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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË

KOLEGJI CIVIL

Nr.231 i  Regj.Themeltar
Nr.231 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 26.11.2020, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr. 231 akti,
datë 10.08.2020, si më poshtë:

KËRKUES: Agjencia Shtetërore e Kadastrës

OBJEKTI: Pezullimi i ekzekutimit të vendimit Nr. 10-2020-564(179), datë
08.05.2020 të Gjykatës së Apelit Durrës.

BAZA LIGJORE: Neni 479/a i K.Pr.Civile.

Në çështjen civile që i përket:

PADITËS: Elona Kthupi

I PADITUR: 1. Agjencia Shtetërore e Kadastrës, Tiranë;
2. Agjencia Shtetërore e Kadastrës, Drejtoria Vendore Durrës.

KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË

Pasi dëgjoi relacionin e gjyqtarit Ervin Pupe dhe diskutoi çështjen në tërësi në dhomën e
këshillimit,

VËREN:
I. Rrethanat e faktit
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1. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Durrës, me vendimin nr. (11-2019-5700) 1500, datë
14.10.2019 ka vendosur:

“1. Rrëzimin e kërkesëpadisë së palës paditëse Elona Kthupi si të pabazuar në prova dhe
në ligj...”

2. Gjykata e Apelit Durrës me vendimin nr. 10-2020-564/179, datë 08.05.2020 ka
vendosur:

“Ndryshimin e vendimit civil me nr. 1500/11-2019-5700, datë 14.10.2019 të Gjykatës së
Rrethit Gjyqësor Durrës në këtë mënyrë: 1. Pranimin pjesërisht të kërkesëpadisë së paditëses
Elona Kthupi; 2. Detyrimi i palës së paditur t’i paguajë paditëses Elona Kthupi shpërblimin
që rrjedh nga zgjidhja e menjëhershme e pajustifikuar e kontratës së punës si më poshtë:
Nëntë muaj pagë dëmshpërblim për zgjidhjen në mënyrë të menjëhershme të pajustifikuar të
kontratës së punës; Një muaj pagë për mosrespektim të afateve të njoftimit për zgjidhjen e
kontratës së punës; Dy muaj pagë për mosrespektim të procedurës për zgjidhjen e kontratës
së punës; Detyrimin e palës së paditur t’i paguajë paditëses pagën e çdo dite të shtunë në
datat 12.03.2018 deri në 10.12.2018; Dëmshpërblimet e mësipërme do të bëhen bazuar në
pagën bruto të paditëses gjatë kohëzgjatjes së marrëdhënies së punës; Shpenzimet gjyqësore
në ngarkim të palës së paditur...”

3. Kundër këtij vendimi, ka paraqitur rekurs Drejtoria e Përgjithshme e Agjencisë
Shtetërore e Kadastrës Tiranë dhe po ashtu, me datë 24.07.2020, pranë Gjykatës së Lartë, ka
paraqitur  një kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të vendimit të Gjykatës së Apelit Durrës,
duke parashtruar se:
- Vendimi i Gjykatës së Apelit Durrës është marrë në kundërshtim me ligjin procedural dhe

material;
- Vendimi i gjykatës është i paarsyetuar, i njëanshëm, i pabazuar në ligj dhe në prova;
- Ekzekutimi i këtij vendimi, i cili do të ndryshohet nga Gjykata e Lartë, do të shkaktonte

pasoja të rënda ekonomike për palën e paditur e cila për shkak të situatës së pandemisë,
nuk ka gjeneruar të ardhura. Kjo pasi Agjencia Shtetërore e Kadastrës, është institucion
publik jobuxhetor, i cili gjeneron të ardhura nga shërbimet, që janë të lidhura me
veprimtarinë e organeve apo zyrave noteriale që nuk kanë ushtruar aktivitet.

II. Vlerësimi i Kolegjit Civil

4. Kodi i Procedurës Civile (në vijim: KPC) ofron për palët mjete që garantojnë
mbrojtje të përkohshme procedurale. Të tilla janë kërkesat e palëve mbi masat e sigurimit të
padisë, sipas nenit 202 e vijues të KPC, kërkesa për dhënien e vendimit me ekzekutim të
përkohshëm, sipas nenit 317 të KPC apo kërkesa për pezullimin e vendimit gjyqësor të
formës së prerë, sipas nenit 469 dhe 479 të KPC. Në çdo rast këto mjete juridike të mbrojtjes
së përkohshme procedurale janë të lidhura funksionalisht me mjetet kryesore të aksesit në
gjykatë, qoftë padinë apo ankimet.

5. Universalisht për caktimin nga gjykata të masave të përkohshme procedurale ligji
kërkon ekzistencën e një dyshimi të arsyeshëm se e drejta subjektive apo interesi i ligjshëm i
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subjektit paditës apo ankues cenohet nga veprimet apo mosveprimet e palës kundërshtare apo
vendimi i gjykatës (humus boni juris). Nga ana tjetër kërkohet që në rrethanat e çështjes të
ekzistojë një rrezik i atëçastshëm dhe eminent për shkaktimin e një dëmi të rëndë dhe të
pariparueshëm nëse masa e përkohshme nuk merret nga gjykata (periculum in mora). Në këtë
mënyrë masat e përkohshme procedurale paraqiten si mjete ligjore që garantojnë standardin e
efektivitetit të vetë mjetit kryesor nga i cili ato varen, konkretisht padisë dhe ankimeve.

6. Në mënyrë të posaçme neni 479 i KPC ka rregulluar kërkesën e palëve ndërgjyqëse
drejtuar Gjykatës së Lartë, për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor objekt rekursi.
Në këtë dispozitë është parashikuar se: “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. 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 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 jetë 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.

8. Mungesa në kërkesën e paraqitur e këtyre argumenteve ligjore passjell
mospranimin e kërkesës për pezullim. Nga ana tjetër abuzimi me mjetin ligjor të parashikuar
nga neni 479 i KPC mund të shkaktojë dhe aktivizimin e përgjegjësisë personale pasurore të
palës apo përfaqësuesit, sipas pikës 1 të nenit 34 të Kodit.

9. Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë, në funksion të zgjidhjes së çështjes konkrete,
vlerëson se kërkesa për pezullimin e vendimit gjyqësor të formës së prerë e paraqitur nga pala
e paditur, Agjencia Shtetërore e Kadastrës, është e pabazuar në ligj dhe si e tillë nuk duhet të
pranohet.

10. Ky Kolegj vëren se, në zbatim të pikës 1 të nenit 479 të KPC, bashkëlidhur
kërkesës për pezullim të palës kërkuese, gjendet edhe kopja e rekursit të ushtruar nga kjo palë
kundër vendimit gjyqësor që kërkohet të pezullohet ekzekutimit. Gjithashtu, edhe palët e tjera
pjesëmarrëse në gjykimin e çështjes ku është dhënë vendimi gjyqësor që kërkohet të
pezullohet, janë njoftuar rregullisht për kërkesën e paraqitur nga pala kërkuese, të cilat nuk
kanë parashtruar argumente lidhur me bazueshmërinë në ligj të kërkesës për pezullim dhe për
qëndrimin e tyre.

11. Nga shqyrtimi i shkaqeve konkrete për të cilat pala kërkuese Agjencia Shtetërore e
Kadastrës kërkon pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor, Kolegji Civil vlerëson se,
kjo kërkesë, në tërësinë e saj, motivohet me shkaqe që kanë të bëjnë vetëm me drejtësinë,
bazueshmërinë në prova dhe në ligj, të vendimeve të dhëna nga gjykata administrative 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
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12. Për sa i përket motivit të fundit dhe të vetëm, që formalisht përfshihet në rastin e
shkronjës “a” të pikës 1 të nenit 479 të KPC, Kolegji Civil vëren se pala kërkuese nuk ka
paraqitur asnjë provë dhe nuk ka arsyetuar lidhur me ndonjë rrethanë konkrete për ta
vlerësuar nëse nga ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit gjyqësor do të vinin pasoja të rënda
financiare për të.

13. Për sa më sipër, Kolegji Civil vlerëson se nuk ka vend për të pranuar kërkesën e
paraqitur nga pala kërkuese Agjencia Shtetërore e Kadastrës, për pezullimin e ekzekutimit të
vendimit nr. 10-2020-564 (179), datë 08.05.2020 të Gjykatës së Apelit Durrës.

PËR KËTO ARSYE :

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

VENDOSI:

Mospranimin e kërkesës së Agjencisë Shtetërore të Kadastrës për pezullimin e ekzekutimit të
vendimit nr. 10-2020-564 (179), datë 08.05.2020 të Gjykatës së Apelit Durrës.

Tiranë, më 26.11.2020
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË

KOLEGJI CIVIL

Nr.242 i  Regj.Themeltar
Nr.242 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 26.11.2020, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr. 242 akti,
datë 29.10.2020, si më poshtë:

KËRKUES: 1. Drejtoria Rajonale e Shërbimeve të Transportit Rrugor;
2. Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor.

OBJEKTI: Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 630, datë 17.10.2019
të Gjykatës së Apelit Vlorë.

BAZA LIGJORE: Neni 479 i K.Pr.Civile.

Në çështjen civile që i përket:

PADITËS: Engjëll Civeja

I PADITUR: 1. Drejtoria Rajonale e Shërbimeve të Transportit Rrugor;
2. Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor.

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,
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VËREN:
I. Rrethanat e faktit

1. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Berat, me vendimin nr. 961, datë 26.11.2018 ka
vendosur:

“1. Pranimin e padisë; 2. Detyrimin e të paditurit Drejtoria Rajonale e Shërbimeve të
Transportit Rrugor Berat, tí paguajë paditësit Engjell Civeja një dëmshpërblim në masën 12
muaj pagë për zgjidhjen e kontratës së punës pa shkaqe të arsyeshme; 3. Detyrimin e të
paditurit Drejtoria Rajonale e Shërbimeve të Transportit Rrugor Berat, tí paguajë paditësit
Engjëll Civeja një shpërblim prej 3 muaj pagë për mosrespektim të afatit të njoftimit të
zgjidhjes së kontratës së punës; 4. Gjithsej i padituri Drejtoria Rajonale e Shërbimeve të
Transportit Rrugor Berat detyrohet tí paguajë paditësit Engjëll Civeja 15 muaj pagë, duke u
llogaritur paga mujore në masën e pagës mujore bruto që ka ekzistuar në kohën e zgjidhjes
së kontratës së punës, në datën 07.01.2018...”

2. Gjykata e Apelit Vlorë me vendimin nr. 630, datë 17.10.2019 ka vendosur:
“Lënien në fuqi të vendimit nr. 961, datë 26.11.2018 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor

Berat.”
3. Kundër këtij vendimi, ka paraqitur rekurs pala e paditur, Drejtoria Rajonale e

Shërbimeve të Transportit Rrugor si dhe Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit
Rrugor. Po ashtu, në mënyrë të integruar me rekursin, palët e paditura kanë paraqitur edhe një
kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të vendimit të Gjykatës së Apelit Vlorë, duke
parashtruar se:
- Vendimi i Gjykatës së Apelit Vlorë është marrë në kundërshtim me ligjin;
- Vendimi i gjykatës është i paarsyetuar, i njëanshëm, i pabazuar në ligj dhe në prova;
- Ekzekutimi i këtij vendimi, i cili do të ndryshohet nga Gjykata e Lartë, do të shkaktonte

pasoja të rënda për administrimin e buxhetit  dhe realizimin e projekteve apo
shpenzimeve në interes të publikut;

- Në rast të ekzekutimit të vendimit do të bëhej i pamundur kthimi i shumave nga ana e
paditësit.

II. Vlerësimi i Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë

4. Kodi i Procedurës Civile (në vijim: KPC) ofron për palët mjete që garantojnë
mbrojtje të përkohshme procedurale. Të tilla janë kërkesat e palëve mbi masat e sigurimit të
padisë, sipas nenit 202 e vijues të KPC, kërkesa për dhënien e vendimit me ekzekutim të
përkohshëm, sipas nenit 317 të KPC apo kërkesa për pezullimin e vendimit gjyqësor të
formës së prerë, sipas nenit 469 dhe 479 të KPC. Në çdo rast këto mjete juridike të mbrojtjes
së përkohshme procedurale janë të lidhura funksionalisht me mjetet kryesore të aksesit në
gjykatë, qoftë padinë apo ankimet.

5. Universalisht për caktimin nga gjykata të masave të përkohshme procedurale ligji
kërkon ekzistencën e një dyshimi të arsyeshëm se e drejta subjektive apo interesi i ligjshëm i
subjektit paditës apo ankues cenohet nga veprimet apo mosveprimet e palës kundërshtare apo
vendimi i gjykatës (humus boni juris). Nga ana tjetër kërkohet që në rrethanat e çështjes të
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ekzistojë një rrezik i atëçastshëm dhe eminent për shkaktimin e një dëmi të rëndë dhe të
pariparueshëm nëse masa e përkohshme nuk merret nga gjykata (periculum in mora). Në këtë
mënyrë masat e përkohshme procedurale paraqiten si mjete ligjore që garantojnë standardin e
efektivitetit të vetë mjetit kryesor nga i cili ato varen, konkretisht padisë dhe ankimeve.

6. Në mënyrë të posaçme neni 479 i KPC ka rregulluar kërkesën e palëve ndërgjyqëse
drejtuar Gjykatës së Lartë, për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor objekt rekursi.
Në këtë dispozitë është parashikuar se: “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. 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 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 jetë 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.

8. Mungesa në kërkesën e paraqitur e këtyre argumenteve ligjore passjell
mospranimin e kërkesës për pezullim. Nga ana tjetër abuzimi me mjetin ligjor të parashikuar
nga neni 479 i KPC mund të shkaktojë dhe aktivizimin e përgjegjësisë personale pasurore të
palës apo përfaqësuesit, sipas pikës 1 të nenit 34 të Kodit.

9. Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë, në funksion të zgjidhjes së çështjes konkrete,
vlerëson se kërkesa për pezullimin e vendimit gjyqësor të formës së prerë e paraqitur nga pala
e paditur, Drejtoria Rajonale e Shërbimeve të shërbimeve të Transportit Rrugor dhe Drejtoria
e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor është e pabazuar në ligj dhe si e tillë nuk
duhet të pranohet.

10. Ky Kolegj vëren se, në zbatim të pikës 1 të nenit 479 të KPC, bashkëlidhur
kërkesës për pezullim të palës kërkuese, gjendet edhe kopja e rekursit të ushtruar nga kjo palë
kundër vendimit gjyqësor që kërkohet të pezullohet ekzekutimit. Gjithashtu, edhe palët e tjera
pjesëmarrëse në gjykimin e çështjes ku është dhënë vendimi gjyqësor që kërkohet të
pezullohet, janë njoftuar rregullisht për kërkesën e paraqitur nga pala kërkuese, të cilat nuk
kanë parashtruar argumente lidhur me bazueshmërinë në ligj të kërkesës për pezullim dhe për
qëndrimin e tyre.

11. Nga shqyrtimi i shkaqeve konkrete për të cilat pala kërkuese kërkon pezullimin e
ekzekutimit të vendimit gjyqësor, Kolegji Civil vlerëson se, kjo kërkesë, në tërësinë e saj,
motivohet me shkaqe që kanë të bëjnë vetëm me drejtësinë, bazueshmërinë në prova dhe në
ligj, të vendimeve të dhëna nga gjykata administrative 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



4

12. Për sa i përket motivit të fundit dhe të vetëm, që formalisht përfshihet në rastin e
shkronjës “a” të pikës 1 të nenit 479 të KPC, Kolegji Civil vëren se pala kërkuese nuk ka
paraqitur asnjë provë dhe nuk ka arsyetuar lidhur me ndonjë rrethanë konkrete për ta
vlerësuar nëse nga ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit gjyqësor do të vinin pasoja të rënda
financiare për të.

13. Për sa më sipër, Kolegji Civil vlerëson se nuk ka vend për të pranuar kërkesën e
paraqitur nga pala kërkuese, për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 961, datë
26.11.2018 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Berat, lënë në fuqi me vendimin nr. 630, datë
17.10.2019 të Gjykatës së Apelit Vlorë.

PËR KËTO ARSYE :

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

VENDOSI:

Mospranimin e kërkesës për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 961, datë 26.11.2018 të
Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Berat, lënë në fuqi me vendimin nr. 630, datë 17.10.2019 të
Gjykatës së Apelit Vlorë.

Tiranë, me 26.11.2020
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË

KOLEGJI CIVIL

Nr.244 i  Regj.Themeltar
Nr.244 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 26.11.2020, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr. 244 akti,
datë 17.09.2020, si më poshtë:

KËRKUES: Drejtoria Rajonale e Formimit Profesional Publik, Vlorë.

OBJEKTI: Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 585, datë 01.10.2019
të Gjykatës së Apelit Vlorë.

BAZA LIGJORE: Neni 479 i K.Pr.Civile.

Në çështjen civile që i përket:

PADITËS: Albana Nesturi

E PADITUR: Drejtoria Rajonale e Formimit Profesional Publik, Vlorë.

KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË

Pasi dëgjoi relacionin e gjyqtarit Ervin Pupe dhe diskutoi çështjen në tërësi në
dhomën e këshillimit,
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VËREN:
I. Rrethanat e faktit

1. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Vlorë, me vendimin nr. 790, datë 13.05.2019 ka
vendosur: “1. Pranimin e kërkesëpadisë të paditëses Albana Nesturi; 2. Detyrimin e të
paditurit të më paguajë dëmshpërblim në masën 12 muaj pagë për zgjidhje të kontratës së
punës pa shkaqe të justifikuara si rrjedhojë e ndërprerjes së kësaj kontrate në mënyrë të
menjëhershme; 3. Detyrimin e të paditurit të më paguajë dëmshpërblim në masën 3 muaj
pagë për mosrespektim të afatit të njoftimit; 4. Detyrimin e të paditurit të më paguajë
dëmshpërblim në masën 2 muaj pagë për mosrespektim të procedurës së zgjidhjes së
kontratës; 5. Detyrimin e të paditurit të më paguajë shpërblimin për vjetërsi në masën 2.5
muaj paga mujore; 6. Detyrimin e të paditurit të më paguajë shpërblimin për pushimet e
pamarra prej kohës së fillimit të punësimit; 7. Shpenzimet gjyqësore siç janë bërë…”

2. Me vendimin nr. 585, datë 01.10.2019 Gjykata e Apelit Vlorë ka vendosur:
“Lënien në fuqi të vendimit nr. 790, datë 13.05.2019 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor

Vlorë.
Shpenzimet në Gjykatën e Apelit Vlorë në vlerën 48.000 lekë i ngarkohen palës së

paditur.”
3. Kundër këtij vendimi kanë paraqitur rekurs, pala e paditur, Drejtoria Rajonale e

Formimit Profesional Publik, Vlorë dhe njëkohësisht në mënyrë të integruar me rekursin, me
datë 15.09.2020 kanë paraqitur, pranë Gjykatës së Lartë një kërkesë për pezullimin e
ekzekutimit të vendimit, duke parashtruar se:
- Vendimet e gjykatave janë të pabazuara në ligj dhe në prova;
- Në kushtet kur kemi të bëjmë me vendime të pabazuara të gjykatave më të ulëta,

ekzekutimi i vendimit do të sillte pasoja të rënda dhe të pariparueshme për palën e
paditur, e cila do të ngarkohet me shpenzime të larta, duke patur parasysh se pala e
paditur ka një buxhet shumë të limituar, për një kauzë që lidhet me trajnimin dhe
formimin e profesionistëve të rinj në qytetin e Vlorës.

II. Vlerësimi i Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë

4. Kodi i Procedurës Civile (në vijim: KPC) ofron për palët mjete që garantojnë
mbrojtje të përkohshme procedurale. Të tilla janë kërkesat e palëve mbi masat e sigurimit të
padisë, sipas nenit 202 e vijues të KPC, kërkesa për dhënien e vendimit me ekzekutim të
përkohshëm, sipas nenit 317 të KPC apo kërkesa për pezullimin e vendimit gjyqësor të
formës së prerë, sipas nenit 469 dhe 479 të KPC. Në çdo rast këto mjete juridike të mbrojtjes
së përkohshme procedurale janë të lidhura funksionalisht me mjetet kryesore të aksesit në
gjykatë, qoftë padinë apo ankimet.

5. Universalisht për caktimin nga gjykata të masave të përkohshme procedurale ligji
kërkon ekzistencën e një dyshimi të arsyeshëm se e drejta subjektive apo interesi i ligjshëm i
subjektit paditës apo ankues cenohet nga veprimet apo mosveprimet e palës kundërshtare apo
vendimi i gjykatës (humus boni juris). Nga ana tjetër kërkohet që në rrethanat e çështjes të
ekzistojë një rrezik i atëçastshëm dhe eminent për shkaktimin e një dëmi të rëndë dhe të
pariparueshëm nëse masa e përkohshme nuk merret nga gjykata (periculum in mora). Në këtë
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mënyrë masat e përkohshme procedurale paraqiten si mjete ligjore që garantojnë standardin e
efektivitetit të vetë mjetit kryesor nga i cili ato varen, konkretisht padisë dhe ankimeve.

6. Në mënyrë të posaçme neni 479 i KPC ka rregulluar kërkesën e palëve ndërgjyqëse
drejtuar Gjykatës së Lartë, për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor objekt rekursi.
Në këtë dispozitë është parashikuar se: “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. 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 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 jetë 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.

8. Mungesa në kërkesën e paraqitur e këtyre argumenteve ligjore passjell
mospranimin e kërkesës për pezullim. Nga ana tjetër abuzimi me mjetin ligjor të parashikuar
nga neni 479 i KPC mund të shkaktojë dhe aktivizimin e përgjegjësisë personale pasurore të
palës apo përfaqësuesit, sipas pikës 1 të nenit 34 të Kodit.

9. Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë, në funksion të zgjidhjes së çështjes konkrete,
vlerëson se kërkesa për pezullimin e vendimit gjyqësor të formës së prerë e paraqitur nga pala
e paditur,  Drejtoria Rajonale e Formimit Profesional Publik, Vlorë, është e pabazuar në ligj
dhe si e tillë nuk duhet të pranohet.

10. Ky Kolegj vëren se, në zbatim të pikës 1 të nenit 479 të KPC, bashkëlidhur
kërkesës për pezullim të palës kërkuese, gjendet edhe kopja e rekursit të ushtruar nga kjo palë
kundër vendimit gjyqësor që kërkohet të pezullohet ekzekutimit. Gjithashtu, edhe palët e tjera
pjesëmarrëse në gjykimin e çështjes ku është dhënë vendimi gjyqësor që kërkohet të
pezullohet, janë njoftuar rregullisht për kërkesën e paraqitur nga pala kërkuese, të cilat nuk
kanë parashtruar argumente lidhur me bazueshmërinë në ligj të kërkesës për pezullim dhe për
qëndrimin e tyre.

11. Nga shqyrtimi i shkaqeve konkrete për të cilat pala kërkuese kërkon pezullimin e
ekzekutimit të vendimit gjyqësor, Kolegji Civil vlerëson se, kjo kërkesë, në tërësinë e saj,
motivohet me shkaqe që kanë të bëjnë vetëm me drejtësinë, bazueshmërinë në prova dhe në
ligj, të vendimeve të dhëna nga gjykata administrative 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

12. Për sa i përket motivit të fundit dhe të vetëm, që formalisht përfshihet në rastin e
shkronjës “a” të pikës 1 të nenit 479 të KPC, Kolegji Civil vëren se pala kërkuese nuk ka
paraqitur asnjë provë dhe nuk ka arsyetuar lidhur me ndonjë rrethanë konkrete për ta
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vlerësuar nëse nga ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit gjyqësor do të vinin pasoja të rënda
financiare për të.

13. Për sa më sipër, Kolegji Civil vlerëson se nuk ka vend për të pranuar kërkesën e
paraqitur nga pala kërkuese Drejtoria Rajonale e Formimit Profesional Publik, Vlorë, për
pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 790, datë 13.05.2019 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor
Vlorë, lënë në fuqi me vendimin nr. 585, datë 01.10.2019 të Gjykatës së Apelit Vlorë.

PËR KËTO ARSYE :

Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë mbështetur në Nenet 34 dhe 479 të Kodit të Procedurës
Civile,

VENDOSI:

Mospranimin e kërkesës së paraqitur nga kërkuesi, Drejtoria Rajonale e Formimit
Profesional Publik, Vlorë, për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 790, datë 13.05.2019,
të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë, lënë në fuqi me vendimin nr. 585, datë 01.10.2019, të
Gjykatës së Apelit Vlorë.

Tiranë, me 26.11.2020
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