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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI CIVIL 

 

Nr.57 i Regj.Themeltar 

Nr.57 i Vendimit 

 

VENDIM 

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 01.04.2021, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr. 57akti, 

datë 15.02.2021, si më poshtë: 

 

KËRKUES:    Vasil Liço, Serxho Liço, Kozeta Lito 

 

OBJEKTI:    Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 251/10-2019-

700, datë 16.04.2019 të Gjykatës së Apelit Durrës 

 

BAZA LIGJORE:   Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile 

 

Në çështjen me palë: 

 

PADITËS/I KUNDËRPADITUR: Klodjan Koçi 

 

I PADITUR:     1. Janulla Meksi; 

     2. Vangjel Mici 

 

I PADITUR/KUNDËRPADITËS: 1. Vasil Liço; 

     2. Kozeta Liço; 

     3. Serxho Liço     

 

 

KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SËLARTË 

 

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

të vendimit gjyqësor të formës së prerë, 

 

VËREN:  

I.Rrethanat e çështjes 
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 1. Paditësi, i është drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës me padinë e 

rivendikimit. Nga ana tjetër, palët e paditura kundërpaditëse kanë ngritur kundërpadi me 

objekt njohje pronar me parashkrim fitues me sipas nenit 169 të Kodit Civil.  

 2. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Durrës, me vendimin nr. 1083, datë 28.06.2017, ka 

vendosur:  

 “1. Të pranojë kërkesëpadinë e paditësit Klodjan Koçi, duke detyruar të paditurit 

Vasil Liço, Kozeta Liço dhe Serxho Liço të dorëzojnë sipërfaqen prej 763 m2, nga të cilat 

126.27 m2 me ndërtim të ndodhur në ZK 8518...sipas planvendosjes bashkëngjitur akt 

ekspertimit datë 30.05.2017 të ekspertit Kalo Xhuvani; 2. Detyrimin e të paditurës Janulla 

Meksi të lirojë dhe dorëzojë sipërfaqen prej 50 m2, pronë e paditësit Klodjan Koçi në kufirin 

jugor të pasurisë nr. 20/93 vol...; 3. Detyrimin e të paditurit Vangjel Mici të lirojë dhe 

dorëzojë sipërfaqen prej 150 m2, pronë e paditësit Klodjan Koçi në kufirin verior të pasurisë 

nr. 20/93 vol..; 4. Rrëzimin e kundërpadisë...” 
 2.Gjykata e Apelit Durrës, (me shumicë votash), me vendimin nr. 251/10-2019-

700, datë 16.04.2019 ka vendosur:  

“Lënien në fuqi të vendimit nr.11-2017-3303/1083, datë 28.06.2017 të Gjykatës së 

Rrethit Gjyqësor Durrës....” 

3. Kundër këtij vendimi është ushtruar rekurs palët e paditura kundërpaditëse. Po 

ashtu, me datë 15.02.2021 këto palë kanë paraqitur edhe një kërkesë për pezullimin e 

ekzekutimit të vendimit, duke parashtruar se: 

- Për pasurinë objekt gjykimi nga palët e paditura është aplikuar për legalizim, në bazë të 

vetdeklarimit nr. 3877, datë 17.03.2005; 

- Kemi banuar të pashqetësuar në banesën objekt gjykimi për 30 vjet; 

- Gjykatat nuk kanë hetuar mbi titullin e pronësisë së paditësit; 

- Gjykatat kanë keqzbatuar nenin 169 të Kodit Civil; 

- Sipas përgjigjes së ALUIZNIT drejtuar gjykatës, pranohet se ndërtimi objekt gjykimi 

gjendet brenda zonës informale të miratuar (kriter mbi të cilin lejohet legalizimi, por nuk 

e ka marrë në analizë këtë rrethanë dhe nuk e ka patur parasysh në vendimmarrje; 

- Gjykata edhe pse në pjesën arsyetuese ka pranuar se plotësohen kriteret ligjore për 

legalizim, në mënyrë kontradiktore në dispozitiv është shprehur për pranimin e padisë; 

- Ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit do të sillte pasoja të rënda për palët e paditura të 

cilët do të mbeten pa banesë, duke nxjerrë jashtë të gjitha orenditë shtëpiake; 

- Palët e paditura nuk kanë asnjë mjet tjetër strehimi; 

- Familja përbëhet nga 4 veta, dy bashkëshortët, Vasil dhe Kozeta dhe dy fëmijët, nga të 

cilët vetëm dy pjesëtarë janë në marrëdhënie pune me paga minimale, ndërkohë vajza 

vazhdon studimet universitare; 

- Pjesa e banesës zë vetëm një pjesë të truallit. Si rrjedhojë kërkojmë pezullimin e pjesshëm 

të vendimit, vetëm përsa i përket banesës, në mënyrë që të shmanget shembja e saj dhe 

pjesa tjetër e truallit e lirë, prej 637 m2 t’i kthehet paditësit sipas vendimit derisa të 

shqyrtohet rekursi nga Gjykata e Lartë 

5. Rezulton se kërkesa e palës kërkuese është nënshkruar në përputhje me nenin 474 të 

KPC. Po ashtu bashkëlidhur kërkesës gjenden rekursi, çertifkatë familjare, praktika 

përmbarimore, shkresë nga ALUIZNI etj.  

 

 

II.  Vlerësimi i Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë 

9. Kolegji vlerëson se shkaqet konkrete të parashtruara nga pala kërkuese, në kërkesën 

për pezullimin  e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të sipërcituar janë të mbështetura në ligj.  
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10. Në  pikën 1 të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile (në vijim: KPC), 

parashikohet se:  

“1. Gjykata e Lartë, pasi është paraqitur rekursi, me kërkesë të palës, mund të 

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

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

garanci materiale që siguron ekzekutimin vendimit.” 

11.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 funksion 

të zgjidhjes së rekursit, që është ushtruar ndaj vetë vendimit të formës së prerë, sigurisht duke 

patur parasysh arsyet justifikuese dhe përjashtimore 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.  

12. Në vlerësimin e kërkesave të tilla nga palët ndërgjyqëse, bazuar në parimin e 

dhënies drejtësi dhe parimit të proporcionalitetit të masave të përkohshme, Gjykata e Lartë 

mban parasysh një ekuilibër dhe një balancim të të drejtave dhe interesave të palëve 

ndërgjyqëse, duke vlerësuar dëmin që mund ti vijë palës debitore gjyqhumbëse nga 

ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit gjyqësor të formës së prerë, në raport me dëmin e 

palës kreditore gjyqfituese nga pezullimi i ekzekutimit të këtij vendimi.  

 13. Duke iu rikthyer rastit konkret, Kolegji vlerëson se, kërkesa e palës së paditur, në 

tërësinë e saj, motivohet jo vetëm me shkaqe që kanë të bëjnë me ligjshmërinë e vendimeve 

të dhëna nga gjykata e shkallës së parë dhe ajo e apelit në zgjidhjen e çështjes, të cilat ky 

Kolegj i vlerëson në kohën kur shqyrton në dhomë këshillimi, rekursin ndaj vendimit të 

gjykatës së apelit, por dhe me shkakun që ekzekutimi i vendimit sjell pasoja të rënda dhe të 

pariparueshme për palën kërkuese, deri në momentin e shqyrtimit të rekursit nga Gjykata e 

Lartë. 

 14. Kolegji vlerëson se natyra e urdhërimit në dispozitivin e vendimit gjyqësor në 

rastin konkret, që nënkupton eventualisht edhe shëmbjen e ndërtesës objekt gjykimi, është e 

tillë që e bën të parikthyeshme të drejtën e palës së paditur kundërpaditëse, në rast të 

ndryshimit të vendimit nga Gjykata e Lartë.  

15. Kolegji mban parasysh faktin se palët e paditura kundërpaditëse janë familjarë dhe 

banojnë tek ndërtesa objekt gjykimi. Krahas së drejtës për pronë, nga ekzekutimi i 

menjëhershëm i këtij vendimi, atyre, i cënohet në thelb dhe në mënyrë të menjëhershme, e 

drejta për banesë dhe jetë të qetë familjare, në kuptim të nenit 8 të KEDNJ, si një nga të 

drejtat themelore të njeriut. Kjo nënkupton një dëm të rëndë dhe me vështirësi për tú 

rikuperuar në të ardhmen, në pritje të shqyrtimit të rekursit nga Gjykata e Lartë. Kolegji 

vlerëson se nga ekzekutimi i vendimit gjyqësor të formës së prerë, rrezikon që rekursi i 

palëve të paditura kundërpaditëse të shndërrohet në një mjet joefektiv, në eventualitetin ku 

shkaqet e parashtruara në të, mund të jenë të bazuara në ligj. Kjo pasi të drejtat subjektive të 

pretenduara nga këto palë ndërgjyqëse, objekt i këtij gjykimi, preken në thelbin e tyre dhe 

nuk mund të rikuperohen më. 

 15. Nga ana tjetër, duke balancuar interesat e të dyja palëve kundërshtare, Kolegji 

vlerëson se në kushtet ku për një periudhë disa vjeçare pala gjyqfituese kreditore nuk është 

vënë në posedim të pronës (sikurse rezulton nga aktet e fashikullit të gjykimit), dëmi që mund 

ti vijë kësaj pale nga pezullimi i ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë, është 

jothelbësor në raport me dëmin eminent dhe të vështirë për tu rikuperuar apo të 

parikthyeshëm, për palën e paditur gjyqhumbëse. Për palën kreditore, pezullimi i ekzekutimit 

të vendimit nuk cënon në thelb dhe në mënyrë të parikthyeshme të drejtën e pronës. Edhe në 
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situatën ku rekursi i palëve të paditura kundërpaditëse do të rezultojë i pasuksesshëm, pala 

gjyqfituese në çdo kohë mund të ekzekutojë vendimin e favorshëm për të. 

 16. Së fundmi, Kolegji vlerësoi se është vënë në lëvizje me kërkesën për pezullimin e 

ekzekutimit të vendimit sipas nenit 479 të KPC, vetëm nga disa prej palëve të paditura, 

njëkohësisht edhe kundërpaditës, konkretisht nga z. Vasil Liço, znj. Kozeta Liço dhe z. 

Serxhio Liço.  

    17. Në bazë të parimit të disponibilitetit (neni 6 i KPC), Kolegji vlerësoi se nuk mund 

të disponojë mbi pjesën e vendimit që ka vendosur detyrime për palët e tjera që nuk kanë 

investuar Gjykatën e Lartë. 

18. Po ashtu, sipas parimit të proporcionalitetit të masës së përkohshme të pezullimit 

sipas nenit 479 të KPC, për të garantuar interesat dhe të drejtat e palëve kërkuese, nuk është e 

nevojshme që të pezullohet titulli ekzekutiv, për të gjithë detyrimin  e vendosur për palët e 

paditura kundërpaditëse, por vetëm ajo pjesë e vendimit që ka disponuar mbi lirimin dhe 

dorëzimin e ndërtesës prej 126.27 m2. Kolegji vlerëson se vetëm ekzekutimi i këtij urdhërimi 

të vendimit, e bën të parikthyeshme rivendosjen e palëve kërkuese në gjendjen e mëparshme. 

19. Si rrjedhojë për palët e tjera të paditura dhe për pjesën tjetër urdhëruese, vendimi 

nr. 1083, datë 28.06.2017 i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës, lënë në fuqi me vendimin 

nr.251/10-2019-700, datë 16.04.2019 të Gjykatës së Apelit Durrës do të vijojë të ekzekutohet, 

duke garantuar sakaq, në mënyrë proporcionale edhe të drejtën e palës kreditore gjyqfituese, 

për ekzekutimin e vendimit gjyqësor të formës së prerë. 

 

PËR KËTO ARSYE, 

 

Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë mbështetur në Nenin 479 të Kodit të Procedurës Civile, 

 

VENDOSI: 

 

 Pezullimin e pjesshëm të ekzekutimit të vendimit nr. 1083, datë 28.06.2017 të 

Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës, lënë në fuqi me vendimin nr.251/10-2019-700, datë 

16.04.2019 të Gjykatës së Apelit Durrës, në pjesën që ka disponuar për lirimin dhe dorëzimin 

e ndërtesës prej 126.27 mbi truallin objekt gjykimi. 

 

                                                                                                        Tiranë, me datë 01.04.2021 

 

            ANËTAR               ANËTAR                 KRYESUES 

 

     Sokol SADUSHI   Ilir PANDA     Ervin PUPE 
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI CIVIL 

 

Nr.62 i Regj.Themeltar 

Nr.62 i Vendimit 

 

VENDIM 

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 01.04.2021, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr. 62 akti, 

datë 26.02.2021, si më poshtë: 

 

KËRKUES:    Shoqëria “Prodhim mobilje” SHA 

 

OBJEKTI:   Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 282, datë 06.10.2020 

të Gjykatës së Apelit Tiranë 

 

BAZA LIGJORE:  Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile 

 

Në çështjen me palë: 

 

PADITËS:    Fajton Hoxha 

 

I PADITUR:    Aeroporti “Nënë Tereza” SHA     

 

 

KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË 

 

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

të vendimit gjyqësor të formës së prerë, 

 

VËREN:  

I.            Rrethanat e çështjes 

 1. Paditësi, z. Fatjon Hoxha, i është drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë me 

padi me objekt dhënien e dëmshpërblimeve për shkak të zgjidhjes së paligjshme të kontratës 

së punës. 

 2. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë, me vendimin nr. 825, datë 08.02.2017, ka 

vendosur:  

 “1. Detyrimin e palës së paditur, shoqëria “Aeroporti Nënë Tereza” SHA tí paguajë 

paditësit Fatjon  Hoxha si dëmshpërblim pagën e 9 (nëntë) muajve punë, për shkak të 
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zgjidhjes së menjëhershme të pajustifikuar të kontratës së punës; 2. Detyrimin e palës së 

paditur, shoqëria “Aeroporti Nënë Tereza” SHA, ti paguajë paditësit Fatjon Hoxha si 

dëmshpërblim pagën e 3 (tre) muajve punë mosrespektim të afatit të njoftimit për zgjidhjen e 

kontratës së punës; 3. Detyrimin e palës së paditur, shoqëria “Aeroporti Nënë Tereza” SHA, 

ti paguajë paditësit Fatjon Hoxha si dëmshpërblim pagën e 2 (dy) muajve punë mosrespektim 

të procedurës së zgjidhjes së kontratës së punës; 5. Detyrimin e palës së paditur, shoqëria 

“Aeroporti Nënë Tereza” SHA, ti paguajë paditësit Fatjon Hoxha pagën e dy (2) muajve e 15 

(pesëmbëdhjetë) ditëve si shpërblim për vjetërsi në punë; 6. Rrëzimin e kërkesëpadisë për 

vlerat e tjera të kërkuara; 7. Si pagë referuese për pagimin e dëmshpërblimeve të merret 

paga e fundit e paditësit në shumën 86.500 lekë/muaj...” 

 3. Gjykata e Apelit Tiranë, me vendimin nr. 282, datë 06.10.2020 ka vendosur:  

“Lënien në fuqi të vendimit nr. 825, datë 08.02.2017 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 

Tiranë.” 

4. Kundër këtij vendimi është ushtruar rekurs nga shoqëria “Prodhim Mobilje” 

SHA, e cila me datë 15.02.2021 ka paraqitur edhe një kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të 

vendimit, duke parashtruar se: 

- Nga përmbaruesi gjyqësor privat pala kërkuese është njoftuar për ekzekutimin vullnetar të 

vendimit gjyqësor të formës së prerë; 

- Dy vendimet gjyqësore janë marrë në interpretim dhe zbatim të gabuar të ligjit material 

dhe procedural; 

- Nga ekzekutimi i këtij vendimi, palës kërkuese do ti vinin pasoja të rënda financiare; 

- Mjetet monetare të palës kërkuese janë mjaft të limituara. I gjithë fondi monetar i 

shoqërisë përballon vetëm dy muaj paga të punonjësve dhe sigurimet e tyre shoqërore; 

- Nga ekzekutimi i vendimit rrezikon që shoqëria, palë debitore të futet në kolaps financiar.  

5. Rezulton se kërkesa e palës kërkuese është nënshkruar në përputhje me nenin 474 

të KPC. Po ashtu bashkëlidhur kërkesës gjendet praktika përmbarimore ku pasqyrohet fakti 

se ka filluar procedura e ekzekutimit të detyrueshëm të titullit ekzekutiv objekt gjykimi dhe 

po ashtu, kopje e rekursit të paraqitur pranë Gjykatës së Lartë si dhe kopje e vendimeve 

gjyqësore të kundërshtuara. Rezulton se pala e paditur, Shoqëria “Aeroporti Nënë Tereza”, 

është ç’regjistruar pa likujdim dhe të drejtat dhe detyrimet i kanë kaluar shoqërisë “Prodhim 

Mobilje” SHA, në bazë të marrëveshjes së bashkimit me përthithje datë 16.09.2020. 

 

II.      Vlerësimi i Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë 

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

parashtruara nga pala kërkuese, në kërkesën për pezullimin e ekzekutimit të vendimit 

gjyqësor të formës së prerë, nuk janë të mbështetura në ligj.  

7.  Në pikën 1 të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile (në vijim KPC), 

parashikohen kushtet dhe motivet për të cilat, Gjykata e Lartë, mund të pezullojë ekzekutimin 

e vendimit gjyqësor:  

“1. Gjykata e Lartë, pasi është paraqitur rekursi, me kërkesë të palës, mund të 

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

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

garanci materiale që siguron ekzekutimin vendimit. 

8. Kolegji vlerëson se masa e përkohshme e pezullimit të ekzekutimit të vendimit 

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

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

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

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

vinte ndesh me të drejtën kushtetuese dhe konventore të kujtdo për të patur një proces të 
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rregullt ligjor, e drejtë që përfshin jo vetëm fazën njohëse të së drejtës por edhe fazën 

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

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

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

është me natyrë të parikthyeshme.  

9. Gjykata e Lartë, në bazë dhe për zbatim të nenit 479 të KPC, për pranimin e një 

kërkese për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë, do të duhet të 

konkludojë nëse ka rekurs të ushtruar, nëse ka argumente konkret ligjorë dhe/apo prova të 

palës kërkuese që bëjnë të bazuar pretendimin për ekzistencën e një dëmi të menjëhershëm 

dhe të riparueshëm që mund të pasjellë ekzekutimi i vendimit gjyqësor të formës së prerë. Më 

tej eventualisht mund të parashtrohet edhe garancia e ofruar dhe provat respektive të saj. Në 

këtë kuptim argumentat e parashtruara të palës kërkuese duhet të jenë konkrete dhe të 

referuara edhe në fakte dhe prova që vërtetojnë ekzistencën e tyre. Si rregull i përgjithshëm 

nuk janë të mjaftueshme vetëm shkaqet ligjore të përmbajtjes së rekursit për të pranuar 

kërkesën për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë, pasi shqyrtimi 

në themel i rekursit ndryshon nga shqyrtimi i kërkesës për pezullim.  

10. Duke iu rikthyer rastit konkret, Kolegji vlerëson se pala kërkuese, nuk ka 

parashtruar asnjë provë apo argument të lidhur me ndonjë rrethanë konkrete për ta vlerësuar 

nëse jemi ose jo përpara rastit kur Gjykata e Lartë mund të konkludojë se nga ekzekutimi i 

menjëhershëm i vendimit gjyqësor do të vinin pasoja të rënda për të. Kolegji vlerëson se, 

kërkesa për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë, kryesisht 

motivohet me shkaqe që kanë të bëjnë me ligjshmërinë e vendimit të dhënë nga gjykata e 

apelit në zgjidhjen e çështjes, të cilat Gjykata e Lartë i vlerëson në kohën kur shqyrton në 

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

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

paraqitur nga kërkuesit për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë. 

 

PËR KËTO ARSYE: 

 

Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë mbështetur në Nenin 479 të Kodit të Procedurës Civile, 

 

VENDOSI: 

 

 Mospranimin e kërkesës së palës së kërkuesit, shoqëria “Prodhim Mobilje” SHA për 

pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 825, datë 08.02.2017, të Gjykatës së Rrethit 

Gjyqësor Tiranë, lënë në fuqi me vendimin nr. 282, datë 06.10.2020 të Gjykatës së Apelit 

Tiranë. 

 

                                                                                                        Tiranë, me datë 01.04.2021 
 

         ANËTAR               ANËTAR                         KRYESUES 

     Sokol SADUSHI   Ilir PANDA     Ervin PUPE 
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI CIVIL 

 

Nr. 436/2 i Regj.Themeltar 

Nr.436/2 i Vendimit 

 

VENDIM 

 

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 01.04.2021, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr. 436/2 

akti, datë 01.06.2020, si më poshtë: 

 

KËRKUES:      Gentian Mema 

 

OBJEKTI:     Revokimi i pezullimit të ekzekutimit të vendimit 

nr. 94, datë 10.03.2015 të Gjykatës së Rrethit 

Gjyqësor Tiranë dhe vendimit nr. 1255, datë 

25.05.2016 të Gjykatës së Apelit Tiranë, marrë 

me vendimin nr. 436, datë 09.08.2016 të 

Gjykatës së Lartë. 

     

BAZA LIGJORE:     Neni 479/6 i K.Pr.Civile, i ndryshuar. 

 

Në çështjen civile që i përket: 

 

PADITËS/I KUNDËRPADITUR:   Gentian Mema 

 

I PADITUR/KUNDËRPADITËS:  Shoqëria “Union Bank” SHA 

 

   

KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË 

 

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

ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë, 

 

VËREN:  

I. Rrethanat e faktit  

 

 1. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë, me Vendimin nr. 94, datë 10.03.2015 ka 

vendosur:  
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“                     “1. Pranimin pjesërisht të kërkesë – padisë; 

                      2. Detyrimin e palës së paditur kundërpaditëse Shoqëria “Union Bank” sh.a. t’i 

paguajë paditësit të kundërpaditur Gentian Mema si dëmshpërblim pagën e 7 (shtatë) 

muajve punë për shkak të zgjidhjes së menjëhershme të pajustifikuar të kontratës së punës; 

                      3. Detyrimin e palës së paditur kundërpaditëse Shoqëria “Union Bank” sh.a. t’i 

paguajë paditësit të kundërpaditur Gentian Mema si dëmshpërblim pagën e 2 (dy) muajve 

punë për shkak të mosrespektimit të afatit të njoftimit për zgjidhjen e kontratës së punës; 

                      4. Detyrimin e palës së paditur kundërpaditëse Shoqëria “Union Bank” sh.a. t’i 

paguajë paditësit të kundërpaditur Gentian Mema si dëmshpërblim pagën e 2 (dy) muajve 

punë për shkak të mosrespektimit të procedurës së zgjidhjes së kontratës së punës; 

                      5. Detyrimin e palës së paditur kundërpaditëse Shoqëria “Union Bank” sh.a. t’i 

paguajë paditësit të kundërpaditur Gentian Mema pagën e 10 (dhjetë) ditëve punë për shkak 

të lejes vjetore të pakryer plotësisht për vitin 2013; 

                       6. Rrëzimin e kërkesë-padisë për kërkimet e tjera të saj; 

                      7.  Rrëzimin e kundër-padisë si të pa bazuar në ligj dhe në prova; 

                      8. Si pagë referuese për pagimin e dëmshpërblimit të merret paga e fundit e paditësit 

në shumën 75. 000 (shtatëdhjetë e pesë mijë) lekë në muaj; 

                      9. Shpenzimet gjyqësore në ngarkim të palës së paditur kundërpaditëse”. 

2. Gjykata e Apelit Tiranë me vendimin Nr. 1255, datë 26.05.2016 ka vendosur: 

“1. Lënien në fuqi të vendimit nr. 94, datë 10.03.2015 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 

Tiranë.” 

 3. Kundër këtij vendimi, pala e paditur, shoqëria “Union Bank”, ka paraqitur rekurs 

dhe njëkohësisht ka paraqitur, pranë Gjykatës së Lartë një kërkesë për pezullimin e 

ekzekutimit të vendimit të Gjykatës së Apelit Tiranë.  

4. Me vendimin nr. 436, datë 09.08.2016, Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë ka 

vendosur: “Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 94, datë 10.03.2015 të Gjykatës së Rrethit 

Gjyqësor Tiranë, lënë në fuqi me vendimin nr. 1255, datë 26.05.2016 të Gjykatës së Apelit 

Tiranë.” 

5. Në vijim, pala paditëse me datë 04.03.2019, ka paraqitur pranë Gjykatës së Lartë 

një kërkesë për revokimin e vendimit nr. 436, datë 09.08.2016 të Kolegjit Civil të Gjykatës së 

Lartë (në vijim vendimi nr. 436/2016), duke parashtruar se: 

- Pezullimi i ekzekutimit të vendimit gjyqësor që prek një marrëdhënie pune duhet të 

ndodhë vetëm në raste in extremis. Kushtet që justifikojnë pezullimin duhet të jenë 

të një rëndësie tepër të madhe dhe që krijojnë premisa që palës së paditur t’i vijë një 

dëm i rëndë dhe i pariparueshëm. Këto kushte duhet të jenë të bazuara në prova dhe 

jo teorike; 

- Në rastin konkret pala e paditur ushtron aktivitet bankar dhe duke ju referuar 

ekstraktit të QKB, kapitali fillestar i saj është 2.179.457.318,68 lekë. Nga kjo 

rezulton se dëmi i pretenduar që do t’i vinte të paditurit prej ekzekutimit të vendimit 

është i papërfillshëm në raport me fuqinë e tij financiare dhe për më tepër ky dëm 

është i paprovuar; 

- Marrëdhënia e punës është e një rëndësie të veçantë sepse ka të bëjë me mirëqenien 

ekonomike të një individi, familje dhe më tej një shoqërie. Nga mosekzekutimi i 

vendimit gjyqësor në rastin konkret paditësit i është dëmtuar situata ekonomike dhe 

familjare, pasi paditësi ka dy fëmijë të mitur. Nga ana tjetër, bashkëshortja e 

paditësit është e papunë. 

6.  Me vendimin nr. 436/1, datë 23.04.2019 Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë ka 

vendosur mospranimin e kërkesës së kërkuesit Gentian Mema për revokimin e vendimit nr. 

436/2016. 

7.  Me datë 01.06.2020, kërkuesi Gentian Mema i është drejtuar rishtazi Gjykatës së 

Lartë me kërkesë për revokimin e vendimit nr. 436/2016, me të cilin është vendosur pezullimi 
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i ekzekutimit të vendimit nr. 94, datë 10.03.2015 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, lënë 

në fuqi me vendimin nr. 1255, datë 26.05.2016 të Gjykatës së Apelit Tiranë, duke parashtruar 

se: 

- Pezullimi i ekzekutimit të vendimit gjyqësor që prek një marrëdhënie pune duhet të 

ndodhë vetëm në raste in extremis. Kushtet që justifikojnë pezullimin duhet të jenë 

të një rëndësie tepër të madhe dhe që krijojnë premisa që palës së paditur t’i vijë një 

dëm i rëndë dhe i pariparueshëm. Këto kushte duhet të jenë të bazuara në prova dhe 

jo teorike; 

- Në rastin konkret pala e paditur ushtron aktivitet bankar dhe duke ju referuar 

ekstraktit të QKB, kapitali fillestar i saj është 2.179.457.318,68 lekë. Nga kjo 

rezulton se dëmi i pretenduar që do t’i vinte të paditurit prej ekzekutimit të vendimit 

është i papërfillshëm në raport me fuqinë e tij financiare dhe për më tepër ky dëm 

është i paprovuar; 

- Marrëdhënia e punës është e një rëndësie të veçantë sepse ka të bëjë me mirëqenien 

ekonomike të një individi, familje dhe më tej një shoqërie. Nga mosekzekutimi i 

vendimit gjyqësor në rastin konkret paditësit i është dëmtuar situata ekonomike dhe 

familjare, pasi paditësi ka dy fëmijë të mitur; 

- Në marrjen e vendimit Kolegji duhet të mbajë parasysh se nga data 09.08.2016 

kanë kaluar 4 vjet dhe çështja ende nuk është shqyrtuar, duke u cënuar sakaq e 

drejta e paditësit për proces të rregullt dhe për gjykimin brenda një afati të 

arsyeshëm. 

 

II. Vlerësimi i Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë 

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

parashtruara nga pala kërkuese,  në kërkesën për revokimin e pezullimit të ekzekutimit të 

vendimit gjyqësor të sipërcituar nuk janë të mbështetura 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. Kurse në pikën 6 të nenit 479 të Kodit të 

Procedurës Civile: “Vendimi i Gjykatës së Lartë mbi kërkesën për pezullim mund të revokohet 

ose ndryshohet me kërkesë të palës. Për shqyrtimin e kërkesës për ndryshimin ose revokimin 

e masës së pezullimit njoftohen palët. Brenda 3 ditëve pala tjetër ka të drejtë të paraqesë me 

shkrim parashtrimet. Kërkesat shqyrtohen në dhomë këshillimi.” 

10. 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 funksion të zgjidhjes së rekursit, që është ushtruar ndaj vetë vendimit të formës së prerë, 

sigurisht duke patur parasysh arsyet justifikuese dhe përjashtimore 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.  

10.1. Nga ana tjetër, vlen për t’u theksuar se pezullimi i ekzekutimit të vendimit 

gjyqësor të formës së prerë është një masë me karakter përjashtimor dhe të jashtëzakonshëm, 

që justifikohet vetëm nga rrethanat e dëmit të rëndë dhe të pariparueshëm që mund të 

shkaktojë ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit gjyqësor të formës së prerë. Këto rrethana 
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vlerësohen rast pas rasti nga Gjykata e Lartë dhe po ashtu kanë karakter dinamik, që mund të 

ndryshojnë me kalimin e kohës.  

10.2. Nëse ato ndryshojnë dhe janë të tilla që nuk justifikojnë më masën e 

jashtëzakonshme të pezullimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë, atëhere pala tjetër ka 

mundësi të kërkojë revokimin e kësaj mase, në mënyrë që të ketë mundësi të rivendosë të 

drejtën të njohur me vendim gjyqësor të formës së prerë, sipas pikës 6 të nenit 479 të K.P.C, 

si e drejtë e garantuar nga neni 6 i K.E.D.Nj dhe neni 42 i Kushtetutës së Republikës së 

Shqipërisë. Sigurisht që kjo palë ka barrën e paraqitjes së fakteve të reja konkrete (onus 

proferendi) dhe të provës mbi këto fakte (onus probandi), (fakte këto me karakter 

procedural), që tregojnë situatë faktike dhe juridike midis palëve ndërgjyqëse ka ndryshuar 

dhe masa e pezullimit nuk justifikohet më nga dëmi i rëndë dhe i pariparueshëm që mund t’i 

vijë palës tjetër, nga ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit gjyqësor të formës së prerë. 

11. Duke iu rikthyer rastit konkret, Kolegji vlerëson se rrethanat e parashtruara në nga 

kërkuesi në kërkesën për revokimin e vendimit nr. 436/2016, nuk përbëjnë në thelb rrethana 

të ndodhura rishtazi që nuk justifikojnë më dëmin e rëndë dhe të pariparueshëm, që mund t’i 

vijë palës së paditur nga ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit gjyqësor të formës së prerë, 

por janë rrethana të cilat Kolegji Civil prezumohet se i ka vlerësuar në momentin kur ka 

vendosur pezullimin e vendimit gjyqësor të formës së prerë kur ka peshuar dhe balancuar 

dëmin potencial që mund t’i vijë të dyja palëve ndërgjyqëse nga ekzekutimi apo 

mosekzekutimi i menjëhershëm i vendimit gjyqësor të formës së prerë.  

12. Kolegji thekson se kërkesa për revokimin e vendimit nr. 436/2016 është një 

kërkesë e përsëritur për herë të dytë nga pala paditëse, duke parashtruar të njëjtat pretendime 

sikurse në kërkesën e parë drejtuar Gjykatës së Lartë, me datë 04.03.2019, për të cilën 

Kolegji Civil, me vendimin nr. 436/1, datë 23.04.2019 ka vendosur mospranimin.  

11. Sa më sipër, Kolegji vlerëson se këto pretendime të palës kërkuese janë shqyrtuar 

dhe përbëjnë gjë të gjykuar. Në kushtet kur nuk ka ndryshime të situatës faktike që ka diktuar 

marrjen e masës së pezullimit të ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë, Kolegji 

vlerëson se nuk ka vend për të pranuar kërkesën e paraqitur nga kërkuesi, Gentian Mema, për 

revokimin e vendimit nr. 436/2016 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë. 

 

PËR KËTO ARSYE : 

 

Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë mbështetur në Nenin 479 të Kodit të Procedurës Civile, 

 

VENDOSI: 

 

 Mospranimin e kërkesës së kërkuesit, z. Gentian Mema, për revokimin e vendimit nr. 

436, datë 09.08.2016 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë, me të cilin është vendosur 

pezullimi i ekzekutimit të vendimit nr. 94, datë 10.03.2015 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 

Tiranë, lënë në fuqi me vendimin nr. 1255, datë 26.05.2016 të Gjykatës së Apelit Tiranë. 
 

                                                                                                        Tiranë, me 01.04.2021 

 

        ANËTAR                  ANËTAR                         KRYESUES 

   Sokol SADUSHI        Ilir PANDA                                  Ervin PUPE                      
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