
3.1. Në pjesën arsyetuese Gjykata shprehet se bazuar në raportin psikologjik si dhe moshën e
të miturës vlerësohet më e përshtatshme që e mitura t’i lihet për rritje dhe edukim nënës së
saj, ndërsa babai ka të drejtën e takimit me të çdo javë, çdo ditë të dielë nga ora 17.00 – 19.00
në prezencë dhe të nënës së fëmijës të paditurës Brunilda Rama.

4. Gjykata e Apelit Durrës me vendimin nr. 222/10-2019-733, datë 11.06.2020 ka vendosur:
“Lënien në fuqi të vendimit nr.1507 datë 14.10.2019 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës
me këtë ndryshim; paditësi Ahmet Rama të paguajë pension ushqimor për fëmijën Arsa Rama
në shumën 10.000 lekë. Paditësi Ahmet Rama ka të drejtën e takimit çdo të dielë nga ora
09.00 deri në 13.00 dhe të shtunën e parë dhe të tretë të muajit nga ora 10.00 deri në orën
17.00. Dy muajt e parë nga dita e ekzekutimit të vendimit dy orët e para të takimit të jenë në
prani të nënës. Ky vendim është i ekzekutueshëm nga Përmbaruesi gjyqësor. Kundër këtij
vendimi lejohet rekurs në Gjykatën e Lartë brenda 30 ditëve duke filluar ky afat nga e
nesërmja e komunikimit të vendimit të arsyetuar. U shpall në Kavajë më 11.06.2020.”
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4.1. Në pjesën arsyetuese kjo Gjykatë shprehet se Gjykata e Rrethit Gjyqësor Durrës nuk ka
vlerësuar drejtë provat e marra gjatë shqyrtimit gjyqësor në lidhje me të drejtën e takimit të
palës paditëse me vajzën e tij pasi nuk ka arsyetuar arsyet për të cilat ka vendosur kundër
mendimit të ekspertit. Psikologia është shprehur se vetëm dy muajt e parë takimet me babain
të realizohen në prani të të paditurës kjo me qëllim që fëmija të socializohet edhe me prindin
tjetër. Gjykata vlerëson se mendimi i psikologes ka ruajtuar drejt ekuilibrin ndërmjet të
drejtës së fëmijës për të patur një mjedis familjar dhe të drejtës së takimit me babain, moshën
e të miturës që kërkon një përkujdesje të nënës dhe faktit që për vetëm dy muajt e parë takimi
të realizohet në prani të prindit tjetër.

5. Kundër vendimit nr. 222/10-2019-733, datë 11.06.2020 të Gjykatës së Apelit Durrës
rezulton të jetë paraqitur rekurs në Gjykatën e Lartë në datën 30.06.2020.

6. Pala e paditur Brunilda Hilmiu, sëbashku me rekursin, ka depozituar edhe një kërkesë për
“Pezullimin e ekzekutimit” të vendimit civil nr.733, datë 11.06.2020 të Gjykatës së Apelit
Durrës, për të paditurën Brunilda Hilmiu, deri në shqyrtimin e rekursit ndaj këtij vendimi.
Kërkesa është regjistruar në datën 30.06.2020, është nënshkruar nga pala kërkuese dhe
përfaqësuesi i saj.
Në kërkesën për “Pezullimin e ekzekutimit” të vendimit civil nr.733 datë 11.06.2020 të
Gjykatës së Apelit Durrës, deri në shqyrtimin e rekursit ndaj këtij vendimi, pala e  paditur
Brunilda Hilmiu parashtron këto shkaqe:
 lidhur me përcaktimin e detyrimit ushqimor, vlera prej 15.000 lekë në muaj do t’i
shërbejë fazës së rritjes, edukimit dhe ushqimit të fëmijës, pala paditëse ka mundësinë
objektive për ta paguar këtë shumë;
 nisur nga mosha e femijës së mitur, shtimi i takimeve me orare më të zgjatura për të nuk
do të ndikonte aspak mirë në gjendjen e saj emocionale. Mosha e të miturës tregon që ajo ka
nevojë më së shumti për përkujdesin e nënës së saj dhe zgjatja e orareve të takimit me babain
është në kundërshtim me nenin 2 të kodit të familjes që përcakton interesin më të lartë të
fëmijës; vendimmarrja e gjykatës së faktit është e bazuar në ligj, në prova dhe e mirë
arsyetuar

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
Brunilda Hilmiu, 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 pasoja të
rënda e të pariparueshme; dhe/ose b) pala që ka bërë rekursin depoziton garanci materiale
që siguron ekzekutimin vendimit. …”
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9. Në zbatim të pikës 1 të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile, bashkëlidhur kërkesës për
pezullim të palës kërkuese Brunilda Hilmiu, gjendet edhe kopja e rekursit të ushtruar nga kjo
palë kundër vendimit gjyqësor që kërkohet të pezullohet ekzekutimi. Gjithashtu, konstatohet
se pala  tjetër Ahmet Rama pjesëmarrëse në gjykimin e çështjes ku është dhënë vendimi
gjyqësor për të cilin kërkohet pezullimi, është njoftuar rregullisht për kërkesën e paraqitur nga
pala kërkuese Burnilda Hilmiu, e cila nuk ka parashtruar argumente lidhur me bazueshmërinë
në ligj të kërkesës për pezullim dhe për qëndrimin e saj.

10. Kolegji vlerëson se neni 479/1 i K.Pr.Civile garanton vendosjen e masës së përkohshme
procedurale të pezullimit të ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë (në kuptimin
material) në funksion të zgjidhjes së rekursit, që është ushtruar ndaj vetë vendimit të formës së
prerë, sigurisht duke patur parasysh arsyet justifikuese të zbatimit të kësaj mase, sikur mundet
të jetë dëmi i rëndë dhe i pariparueshëm që mund të sjellë ekzekutimi i menjëhershëm i
vendimit gjyqësor të formës së prerë. Kjo e drejtë e palës ndërgjyqëse gjyqhumbëse është
paraparë nga ligji procedural civil si mjet që garanton ankimin efektiv në kuptim të nenit 43 të
Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë dhe nenit 13 të Konventës Europiane të të Drejtave të
Njeriut. Por duhet theksuar se kjo është një masë e përkohshme me karakter përjashtimor dhe
të jashtëzakonshëm. Kjo do të thotë se pala ndërgjyqëse gjyqhumbëse që bën kërkesën për
pezullimin e vendimit gjyqësor të formës së prerë ka barrën t’i paraqesë Gjykatës rrethanat
konkrete, të bazuara në prova të cilat nga ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit gjyqësor të
formës së prerë, kësaj pale mund t’i vijë një dëm i rëndë në mënyrë të parikthyeshme.

11. Nga shqyrtimi i shkaqeve konkrete për të cilat pala kërkuese Brunilda Hilmiu, 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.
Të gjitha pretendimet që parashtron pala kërkuese si arsye për pezullimin e ekzekutimit të
vendimit gjyqësor të formës së prerë të Gjykatës së Apelit Durrës përbëjnë kërkime të cilat
lidhen me shqyrtimin e rekursit nga Gjykata e Lartë. Në referim të neneve 158 dhe 159 të
kodit të familjes, vendimi gjyqësor që përcakton ushtrimin e përgjegjësisë prindërore dhe
të drejtën e takimit të njërit prind me të miturin, janë vendime gjyqësore të cilat mund të
ndryshojnë në çdo moment nëse vërtetohet ekzistenca e “shkaqeve me rëndësi”, të cilat
nuk janë identifikuar në mënyrë shteruese nga ana e ligjvënësit në këto dispozita dhe
shqyrtohen rast pas rasti nga Gjykata. Në këtë këndvështrim pretendimet e palës kërkuese
Burnilda Hilmiu mund të përbëjnë shkak ligjor për të kërkuar ndryshimin e vendimit
gjyqësor të formës së prerë, por nuk përbëjnë arsye ligjore për të vendosur pezullimin e
ekzekutimit të vendimit gjyqësor patur në vëmendje edhe faktin se në gjykimin e çështjeve
familjare ku janë përfshirë interesat e të miturve prioritare do të duhet të jetë mbrojtja dhe
garantimi i këtij interesi. Në thelb, në eventualitetin e pezullimit të ekzekutimit të vendimit
gjyqësor të Gjykatës së Apelit Durrës nuk do të garantohej mbrojtja e interesit më të lartë
të fëmijës pasi faktikisht do të mbetej pa u zgjidhur çështja e ushtrimit të përgjegjësisë
prindërore dhe e të drejtës së takimit të prindit me fëmijën e mitur.

12. Përsa më sipër, Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë vlerëson se nuk ka vend për të pranuar
kërkesën e paraqitur nga kërkuesja Brunila Hilmiu, 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 Kodit të Procedurës Civile;

V E N D O S I:

Mospranimin e kërkesës së Brunilda Hilmiu, për pezullimin e ekzekutimit të vendimit civil nr. 733,
datë 11.06.2020 të Gjykatës së Apelit Durrës.

Tiranë, më 11.11.2020
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË

KOLEGJI CIVIL

Nr. 257 I Vendimit.

V E N D I M
NË EMËR TË REPUBLIKËS

Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë, i përbërë nga:

Ervin PUPE Kryesues
Sokol  SADUSHI Anëtar
Ilir PANDA Anëtar

Sot në Tiranë, më datë 11.11.2020, mori në shqyrtim kërkesën për pezullim me Nr.
Akti1022/2020 që i përket:

Kërkues: Sh.a Ujesjellës Kanalizime Krujë

Objekti: Pezullimi i ekzekutimit të vendimit gjyqësor Nr. 961 datë 11.12.2019
të Gjykatës së Apelit Tiranë.

Baza ligjore: Neni 472, 479 i Kodit të Procedurës Civile.

Në çështjen civile me palë :

Paditës: Ermal Kasmi

E paditur: Sh.a Ujesjellës Kanalizime Krujë
Bashkia Krujë

Objekti: Shpërblim dëmi

KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË

Pasi dëgjoi relatimin e gjyqtarit, z. Ervin Pupe mbi kërkesën e pezullimit të ekzekutimit të
vendimit gjyqësor sipas nenit 479 të K.Pr.Civile,

V Ë R E N:

I. Rrethanat e çështjes:

1. Gjykata e Rrethit gjyqësor Krujë, me vendimin nr. 426 datë 01.11.2018, ka vendosur:
“1. Pranimin e pjesshëm të kërkesëpadisë së ngritur nga paditësi Ermal Kasmi.
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2. Detyrimin e të paditurve t’i paguajnë paditësit Ermal Kasmi dëmshpërblimin në vlerën
31,471,815 Lek (ku përfshihet vlera totale e detyrimit bashkë me interesat deri në datë
20.09.2018) si dhe kamatë-vonesat për çdo ditë vonesë deri në ekzekutimin përfundimtar
të detyrimit në vlerën 6,904.89 Lek.
3. Shpenzimet gjyqësore ku përfshihet vlera 1% e objektit të padisë. Akti i ekspertimit i
realizuar nga eksperte Irma Sula në vlerën 240,000 Lek si dhe akti i eskpertimit kontabël
realizuar nga eksperti Shkëlzen Margjeka në vlerën 72,000 lek +72,000 Lek sipas
faturave përkatëse të shitjes) i ngarkohen në ½ pjesë palëve të paditura solidarisht në
mënyrë të barabartë dhe ½ pjesë palës paditëse.”

2. Gjykata e Apelit Tiranë, me vendimin nr. 961 datë 11.12.2019, ka vendosur:
“Lënien në fuqi të vendimit gjyqësor Nr.426 datë 01.11.2018 të Gjykatës së Rrethit
Gjyqësor Krujë.”

3. Kundër vendimit nr. 961 datë 11.12.2019 të Gjykatës së Apelit Tiranë ka paraqitur rekurs
pala e paditur, Sh.a Ujesjellës Kanalizime Krujë, e cila ka kërkuar ndryshimin e vendimit
nr. 961 datë 11.12.2019 të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe vendimit Nr. 426 datë
01.11.2018 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Krujë dhe rrëzimin e kërkesëpadisë si të
pabazuar në ligj dhe në prova.

4. Pala e paditur,Sh.a Ujesjellës Kanalizime Krujë,në datën 17.10.2020, ka paraqitur përpara
Gjykatës së Lartë një kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të vendimit Nr. 426 datë
01.11.2018 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Krujë lënë në fuqi me vendimin nr. 961 datë
11.12.2019 të Gjykatës së Apelit Tiranë duke parashtruar këto shkaqe:
- Vendimet e gjykatave janë të pabazuara në ligj dhe në prova, për shkaqet që janë
parashtruar në rekurs nga ana jonë.
- Pala e paditur është ngarkuar me një detyrim tejet të lartë, ekzekutimi i të cilit nuk
është i mundur dhe është i papërballueshëm për financat e shoqërisë tonë. Ekzekutimi i
një detyrimi aq të lartë vë në vështirësi të theksuar ekonomike deri në ndërprerjen e
veprimtarisë së shoqërisë.

II. Vlerësimi i Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë

5. Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji) vlerëson se kërkesa e palës kërkuese
Sh.a Ujesjellës Kanalizime Krujë, për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të
sipërcituar është e pabazuar në ligj.

6. Në pikën 1 të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile, parashikohen kushtet 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 Kodit të Procedurës Civile, bashkëlidhur kërkesës për
pezullim të palës kërkuese Sh.a Ujësjellës Kanalizime Krujë, gjendet edhe kopja e
rekursit të ushtruar nga kjo palë kundër vendimit gjyqësor që kërkohet të pezullohet
ekzekutimi. Gjithashtu, konstatohet se pala tjetër Ermal Kasmi pjesëmarrëse në gjykimin
e çështjes ku është dhënë vendimi gjyqësor për të cilin kërkohet pezullimi, është njoftuar
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rregullisht për kërkesën e paraqitur nga pala kërkuese Sh.a Ujesjellës Kanalizime Krujë, e
cila nuk ka parashtruar argumente lidhur me bazueshmërinë në ligj të kërkesës për
pezullim dhe për qëndrimin e saj.

8. Kolegji vlerëson 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, 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 parashikuar nga ligji procedural civil si mjet që garanton ankimin
efektiv në kuptim të nenit 43 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë dhe nenit 13 të
Konventës Europiane të të Drejtave të Njeriut. Por duhet theksuar se kjo është një masë e
përkohshme me karakter përjashtimor dhe të jashtëzakonshëm. Kjo do të thotë se pala
ndërgjyqëse gjyqhumbëse që bën kërkesën për pezullimin e vendimit gjyqësor të formës
së prerë ka barrën t’i paraqesë Gjykatës rrethanat konkrete, të bazuara në prova të cilat
nga ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit gjyqësor të formës së prerë, kësaj pale mund
t’i vijë një dëm i rëndë në mënyrë të parikthyeshme. Një parashikim i tillë është i
domosdoshëm për të ruajtur një balancë të drejtë midis intersave të të gjithë palëve
ndërgjyqëse dhe për të mos cënuar parimin e sigurisë juridike në raport me palën
gjyfituese si dhe të drejtën e kësaj pale për të kërkuar ekzekutimin e vendimit gjyqësor, i
cili përbën pjesë të pandarë të së drejtës për proces të rregullt ligjor të parashikuar nga
neni 6 i KEDNJ dhe neni 42 i Kushtetutës.

9. Nga shqyrtimi i shkaqeve konkrete për të cilat pala kërkuese Sh.a Ujësjellës Kanalizime
Krujë 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. Gjithashtu, kërkuesi nuk ka paraqitur asnjë provë në mbështetje të
pretendimit të tij se do t’i shkaktohet një dëm i madh dhe i pariparueshëm nga ekzekutimi
i vendimit gjyqësor. Kërkuesi ka barrën e provës referuar nenit 479 të Kodit të Procedurës
Civile për të provuar që ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit do të sillte për palën e
paditur pasoja të rënda dhe të pariparueshme, barrë prove të cilën nuk e ka përmbushur.

10. Të gjitha pretendimet që parashtron pala kërkuese si arsye për pezullimin e ekzekutimit të
vendimit të Gjykatës së Apelit Tiranë nuk janë shkaqe të përligjura që të justifikojnë
pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë. Argumentet e paraqitura
nga kërkuesi se ekzekutimi i vendimit gjyqësor është një barrë e rëndë financiare për të
kërkuesin dhe se shoqëria është ngarkuar me një detyrim tejet të lartë, ekzekutimi i të cilit
nuk është i mundur dhe është i papërballueshëm për financat e shoqërisë nuk është një
argument i bazuar që të përligjë marrjen e masës së pezullimit nga Kolegji. Gjithashtu,
pretendimi se detyrimi financiar është tepër i lartë dhe se ekzekutimi i vendimit gjyqësor
vë në vështirësi ekonomike shoqërinë nuk është një kërkesë e përligjur që Kolegji të
vendosë pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor, për sa kohë që vendimet
gjyqësore janë të detyrueshme për t’u zbatuar dhe vetëm në rrethanat e parashikuara
shprehimisht nga neni 479/1 i K.Pr.Civile mund të vendoset pezullimi i ekzekutimit të
tyre. Për më tepër, argumentat e paraqitura nga kërkuesi ngelen vetëm në fazën e
pretendimeve të tij, për aq kohë sa nuk ka paraqitur asnjë provë që të provojë
pamundësinë financiare në ekzekutimin e detyrimit në fjalë.
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11. Për më tepër, Kolegji i vë në dukje kërkuesit që Kodi i Procedurës Civile parashikon
mjetin procedural që i vjen në ndihmë debitorit që ndodhet në pamundësi financiare për të
ekzekutuar plotësisht detyrimin.Konkretisht sipas nenit 517 të Kodit të Procedurës Civile,
debitori ka të drejtë që të paraqese kërkesë drejtuar gjykatës së vendit të ekzekutimit për
të shtyrë afatin e ekzekutimit të debitorit ose ta ndajë atë në këste, referuar gjendjes
pasurore të debitorit.

12. Sa më sipër, Kolegji vlerëson se kërkesa e paraqitur nga kërkuesi, Sh.a Ujesjellës
Kanalizime Krujë për pezullimin e ekzekutimit të vendimit Nr. 426 datë 01.11.2018 të
Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Krujë lënë në fuqi me vendimin nr. 961 datë 11.12.2019 të
Gjykatës së Apelit Tiranë, nuk përmban shkaqe nga ato të parashikuara në nenin 479 të
Kodit të Procedurës Civile.

PËR KËTO ARSYE,

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

V E N D O S I:

Mospranimin e kërkesës së paraqitur nga pala e paditur, Sh.a Ujesjellës Kanalizime Krujë për
pezullimin e ekzekutimit të vendimit Nr. 426 datë 01.11.2018 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor
Krujë lënë në fuqi me vendimin nr. 961 datë 11.12.2019 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

Tiranë, më 11.11.2020
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