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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI CIVIL 

 

Nr.263/28 i Regj.Themeltar 

Nr.263/28 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 20.01.2021, mori në shqyrtim çështjen civile Nr. 263 

Akti, datë Regjistrimi 13.11.2020, që u përket palëve:  

 

 

Kërkues:     Bujar Boja  

 

Objekti:    Kërkohet pezullimi i ekzekutimit të vendimit të 

Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Elbasan nr. 1386 (13-

2017-6039), datë 05.12.2017 lënë në fuqi nga Gjykata e 

Apelit Durrës me vendimin nr. 85/10-2020-258, datë 

13.02.2020.  

 

Baza Ligjore:    Neni 479 i K.Pr.Civile.  

 

Për çështjen civile që i përket:    

 

Paditës/I Kundër paditur:   Sabri Karai 

 

 

I Paditur/Kundërpaditës:  Bujar Boja 

   

              

Të paditur në kundërpadi: Sanije Karai, Qamile Sinani, Haxhi Karai, Vezire 

Bajrami, Halime Mici, Shkëlzen Cekrezi (Karai), Vula 

Brami, Nderim Karai, Arianita Muca.  

 

Objekti: Lirim dhe dorëzimin e pasurisë së paluajtshme nr. 19/9 

e llojit truall, me sipërfaqe 2.500 m2, zona kadastrale 

1392, fshati Cërujë, Gramsh. Detyrimin e të paditurit 

Bujar Boja të paguajë shpërblimin për përdorimin e 
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sendit deri në lirimin dhe dorëzimin e tij.   

 

Baza Ligjore: Nenet 296 e 298 të Kodit Civil dhe 153 e vijues i 

K.Pr.Civile. 

 

 

Objekti i kundërpadisë:  Detyrimin e paditësit të kundërpaditur dhe të paditurve 

në kundërpadi t’i njohin shpenzimet e kryera në 

mirëbesim vlerën e pemëve të mbjella në pronën e tyre.  

 

 

Baza ligjore e kundërpadisë: Nenet 299 dhe 305 e vijues të K.Civil dhe 160 e vijues i 

K.Pr.Civile.   

 

 

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,   

 

 

V Ë R E N 

 

I. Rrethanat e çështjes 

 

1. Pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Elbasan, në datën 06.03.2015 është paraqitur një 

kërkesëpadia me palë ndërgjyqëse, objekt dhe bazë ligjore sikundër citohet më lart.  

2. Nga aktet e fashikullit të gjykimit të pranuara nga të dyja gjykatat rezulton se pala 

paditëse dhe të paditurit në kundërpadi janë trashëgimtarë ligjorë të të ndjerit Et’hem Karai. 

Me vendimin nr. 512, datë 19.03.1996 ish Komisioni i Kthimit dhe Kompensimit të Pronave 

Rrethi Gramsh u ka njohur trashëgimtarëve të ish pronarit Et’hem Karai pronësinë mbi një 

sipërfaqe prej 750 m2 dhe 4.000 m2 të ndodhura në fshatin Cërujë Gramsh. Për sipërfaqen 

prej 750 m2 truall që ka rezultuar e zënë komisioni ka vendosur kompensimin e saj, ndërsa 

për sipërfaqen tjetër prej 4.000 m2 truall e cila ka rezultuar e lirë është vendosur kthimi në 

natyrë. Vendimit nr. 512, datë 19.03.1996 të ish Komisioni i Kthimit dhe Kompensimit të 

Pronave Rrethi Gramsh i është bashkëlidhur edhe harta treguese.  

3. Në vitin 2000 pala paditëse Sabri Karai ka aplikuar pranë ish ZVRPP Gramsh për 

regjistrimin e pasurisë prej 4.000 m2 truall të përfituar me vendimin nr. 512/1996, të ish 

Komisioni i Kthimit dhe Kompensimit të Pronave Rrethi Gramsh. Ish ZVRRP Gramsh ka  

lëshuar në favor të palës paditëse dhe të paditurve në kundërpadi, çertifikatën e pronësisë për 

pasurinë nr. 19/9, lloji truall me sipërfaqe 4.000 m2 zona kadastrale nr. 1392 fshati Cërujë 

Gramsh.  

4. Me vendimin gjyqësor nr. 847, datë 01.11.2016 Gjykata e Rrethit Gjyqësor Elbasan ka 

vendosur deklarimin fajtor të të pandehurit Sabri Karai për veprën penale të “Fallsifikimi i 

dokumentave” parashikuar nga neni 186/2 i Kodit Penal, dënimin e tij me 4 (katër) muaj 

burgim dhe në aplikim të nenit 59 të K.Penal pezullimin e ekzekutimit të vendimit të dënimit 

dhe vënien e tij në provë për një periudhë prej 2 (dy) vitesh. Gjithashtu Gjykata ka deklaruar 

si akt të falsifikuar plan rilevimin dhe hartën e paraqitur nga pala paditëse në ZVRPP 

Gramsh. Ky vendim gjyqësor nuk rezulton të ketë marrë formë të prerë deri në kohën që 
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çështja është shqyrtuar nga Gjykata e Apelit Durrës. Vlen të theksohet se procedimi penal, që 

është bërë shkak për këtë vendim të Gjykatës, rezulton të ketë iniciuar bazuar në kallëzimin 

penal të shtetasit Bujar Boja i cili ka pretenduar se shtetasi Sabri Karai ka falsifikuar planin e 

rilevimit dhe hartën treguese mbi bazën e të cilave ka kryer regjistrimin e pasurisë në ish 

ZVRPP Gramsh.  

5. Pala e paditur Bujar Boja rezulton të jetë pronar i pasurisë së paluajtshme nr. 19/17. 

Vol 2, faqe 47, zona kadastrale 1392 e llojit truall dhe ndërtesë me sipërfaqe trualli 300 m2 

dhe ndërtese 120 m2. Po ashtu rezulton se familja e me kryefamiljar shtetasin Shaban Boja ka 

përfituar nga Komisioni i Ndarjes së Tokës fshati Cërujë AMTP-në nr. 6722 datë 23.07.1993 

një sipërfaqe prej 9.300 m2, nga e cila 400 m2 truall, 6.600 m2 arë, 1.100 m2 pemëtore dhe 

1.200 m2 vreshtë. Pasuria është regjistruar pranë ZVRPP Gramsh me numër pasurie 19/22 

vol 2, faqe 39, zona kadastrale 1392.  

6. Me pretendimin se një pjesë e pasurisë nr. 19/9 i është zënë nga pala e paditur, paditësi 

Sabri Karai i është drejtuar Gjykatës me padinë objekt gjykimi. Gjatë gjykimit të kësaj 

çështje është kryer akt ekspertimi nga ekspert topograf dhe vlerësues i pasurisë së 

paluajtshme.  

7. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Elbasan me vendimin nr. 1386 (13-2017-6039), datë 

05.12.2017 ka vendosur: “Pranimin e pjesshëm të padisë. Detyrimin e të paditurit Bujar Boja 

t’i lirojë dhe dorëzojë paditësit Sabri Karai, me qëllim që t’i kthehet edhe bashkëpronarëve 

Sanije Karai, Haxhi Karai, Vezire Bajrami, Halime Mici, Shkëlqime Çekrezi, Vule Brami, 

Nderim Karai, Arjanita Muça ngastrat me sipërfaqe 1870 m2, 80 m2, 390 m2, pjesë të 

truallit me sipërfaqe 4000 m2, kthyer në natyrë me vendimin nr. 512, datë 19.03.1996 të KKK 

Pronave pranë Këshillit të Rrethit Gramsh, të cilat në hartën nr. 9, që është pjesë përbërëse e 

këtij vendimi, pasqyrohen respektivisht: -me një shumëkëndësh të ngjyrosur me ngjyrë të 

verdhë, brenda të cilit gjendet shënimi “Hem Karai”, shifra 1870 m2 dhe shifra 19/7, 

kufizuar në perëndim me vijë të kuqe, në jug, lindje, jug me vijë të gjelbër, lindje, veri-lindje, 

veri me vijë të zezë, veri me vijë të gjelbër; me një trekëndësh të ngjyrosur me ngjyrë të 

verdhë, brenda të cilit gjendet e shënuar me shifra 80 m2, kufizuar në perëndim me vijë të 

gjelbër, jug me vijë blu dhe lindje me vijë të zezë; me një katërkëndësh të ngjyrosur me ngjyrë 

të verdhë, brenda të cilit gjendet e shënuar shifra 390 m2, kufizuar në perëndim me vijë të 

zezë, në jug me vijë të kuqe, në lindje me vijë të gjelbër e very me vijë të gjelbër. Detyrimin e 

të paditurit Bujar Boja të shpërblejë paditësin Sabri Karai për përdorimin e ngastrave me 

sipërfaqe prej 1870 m2, 80 m2 e 390 m2, duka paguar në favor të tij, me qëllim që t’u 

paguhet edhe bashkëpronarëve Sanije Karai, Haxhi Karai, Vezire Bajrami, Halime Mici, 

Shkëlqime Çekrezi, Vule Brami, Nderim Karai, Arjanita Muça shumën prej 472.477,5 lekë 

për periudhën 31.12.2010-30.11.2017 dhe për çdo muaj pas datës 30.11.2017 deri në 

dorëzimin e sendit shumën 5.692,5 lekë. Pushimin e gjykimit të kundërpadisë për shkak të 

mosparaqitjes pa shkaqe të justifikuara të të paditurit kundërpadisë …” 

8. Gjykata e Apelit Durrës me vendimin nr. 85/10-2020-258, datë 13.02.2020 ka 

vendosur: “Lënien në fuqi të vendimit nr. 1386 (13-2017-6039), datë 05.12.2017 të Gjykatës 

së Rrethit Gjyqësor Elbasan …”  

9. Në datën 21.05.2020 është paraqitur rekurs në Gjykatën e Lartë nga pala e paditur 

Bujar Boja kundër vendimit të Gjykatës së Apelit Durrës. Në datën 13.11.2020 pala kërkuese 

ka paraqitur kërkesën për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të Gjykatës së Apelit 

Durrës, i cili ka lënë në fuqi vendimin e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Elbasan duke paraqitur 

këto shkaqe:  

 Me shkresën nr. 4826 regj., datë 03.11.2020 është njoftuar nga Zyra e Përmbarimit 

Elbasan për ekzekutimin e vendimit gjyqësor të formës së prerë. Nga ekzekutimi i 

këtij vendimi gjyqësor palës mund t’i vijë një dëm i rëndë dhe i pariparueshëm duke 
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qenë se ka kryer investime të mëdha në pemë dhe të mbjella;  

 Vendimi i Gjykatës është i paekzekutueshëm për shkak të paraqitjes grafike të pronës 

në hartën e gjykatës.  

 

II.  Vlerësimi i Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë   

 

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

Arben Vyshka, për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të sipërcituar është e pabazuar 

në ligj.   

11. 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. …”.  

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

për pezullim të palës kërkuese Bujar Boja, gjendet edhe kopja e rekursit të ushtruar nga kjo palë 

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

se palët e tjera pjesëmarrëse në gjykimin e çështjes ku është dhënë vendimi gjyqësor për të cilin 

kërkohet pezullimi, janë njoftuar rregullisht për kërkesën e paraqitur nga pala kërkuese dhe nuk 

kanë parashtruar argumente lidhur me bazueshmërinë në ligj të kërkesës për pezullim dhe për 

qëndrimin e tyre.   

13. 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.    

14. Nga shqyrtimi i shkaqeve konkrete për të cilat pala kërkuese Bujar Boja, 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. 

Fakti që kjo palë është njoftuar për nisjen e ekzekutimit të detyrimeve të rrjedhura nga vendimi 

gjyqësor i formës së nuk përbën në vetvete arsye ligjore për marrjen e masës së përkohshme 

procedurale të pezullimit të ekzekutimit të vendimit. Të gjitha pretendimet e tjera 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.  

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

kërkesën e paraqitur nga kërkuesi Bujar Boja, për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor 

të formës së prerë.    
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P Ë R   K Ë T O   A R S Y E 

 

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

 

V E N D O S I 

 

Mospranimin e kërkesës së palës kërkuese Bujar Boja, për pezullimin e ekzekutimit të 

vendimit civil nr. 85/10-2020-258, datë 13.02.2020 të Gjykatës së Apelit Durrës.   

 

 

     Tiranë, më 20.01.2021  

 

            ANËTAR                              ANËTAR                                  KRYESUES 

       SOKOL SADUSHI                       ILIR PANDA                             ERVIN PUPE                               

 

 

 

 



 

  

1 

 

 
REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI CIVIL 

 

Nr.266/31 i Regj.Themeltar 

Nr.266/31 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 20.01.2021, mori në shqyrtim çështjen civile Nr. 266 akti, 

datë regjistrimi 25.11.2020, që u përket palëve:  

 

 

Kërkues:     Shoqëria Mara shpk  

 

Objekti:    Kërkohet pezullimi i ekzekutimit të vendimit nr. 235, 

datë 22.07.2020 të Gjykatës së Apelit Vlorë, pasi 

ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit do të sillte pasoja 

të rënda e të pariparueshme.  

 

Baza Ligjore:    Neni 479 pika 1/a e K.Pr.Civile, neni 43 i Kushtetutës, 

neni 13 i KEDNJ.  

 

Për çështjen civile që i përket:    

 

 

Paditës:      Thoma Kona 

      Miranda Kona 

 

I Paditur:    Shoqëria Mara 

                

Objekti: Detyrimin e palës së paditur të përmbushë detyrimin e 

përcaktuar në aktmarrëveshjen nr. 1245 rep., nr. 484 

kol., datë 16.12.2010, duke dorëzuar në pronësi 200  m2 

sipërfaqe banimi, dhe 30 m2 dyqan, nga ndërtimi i 

pallatit miratuar me lejen nr. 2/108, datë 28.09.2011.  

 Sigurimi i padisë, duke u vendosur sekuestro mbi 

apartamentin 2+1 në katin e tretë e të katërt dhe dyqanin 
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nr. 2 kati përdhe nga ana lindore, derisa vendimi të 

marrë formë të prerë dhe të ekzekutohet.  

 Shpenzimet proceduriale gjyqësore dhe ato të mbrojtjes 

në ngarkim të palës së paditur.    

 

Baza Ligjore: Nenet 32, 202, 206 të Kodit të Procedurës Civile, neni 

698 të Kodit Civil. 

 

 

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,   

 

 

V Ë R E N 

 

I. Rrethanat e çështjes 

 

1.Në datën 11.10.2016 është regjistruar pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë 

kërkesëpadia me objekt dhe palë ndërgjyqëse si më lart citohet.  

2. Nga aktet e fashikullit të gjykimit të pranuara nga të dyja gjykatat rezulton se palët 

paditëse kanë qenë posedues të një banese me sipërfaqe 176 m2, ndodhur në lagjen “1 Maji” 

Vlorë, për të cilën nuk kanë patur titull pronësie, por kanë aplikuar për legalizimin e saj pranë 

ALUIZNI Drejtoria Vlorë në datën 30.08.2006. Me aktmarrëveshjen nr. 1245 rep., nr. 484 

kol., datë 16.12.2010 nënshkruar ndërmjet palëve paditëse dhe palës së paditur, duke qenë se 

kjo e fundit ka qenë duke ndërtuar në pasurinë kufitare me pronën e palës paditëse, kanë rënë 

dakort që ndërtimi të shtohet edhe në pasurinë e tyre në proces legalizimi. Sipas kësaj 

aktmarrëveshje, në këmbim palët paditëse në përfundim të ndërtimit përfitojnë një sipërfaqe 

banimi 200 m2, duke përjashtuar nga kjo shifër sipërfaqen e përbashkët të shkallëve dhe 

ashensorit, një sipërfaqe shërbimi prej 30 m2 e orientuar nga rruga Transballkanike nga 

lindja, të cilat do të përzgjidhen nga bashkëpronarët Kona brenda 10 ditëve nga momenti i 

zbardhjes së lejes së ndërtimit dhe në vijim ndërmjet palëve do të lidhet edhe një kontratë 

plotësuese ku do të përcaktohen në natyrë ambientet takuese. Në nenin 2 të kontratës, palët 

paditëse shprehen se heqin dorë nga pronësia e shtëpisë duke ia kaluar këtë të drejtë shoqërisë 

ndërtuese Mara shpk.  

3. Me vendimet nr. 2/107, datë 28.09.2011 “Për miratimin e destinacionit të sheshit të 

ndërtimit dhe kondicioneve të lejes së ndërtimit” si dhe vendimit nr. 2/108, datë 28.09.2011 

“Për miratimin e lejes së ndërtimit” është miratuar nga KRRT Bashkia Vlorë, ndërtimi i një 

godine banimi dhe shërbimi nga shoqëria Mara shpk.  

4. Rezulton se prona e palës paditëse është legalizuar dhe për të lëshuar çertifikatë për 

vërtetim pronësie me nr. 35/137 vol 50 fq 227 për ndërtesë me sipërfaqe 70 m2. Ndërsa 

trualli mbi këtë ndërtesë është regjistruar në bashkëpronësi të shtetasve Thoma Kona, Arqile 

Kona etj. me sipërfaqe 494 m2 me numër pasurie 35/137 vol. 50 fq. 138.    

5. Me vendimin nr. 253, datë 19.05.2016 INU Bashkia Vlorë ka vendosur prishjen e 

ndërtimit të palëve paditëse për shkak se pengon projektin e ndërtimit të rrugës 

transballkanike sipas VKM-së nr. 345, datë 04.05.2016. Gjithashtu rezulton se palët paditëse 

kanë përfituar edhe shpërblimin përkatës për shkak të shpronësimit të pronës.  

6. Sipas shkresës nr. 93, datë 27.02.2017 të lëshuar nga Drejtoria e Planifikimit dhe 



 

  

3 

 

Kontrollit të Zhvillimit pranë Bashkia Vlorë konfirmohet se ndërtimi i objektit nuk ka 

përfunduar pasi nuk është miratuar akti i shfrytëzimit apo çertifikatë përdorimi.  

7. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Vlorë me vendimin nr. 841, datë 15.05.2017 ka 

vendosur: “Rrëzimin e kërkesëpadisë nr. 2679, datë 11.10.2016 …” 

8.Gjykata e Apelit Vlorë me vendimin nr. 235, datë 22.07.2020 ka vendosur: 

“Ndryshimin e vendimit nr. 841, datë 15.05.2017 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë si më 

poshtë: Pranimin e padisë. Detyrimin e të paditurit të përmbushë detyrimin kontraktor duke 

njohur pronësinë dhe dorëzuar paditësave pjesën takuese në natyrë konkretisht pasuritë 

apartament nr. 32/75+1-11 dhe atë nr. 35/75+1-13, si dhe atë njësi shërbimi me nr. 35/75-n-

10. Detyrimin e të paditurit të kompensojë paditësat për diferencën e pjesës takuese në vlerën 

481.802 lekë për njësitë apartament. Detyrimin e paditësave të kompensojnë palën e paditur 

për sipërfaqen prej 1.38 m2 njësi shërbimi në vlerën 221.600 lekë. …”  

9.Në datën 19.11.2020 është paraqitur rekurs në Gjykatën e Lartë nga pala e paditur 

Shoqëria Mara shpk kundër vendimit të Gjykatës së Apelit Vlorë. Në datën 25.11.2020 pala 

kërkuese ka paraqitur kërkesën për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të Gjykatës 

së Apelit Vlorë, duke paraqitur këto shkaqe:  

 Me shkresën nr. 1657 prot, datë 30.10.2020 pala e paditur është njoftuar nga Zyra e 

Përmbarimit Vlorë për lajmërimin për ekzekutimin vullnetar të vendimit gjyqësor të formës 

së prerë;  

 Gjykata e Apelit Vlorë nuk ka kryer një hetim të plotë në drejtim të kritereve ligjore 

mbi ligjshmërinë dhe vlefshmërinë e veprimit juridik, pasi në momentin e nënshkrimit të 

aktmarrëveshjes palët paditëse nuk kanë qenë pronarë të pasurisë, ndaj ndërtimi ka qenë i 

paligjshëm në proces për t’u prishur;  

 Për shkak të proceseve gjyqësore civile dhe penale që kanë ekzistuar ndërmjet palëve 

ekziston dyshimi i arsyeshëm se pala paditëse do të tjetërsojë pasurinë e për pasojë restituimi 

i tyre do të bëhet i pamundur për palën e paditur;  

 Dëmi dhe rreziku që i vjen palës së paditur, si shoqëri në fushën e ndërtimit, është më i 

madh në proporcion me dëmin që mund t’i vijë palës paditëse;  

 Ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit të Gjykatës së Apelit, ndërkohë që dy pasuritë 

apartament kanë kaluar në pronësi të personave të tjerë sipas kontratave të porosisë është një 

rrethanë e arsyeshme që duhet të shërbejë për të pranuar kërkesën për pezullimin e 

ekzekutimit.  

Nga ana e palës paditëse Miranda Kona, në datën 18.12.2020 janë paraqitur prapësime 

lidhur me kërkesën e palës së paditur për pezullimin e ekzekutimit duke parashtruar këto 

shkaqe:  

 Në kërkesën e saj pala e paditur nuk ka paraqitur asnjë argument ligjor apo provë që 

mund të sjellë bindjen për ekzistencën e pasojave të rënda e të pariparueshme;  

 Pala e paditur ka ndërtuar një objekt me 98 apartamente banimi, 6 garazhe dhe 20 njësi 

shërbimi pjesa më e madhe e të cilave është e patjetërsuar, ndaj edhe nuk mund t’i vijë asnjë 

dëm nga zbatimi i vendimit të gjykatës;  

 Pala paditëse në vitin 2011 ka humbur banesën e saj, jetojnë në një banesë me qera prej 

10 vitesh dhe të dy paditësit janë pensionistë, madje paditësi Thoma Kona është i sëmurë 

kronik; 

 Mosmarrëveshjet gjyqësore civile e penale ndërmjet palëve kanë përfunduar dhe 

kërkesa e paraqitur nga pala e paditur është abuzive;  
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II.  Vlerësimi i Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë   

 

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

Shoqëria Mara shpk, për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të sipërcituar është e 

bazuar në ligj dhe si e tillë duhet të pranohet.   

11. 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 e vendimit.” 

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

për pezullim të palës kërkuese Shoqëria Mara shpk, gjendet edhe kopja e rekursit të ushtruar 

nga kjo palë kundër vendimit gjyqësor që kërkohet të pezullohet ekzekutimi. Gjithashtu, 

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

gjyqësor që kërkohet të pezullohet, është njoftuar rregullisht për kërkesën e paraqitur nga pala 

kërkuese Shoqëria Mara shpk, dhe Miranda Kona ka parashtruar argumente lidhur me 

bazueshmërinë në ligj të kërkesës për pezullim dhe për qëndrimin e tij. 

13. 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. 

14. Nga shqyrtimi i shkaqeve konkrete për të cilat pala kërkuese Shoqëria Mara shpk, 

kërkon pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor, Kolegji vlerëson se, kjo kërkesë, në 

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

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

Kolegj i vlerëson në kohën kur shqyrton në dhomë këshillimi shkaqet e rekursit ndaj vendimit 

të gjykatës së apelit, por dhe faktin që pala kërkuese ka paraqitur argumenta konkret të 

bazuara në ligj se ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit do të sillte për palën e paditur pasoja 

të rënda dhe të pariparueshme financiare për palën kërkuese, deri në momentin e shqyrtimit të 

rekursit nga Gjykata e Lartë (neni 479 pika 1 shkronja “a” e Kodit të Procedurës Civile). 

15. Kolegji vlerëson se çështja paraqet dhe ngre disa pikëpamje të ndryshme mbi 

zbatimin e ligjit procedural (në lidhje me kompetencën lëndore) dhe të ligjit material, të cilat 

janë pretenduar nga palët deri në këtë moment të zhvillimit të procesit dhe mbi të cilat kanë 

mbajtur qëndrimin gjykatat. Tashmë që çështja shtrohet për zgjidhje përfundimtare, do të 

duhet të pritet gjykimi dhe vendimi përfundimtar i Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë në 

lidhje me këto pretendime të ngritura nga palët. Për rrjedhojë, pretendimet e palës kërkuese 

në kërkesën për pezullim gjenden të mbështetura në nenin 479 të Kodit të Procedurës Civile. 

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

kërkesën e paraqitur nga pala kërkuese Shoqëria Mara shpk, për pezullimin e ekzekutimit të 

vendimit gjyqësor të formës së prerë.  
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P Ë R   K Ë T O   A R S Y E, 

 

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

 

V E N D O S I: 

 

Pranimin e kërkesës së palës kërkuese Shoqëria Mara shpk.  

Pezullimin e ekzekutimit të vendimit civil nr. 235, datë 22.07.2020 të Gjykatës së Apelit    

Vlorë.   

Tiranë, më 20.01.2021  

 

            ANËTAR                              ANËTAR                                  KRYESUES 

       SOKOL SADUSHI                       ILIR PANDA                             ERVIN PUPE                               
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI CIVIL 

 

Nr. 275/40 i Regj.Themeltar 

Nr. 275/40 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 20.01.2021, mori në shqyrtim çështjen civile Nr. 275/40 

akti, datë regjistrimi 23.12.2020, që u përket palëve:  

 

Kërkues:     Ardian Kola 

 

Objekti:    Pezullimi i ekzekutimit të vendimit nr. 810, datë 

09.10.2018 të Gjykatës së Apelit Vlorë, i cila ka lënë në 

fuqi vendimin e Gjykatës së Shkallës së Parë Vlorë 

nr.1964, datë 16.11.2016.  

 

Baza Ligjore:    Neni 479 pika 1, a), 2, 3, 4 të K.Pr.Civile.  

 

Për çështjen civile që i përket:    

 

Paditës:      Valentina Mataj 

 

I Paditur:    Ardian Kola     

          

Objekti: 1. Detyrimin e palës së paditur Ardian Kola të 

përmbushë detyrimin kontraktor, që rrjedh nga kontrata 

e qirasë me nr. 6 rep., nr. 3 kol., datë 05.01.2013, për 

një periudhë 3 muaj e 6 ditë sëbashku me kamat 

vonesën.  

 2. Detyrimin e palës së paditur Ardian Kola të 

përmbushë detyrimin ndaj palës paditëse Valentina 

Mataj për pagesën e faturës së energjisë elektrike me nr. 

fature 137599364 në shumën 374.934 lekë.    

 

 

Baza Ligjore: Nenet 153, 154 të K.Pr.C, nenet 476, 698 të K.Civil.   
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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,   

 

 

V Ë R E N 

 

 

I. Rrethanat e çështjes 

 

1. Pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë kërkesëpadia me objekt dhe palë ndërgjyqëse 

si më lart citohet.  

2. Nga shqyrtimi gjyqësor ka rezultuar se shtetasi Besnik Mataj, bashkëshorti i paditëses 

Valentina Mataj ka hyrë në marrëdhënie kontraktore me palën e paditur Ardian Kola me të  

cilin ka lidhur kontratën e qirasë me nr. 6 rep., nr. kol. 3, datë 05.01.2013 për pasurinë nr. 

52/8, z.k 2999 një ndërtesë depo nr. 6 me sipërfaqe ndërtimore 528 m2 dhe sipërfaqe trualli 

prej 1.020 m2. Gjithashtu objekt i kësaj kontrate qiraje është edhe pasuria nr. 1/233, z.k 2999 

e cila është depo (magazine) nr. 3, me sipërfaqe ndërtimore 720 m dhe sipërfaqe trualli prej 

1.200 m2. Kontrata ka patur një afat vlefshmërie 5-vjeçare me të drejtë ripërtëritje në rast se 

plotësohen kushtet e kësaj kontrate. Efektet e kësaj kontrate kanë filluar që më 01.01.2013. 

Qiramarrësi në akord me qiradhënësin, ka filluar të përdor objektin që në muajin Tetor të viti 

2012 me qëllim pastrimin dhe vënien në eficiencë të makinerive. Kontrata e qirasë 

parashikon në nenin 4 të saj detyrimin e të paditurit për të kryer pagesën (që duhet të kryhet 

gjatë pesë ditëve të para të çdo muaji) për qiranë Mujore prej 6.000 Euro në muaj për vitin e 

parë dhe 8.000 Euro në muaj gjatë vitit të dytë dhe në vazhdim. Kjo pagesë sipas pikës 2 të 

nenit 4, do të derdhet në llogarinë bankare të qiradhënësit pranë Bankës Credins Dega Vlorë. 

3. Pala paditëse, në pozitën e trashëgimtares së bashkëshortit të saj, duke pretenduar se  

qiramarrësi nisi të mos shlyente në afatin e parashikuar në këtë kontratë pagesën e qirasë 

mujore bazë (të muajit të parë, d.m.th. Janar 2013) dhe më vonë nuk ka shlyer më pagesat 

mujore si dhe faturat e energjisë elektrike, ka kërkuar zgjidhjen gjyqësisht të 

mosmarrëveshjes.  

4. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Vlorë me vendimin nr. 1964, datë 16.11.2016 ka 

vendosur: “Pranimin e kërkesëpadisë së paditëses Valentina Mataj. Detyrimin e palës së 

paditur Ardian Kola të përmbushë detyrimin kontraktor, që rrjedh nga kontrata e qirasë nr. 6 

rep., nr. 3 kol., datë 05.01.2013, për një periudhë 5 shkurt 2013 deri 11.04.2013, në shumën 

19.200 euro ose 2.691.264  lekë si dhe kamat vonesa në shumën 228.775 lekë. Detyrimin e 

palës së paditur Ardian Kola të përmbushë detyrimin ndaj palës paditëse Valentina Kola për 

pagesën e faturës së energjisë elektrike nr. 137599364 në shumën 374.934 lekë. …”  

5. Gjykata e Apelit Vlorë me vendimin nr. 810, datë 09.10.2018 ka vendosur: “Lënien 

në fuqi të vendimit nr. 1964, datë 16.11.2016 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë.”  

6. Kundër vendimit nr. 810, datë 09.10.2018 të Gjykatës së Apelit Vlorë pala e paditur ka 

paraqitur rekurs në Gjykatën e Lartë dhe njëherazi kërkon edhe pezullimin e ekzekutimit të 

këtij vendimi gjyqësor për këto shkaqe:  

 -Pala e paditur ka shlyer të gjitha detyrimet ndaj palës paditëse;  

 -Kontrata e lidhur me trashëgimlënësin e palës paditëse është lidhur në kundërshtim dhe 

në mashtrim të ligjit, për pasojë nuk ekziston më asnjë detyrim pasi prona është e Raiffeisen 

Bank sha;  
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 -Rekursi në Gjykatën e Lartë është paraqitur për shkelje të ligjit, vendimi nuk është i 

mbështetur në ligj e prova, nuk janë respektuar dispozitat e K.Pr.C pasi nuk ka në dosje që 

vërteton pronësinë e palës paditëse, pala paditëse nuk legjitimohet në ngritjen e kësaj padie.  

 

 

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 

Ardian Kola, 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. …”.  

9. Në zbatim të pikës 1 të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile, bashkëlidhur kërkesës për 

pezullim të palës kërkuese Ardian Kola, gjendet edhe kopja e rekursit të ushtruar nga kjo palë 

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

se palët e tjera pjesëmarrëse në gjykimin e çështjes ku është dhënë vendimi gjyqësor për të cilin 

kërkohet pezullimi, janë njoftuar rregullisht për kërkesën e paraqitur nga pala kërkuese.   

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 Ardian Kola, 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. 

Fakti që kjo palë është njoftuar për nisjen e ekzekutimit të detyrimeve të rrjedhura nga vendimi 

gjyqësor i formës së nuk përbën në vetvete arsye ligjore për marrjen e masës së përkohshme 

procedurale të pezullimit të ekzekutimit të vendimit. Të gjitha pretendimet e tjera që parashtron 

pala kërkuese si arsye për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë të 

Gjykatës së Apelit Vlorë përbëjnë kërkime të cilat lidhen me shqyrtimin e rekursit nga 

Gjykata e Lartë.  

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

kërkesën e paraqitur nga kërkuesi Ardian Kola, për pezullimin e ekzekutimit të vendimit 

gjyqësor të formës së prerë.    
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P Ë R   K Ë T O   A R S Y E 

 

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

 

V E N D O S I 

 

Mospranimin e kërkesës së palës kërkuese Ardian Kola, për pezullimin e ekzekutimit të 

vendimit civil nr. 810, datë 09.10.2018 të Gjykatës së Apelit Vlorë.   

 

 

Tiranë, më 20/01/2021  

 

            ANËTAR                              ANËTAR                                  KRYESUES 

       SOKOL SADUSHI                       ILIR PANDA                             ERVIN PUPE                               
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