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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË

KOLEGJI CIVIL

Nr. 37/321 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 02.07.2020, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr. 321 akti, datë
12.06.2019, si më poshtë:

Kërkues: Arben Osmënaj

Objekti: Kërkohet pezullimi i ekzekutimit të vendimit civil nr. 1075,
datë 19.12.2018 të Gjykatës së Apelit Vlorë.

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

Në çështjen civile që i përket:

Paditës: Hakim Myrtaj

I paditur: Arben Osmënaj

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 faktit

1. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Fier, me Vendimin nr. 349 (1360), datë 28.03.2017 ka
vendosur: “1. Pranimin e padisë pjesërisht. 2. Detyrimin e të paditurit Arben Osmanaj t’i
lirojë dhe dorëzojë të paditurit Hakim Myrtaj sendin e paluajtshëm të poseduar në mënyrë të
paligjshme, tokë arrë, me nr. pasurie 153/6, me sipërfaqe 3.596 m2, ndodhur në ZK 1135,
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fshati Bejar, Mallakastër, vol. 2, fq. 192, me kufizime: V-pasuria nr. 153/2; L-pasuria numër
153/5, 153/7; J-pasuria 526; P- pasuria numër 526. 3. Rrëzimin e padisë për pjesën tjetër të
kërkimit, si të pabazuar në prova dhe në ligj. Shpenzimet gjyqësore procedurale, ato të
përfaqësueses dhe të ekspertit, i ngarkohen palëve ndërgjyqëse në përputhje me masën e
pranuar të padisë, për pjesën lirim dhe dorëzim sendi i ngarkohen të paditurit, për pjesën
tjetër të rrëzuar të padisë i ngarkohen paditësit.”

2. Gjykata e Apelit Vlorë me vendimin Nr. 1075, datë 19.12.2018 ka vendosur: “Lënien
në fuqi të vendimit nr. 349 (1360), datë 28.03.2017 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier, për
pjesën që ka pranuar padinë. 2. Ndryshimin e vendimit të mësipërm për pjesën tjetër në këtë
mënyrë: 1. Detyrimin e të paditurit Arben Osmanaj t’i paguajë paditësit Hakim Myrtaj
shumën prej 388.368 lekë për përdorimin e sendit…”

3. Kundër këtij vendimi, pala e paditur z. Arben Osmënaj, ka paraqitur rekurs dhe
njëkohësisht me datë 06.06.2019 ka paraqitur pranë Gjykatës së Lartë, një kërkesë për
pezullimin e ekzekutimit të vendimit të Gjykatës së Apelit Vlorë, duke parashtruar se:
- Nga ekzekutimi i vendimit të Gjykatës së Apelit Vlorë vijnë pasoja të pariparueshme;
- Vendimi i gjykatës së shkallës së parë Fier dhe ai i Gjykatës së Apelit Vlorë janë rezultat i

keqzbatimit të ligjit material dhe procedural;
- Në parcelën e tokës që kërkohet të lirohet pala e paditur ka ngritur themelet dhe kollonat

e shtëpisë, duke investuar një shumë të konsiderueshme dhe nëse prishet pasojat do të
jenë të pakthyeshme;

- Pala e paditur është në një familje me vështirësi ekonomike, në përbërje të së cilës janë 5
persona, ku babai është 98 vjeç, djali është 25 vjeç, i cili është i sëmurë. Asnjëri prej tyre
nuk është në marrëdhënie pune dhe familja mbahet vetëm me punë bujqësie.

II. Vlerësimi i Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë

4. Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji) vlerëson se shkaqet e parashtruara nga
pala kërkuese, z. Arben Osmanaj, në kërkesën për pezullimin e ekzekutimit të vendimit
gjyqësor të formës së prerë, nuk janë të mbështetura në ligj.

5.  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” .

6. Kolegji vlerëson se masa e përkohshme e pezullimit të ekzekutimit të vendimit gjyqësor të
formës së prerë sipas nenit 479 të K.Pr.C 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 të konventës, të kujtdo për të patur një proces të 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 argumenteve
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.
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7. Gjykata e Lartë, në bazë dhe për zbatim të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile, 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 si dhe 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.

8. 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. Në rastin konkret, Kolegji vlerëson se,
pretendimi i kërkuesit për ardhjen e dëmeve të pasojave të rënda dhe të pariparueshme,
mbetet thjesht një kërkim dhe pretendim hipotetik, i supozuar dhe i pabazuar në prova.
Kolegji vlerëson se, kjo kërkesë, në tërësinë e saj, motivohet me shkaqe që kanë të bëjnë me
drejtësinë, bazueshmërinë në prova dhe në ligj, të vendimit të dhënë nga gjykata e apelit në
zgjidhjen e çështjes, të cilat Kolegji Civil i vlerëson në kohën kur shqyrton në dhomë
këshillimi shkaqet e rekursit ndaj vendimit të gjykatës së apelit.

9.  Përsa më sipër, Kolegji vlerëson se nuk ka vend për të pranuar kërkesën e paraqitur nga
kërkuesi, Arben Osmënaj, 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 paditur, z. Arben Osmanaj, për pezullimin e vendimit nr.
349 (1360), datë 28.03.2017 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier, ndryshuar pjesërisht me
vendimin nr. 1075, datë 19.12.2018 të Gjykatës së Apelit Vlorë.

Tiranë, me 02.07.2020

ANËTAR ANËTAR KRYESUES
Sokol SADUSHI Ilir PANDA Ervin PUPE
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË

KOLEGJI CIVIL

Nr. 171 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 02.07.2020, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr. 171 akti, datë
10.03.2020, si më poshtë:

Kërkues: Avokatura e Shtetit, Zyra Vendore Korçë

Objekti: Kërkohet pezullimi i ekzekutimit të vendimit të formës së prerë
deri në përfundim të gjykimit.

Baza ligjore: Neni 479/a i K.Pr.Civile.

Në çështjen civile që i përket:

Paditës: 1. Ilir Belba;
2. Piro Belba.

I Paditur: Këshilli i Ministrave

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 Korçë, me vendimin nr. 634, datë 28.05.2019 ka vendosur:
“1. Pranimin e kërkesëpadisë; 2. Detyrimin e palës të paditurit Këshilli i Ministrave Tiranë
të njohë pronar paditësit  Ilir dhe Pirro Belba nëpërmjet parashkrimit fitues pa titull, për
pasurinë e paluajtshme të llojit truall dhe ndërtesë të ndodhur në qytetin e Korçës, të
identifikuar në ZVRPP Korçë, me nr. 7/524, vol. 19, fq 66 zk. 8562 për sipërfaqen totale prej
217 m2, nga e cila 86 m2 ndërtesë, me kufij: V-pasuria nr. 7/523; L-pasuria nr. 7/682 dhe
7/427; J-pasuria nr. 7/680; P-pasuria 7/528; 3. Plani i rilevimit pjesë e aktit të ekspertimit të
hartuar me datë 19.02.2019 nga eksperti...bëhet pjesë e këtij vendimi gjyqësor 4. Shpenzimet
gjyqësore të parapaguara nga pala paditëse mbeten sikurse janë bërë...”

2. Gjykata e Apelit Korçë me vendimin nr. 363, datë 24.12.2019 ka vendosur: “Lënien në
fuqi të vendimit nr. 634, datë 28.05.2019 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Korçë...”

3. Kundër këtij vendimi, ka paraqitur rekurs Avokatura e Shtetit, Zyra Vendore Korçë dhe
njëkohësisht, në mënyrë të integruar me rekursin ka paraqitur pranë Gjykatës së Lartë një
kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të vendimit të Gjykatës së Apelit Korçë, duke
parashtruar se:

- Vendimet e gjykatave janë të pabazuara në ligj.

II. Vlerësimi i Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë

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

5. 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”.

6. 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 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
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duhet theksuar se kjo është një masë e përkohshme me karakter përjashtimor dhe të
jashtëzakonshëm. Kjo do të thotë se pala ndërgjyqëse gjyqhumbëse që bën kërkesën për
pezullimin e vendimit gjyqësor të formës së prerë ka barrën t’i paraqesë Gjykatës rrethanat
konkrete, të bazuara në prova në cilat nga ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit gjyqësor të
formës së prerë, kësaj pale mund t’i vijë një dëm i rëndë në mënyrë të parikthyeshme.

7. Nga ana tjetër, masa e përkohshme e pezullimit zbatohet vetëm ndaj vendimeve gjyqësore
të formës së prerë që janë tituj ekzekutiv në kuptim të nenit 510/a të K.Pr.C, konkretisht
vendimet gjyqësore të formës së prerë që përmbajnë një detyrim (vendimet kondemnatore)
dhe nuk zbatohet ndaj vendimeve të njohjes (deklarative). Këto vendime të marra në
përfundim të gjykimeve të iniciuara nga padi sipas nenit 32/b të Kodit të Procedurës Civile,
(të quajtura ndryshe padi provokatore), sigurojnë bazën për një padi detyrimi në të ardhmen
(formulae praeiudiciales). Ato kanë për qëllim vërtetimin e qënies ose jo të një marrëdhënieje
juridike të caktuar. Marrëdhënia juridiko-civile të cilin vendimi gjyqësor e konfirmon,
ekziston pavarësisht nga ai dhe normalisht që para se të jetë dhënë vendimi i gjykatës. E
drejta për të kërkuar mbrojtje juridike deklarative, sikurse është mbrojtja që garanton kjo
padi, është thjeshtë e natyrës procedurale dhe autonome, sepse nuk mbështetet në kurrfarë
autorizimi apo përzgjedhjeje të së drejtës materiale. Kështu, paditë e njohjes nuk shoqërohen
në kërkim, edhe me detyrimin e të paditurit për kryerjen e një veprimi të caktuar. Si rrjedhojë,
vendimet e marra mbi bazën e këtyre padive, nuk mund të vihen drejtpërdrejtë në ekzekutim,
por ato mund të shërbejnë vetëm si bazë për dhënien më vonë, të një vendimi detyrimi.

8. Në vijim të këtij arsyetimi, Kolegji vlerëson se neni 479 nuk gjen zbatim për vendimet
deklarative, për sa kohë ato nuk plotësojnë cilësitë e titullit ekzekutiv sipas nenit 510/a të
K.Pr.C. Kjo do të thotë se, vetëm, tek vendimet e detyrimit, debitori gjyqhumbës, i cili është
ngarkuar me vendim gjyqësor të formës së prerë me përmbushjen e një detyrimi, ka të drejtë
të kërkojë sipas nenit 479 të K.Pr.C pezullimin e ekzekutimit të këtij vendimi nëse nga
ekzekutimi i menjëhershëm atij mund t’i vijnë pasoja të rënda dhe të pariparueshme. Kolegji
vlerëson se, qenia titull ekzekutiv e vendimit gjyqësor të formës së prerë, përbën premisën
bazë, të cilën Kolegji e vlerëson paraprakisht në çdo kërkesë pezullimi. Vetëm pasi
plotësohet ky kusht (conditio sine qua non), Kolegji vlerëson më pas, rast pas rasti, nëse
ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit sjell apo jo pasoja të rënda dhe të pariparueshme.
9. Duke iu rikthyer rastit konkret, Kolegji rithekson se vendimi i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor
Korçë, lënë në fuqi nga Gjykata e Apelit Korçë, me të cilin është pranuar padia me objekt
njohje pronar është një vendim gjyqësor deklarativ dhe nuk përbën titull ekzekutiv. Sa më
sipër, Kolegji rithekson se ky vendim gjyqësor nuk mund të pezullohet sepse nga natyra e tij
është i paekzekutueshëm, por është thjesht deklarativ, që mund të shërbejë si bazë për
dhënien e një vendimi detyrimi, të ekzekutueshëm, në të ardhmen. Kjo do të thotë se, Kolegji
në rastin konkret nuk ka çfarë të pezullojë, pasi mungon titulli ekzekutiv, (konkretisht
përmbushja e detyrimit) nga ekzekutimi i të cilit debitorit gjyqhumbës mund t’i vijnë pasoja
të rënda dhe të pariparueshme në kuptim të nenit 479 të K.Pr.C.
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PËR KËTO ARSYE :

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

VENDOSI:

Mospranimin e kërkesës së Avokaturës së Shtetit, Zyra Vendore Korçë, për pezullimin e
ekzekutimit të vendimit nr. 634, datë 28.05.2019, të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Korçë, lënë
në fuqi me vendimin nr. 363, datë 24.12.2019 të Gjykatës së Apelit Korçë.

Tiranë, me 02.07.2020

ANËTAR ANËTAR KRYESUES
Sokol SADUSHI Ilir PANDA Ervin PUPE
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË

KOLEGJI CIVIL

Nr. 77/399 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 02.07.2020, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr. 399 akti, datë
20.08.2019, si më poshtë:

Kërkues: Ferdinant Topulli

Objekti: Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 2587, datë 19.03.2018,
lënë në fuqi me vendimin nr. 722, datë 19.07.2019 të Gjykatës
së Apelit Tiranë.

Baza ligjore: Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile.

Në çështjen civile me palë:

Paditës: Shoqëria “Toshkëzi” shpk;

I paditur: Ferdinant Topulli

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
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1. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë, me Vendimin nr. 2587, datë 19.03.2018 ka
vendosur: “1. Pranimin e pjesshëm të kërkesëpadisë. 2. Detyrimin e të paditurit Ferdinant
Topulli t’i paguajë palës paditëse, shoqëria “Toshkëzi 2006” sh.p.k. dëmin pasuror në
shumën prej 1.867.231 lekë. 3. Rrëzimin për pjesën tjetër të kërkesëpadisë. 4. Pasi ky
vendim gjyqësor të marrë formë të prerë, ai konsiderohet titull ekzekutiv dhe urdhërohet
shërbimi përmbarimor të bëjë ekzekutimin e tij. 5. Kundër këtij vendimi lejohet ankim në
Gjykatën e Apelit Tiranë brenda 15 ditëve, duke filluar nga dita e nesërme e njoftimit të
vendimit të arsyetuar. “

2. Gjykata e Apelit Tiranë me Vendimin Nr. 722, datë 19.07.2019 ka vendosur: “Lënien
në fuqi të vendimit nr. 2587, datë 19.03.2018 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë”.

3. Në vijim, pala e paditur, z. Ferdinant Topulli ka ushtruar rekurs kundër këtij vendimi dhe
njëkohësisht, me datë 16.08.2019 ka paraqitur pranë Gjykatës së Lartë një kërkesë për
pezullimin e ekzekutimit të vendimit të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, lënë në fuqi me
vendim të Gjykatës së Apelit Tiranë, duke parashtruar se:
- Vendimet e dy gjykatave më të ulëta janë të pabazuara në ligj;
- Gjykatat nuk kanë kryer një hetim të plotë dhe gjithanshëm të çështjes, në kundërshtim me

nenet 14 dhe 16 të K.Pr.Civile;
- Paditësi ka pretenduar se pala e paditur i ka shkaktuar një dëm për shkak të ekzekutimit

të vendimit civil nr. 863, datë 27.06.2017 të Gjykatës së Apelit Vlorë, ekzekutim i kryer
nga Zyra Përmbarimore “Kodra Bailiff Service” sh.p.k. Pra dëmi pasuror, palës paditëse
i është shkaktuar jo nga veprimet ose mosveprimet e paligjshme të palës së paditur, por
nga veprimet e ligjshme që kjo palë ka kryer në ekzekutim të një vendimi gjyqësor;

- Vendimi i gjykatës është tej përmbajtjes së provave që ndodhen në dosjen gjyqësore, duke
u shkelur parimi i paanësisë dhe objektivitetit në gjykim;

- Nga ana e palës së paditur nuk është kryer asnjë veprim i paligjshëm që t’i ketë sjellë
paditësit dëm pasuror apo jopasuror;

- Është e drejtë e ligjshme ekzekutimi i një vendimi gjyqësor nëpërmjet shërbimit
përmbarimor;

- Mungon elementi i fajësisë për përgjegjësinë civile në rastin konkret.

II. Vlerësimi i Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë

4. Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji) vlerëson se shkaqet e parashtruara nga
pala kërkuese, z. Ferdinant Topulli, në kërkesën për pezullimin e ekzekutimit të vendimit
gjyqësor të formës së prerë, nuk janë të mbështetura në ligj.

5. 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”.

6. Kolegji vlerëson se masa e përkohshme e pezullimit të ekzekutimit të vendimit gjyqësor të
formës së prerë sipas nenit 479 të K.Pr.C ka karakter përjashtimor dhe të jashtëzakonshëm.
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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 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 argumenteve
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.

7. Gjykata e Lartë, në bazë dhe për zbatim të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile 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 argumentet 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. 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 vendimti gjyqësor të formës së prerë, në tërësinë e saj, motivohet
me shkaqe që kanë të bëjnë me drejtësinë, bazueshmërinë në prova dhe në ligj, të vendimit të
dhënë nga gjykata e apelit në zgjidhjen e çështjes, të cilat Kolegji Civil i vlerëson në kohën
kur shqyrton në dhomë këshillimi shkaqet e rekursit ndaj vendimit të gjykatës së apelit.

9. Përsa më sipër, Kolegji vlerëson se nuk ka vend për të pranuar kërkesën e paraqitur nga
kërkuesi, Ferdinant Topulli, 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 paditur Ferdinant Topulli për pezullimin e ekzekutimit të
vendimit nr. 2587, datë 19.03.2018 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, lënë në fuqi me
vendimin nr. 722, datë 19.07.2019 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

Tiranë, me datë 02.07.2020
ANËTAR ANËTAR KRYESUES

Sokol SADUSHI Ilir PANDA Ervin PUPE
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË

KOLEGJI CIVIL

Nr. 206 i Vendimit.
V E N D I M

NË EMËR TË REPUBLIKËS

Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë i përbërë nga gjyqtarët:

Ervin PUPE - Kryesues
Sokol SADUSHI - Anëtar
Ilir PANDA - Anëtar

Sot më datë  02.07.2020, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr. 206 akti, datë
16.06.2020, si më poshtë:

KËRKUES: Suzana Hakani

OBJEKTI: Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 130, datë 03.03.2020
të Gjykatës së Apelit Durrës.

BAZA LIGJORE: Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile.

Për çështjen civile që iu përket palëve:

PADITËS: Shoqëria Kastrati sh.a.

E PADITUR: Suzana Hakani.

KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SE LARTË

Pasi dëgjoi relatimin e gjyqtarit Ervin Pupe mbi kërkesën e pezullimit të ekzekutimit të
vendimit gjyqësor të formës së prerë,

V Ë R E N

I. Rrethanat e çështjes

1. Para Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji), pala kërkuese, Suzana
Hakani me datë 16.06.2020 ka paraqitur një kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të
vendimit nr.130, datë 03.03.2020 të Gjykatës së Apelit Durrës.
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2. Referuar akteve të administruara në gjykatat e faktit rezulton se paditësi Shoqëria
Kastrati sh.a. i është drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kavajë kundrejt palës së
paditur, Suzana Hakani me padinë objekt; pavlefshmëri kontrate dhe lirim e dorëzim
sendi...

3. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Kavajë, me vendimin nr.616 datë 26.12.2019 ka
vendosur:

“-Pranimin e padisë së palës paditëse Shoqëria “Kastrati” sh.a. kundër palës së
paditur Suzana Hakani, si të mbështetur në prova dhe në ligj duke vendosur;
-Shpalljen e pavlefshmërisë të Kontratës (për pasuri të paluajtshëm Apartament) me
nr.536 Rep. dhe Nr.499 Kol. e lidhur me datë 26.03.2014 ndërmjet meje Zeqir
Kordhonit dhe Shoqërisë “Kastrati” sh.a.
-Shpalljen e pavlefshmërisë të Kontratës së Dhurimit me nr.4205 Per. dhe 1807 Kol. e
datës 30.08.2017 me dhurues shtetasin Zeqir Kordhoni dhe gruaja e tij Valdete
Kordhoni dhe përfituese dhurimi e paditura Suzana Hakani.
-Lirimin dhe dorëzimin e apartamentit me nr. pasurie 137/110+1-1, Zona Kadastrale
1791, Volumi 30, Faqe 17 me sipërfaqe 59.6 m2 me adrese Golem Kavajë, Shoqërisë
“Kastrati” sh.a.
-Ekzekutimin e përkohshëm të vendimit të gjykatës.
-Shpenzimet gjyqësore i ngarkohen palës së paditur”.

4. Gjykata e Apelit Durrës, me vendimin nr.130 datë 03.03.2020 ka vendosur:
“Lënien në fuqi të vendimit Nr. 12-2019-2372/616, datë 26.12.2019 të Gjykatës së
Rrethit Gjyqësor Kavajë për sa i përket disponimit për dhënien e vendimit me
ekzekutim të përkohshëm”.

5. Kundër këtij vendimi, ka paraqitur rekurs pala e paditur Suzana Hakani e  cila, me
kërkesën e datës  16.06.2020 ka paraqitur pranë Gjykatës së Lartë kërkesë për
pezullimin e ekzekutimit të vendimit të Gjykatës së Apelit Durrës, duke parashtruar
këto shkaqe:
-Kam ushtruar të drejtën e rekursit.
-Urdhër-lajmërim për ekzekutim vullnetar si veprim përmbarimor kërkohet të
pezullohet, pasi plotësohen të gjitha kushtet e nevojshme dhe të domosdoshme të ligjit,
ndërsa vendimi i rrethit është në proces në gjykatën e Apelit Durrës, si dhe faktin që:
- Kërkesa ka karakter të ngutshëm pasi ekzekutimi këtij vendimi do të sjellë pasoja të
rënda dhe të parikuperueshme, kur kreditori-Paditës mund t'a bëjnë të pa mundur
rivendosjen në posedim të sendit, ndryshimin tërësisht të nayrës dhe funksionit të tij
deri në tjetërsimin në çdo moment të tretëve, të cilët duke qënë në mirbesim e lën të
drejtën e kërkueses krejt formale, nëse Gjykata e Lartë pranon rekursin bashkangjitur
kërkesës dhe vetë vendimin e themelit që aktualisht pritet të shqyrtohet nga Gjykata
Apelit, Durrës. Themi për tjetërsimin e saj, pasi në dijeninë tonë e njëjta kërkesë me
atë që i është komunikuar rekursueses është nisur për ekzekutim prej përmbaruesit
pranë Drejtorisë Vendore Kadastrale, Kavajë;
-Kërkesa ushtrohet në kohën e duhur dhe është një mjet efektiv adecuat dhe i vetëm,
pasi në rast ekzekutimi të vendimit për dhënien e tij në ekzekutim të përkohshëm, e
bën vendimmarrjen tuaj të pakuptimtë dhe të pa vlefshëm në aspektin substancial;
-E paditura, nuk i shmanget (edhe sikur të dojë) këtij detyrimi, pasi ndaj kësaj
pasurie, më herët është disponuar për sigurimin e padisë me anë të vendosjes të
sekuestros konservative, vendim i ndërmjetëm datë 09.04.2019 të Gjykatës Rrethit
Gjyqësor, Kavajë. Gjithsesi, garancia për mos dëmtimin e kësaj prone ekziston,
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pavarësisht neglizhencës apo keqdashjes të paditësit, pasi e paditura 70 vjeçare
shtetase dhe me banim prej 20 vitesh në Amerikë, ka mbi dy vjet që nuk vjen në
Shqipëri për arsye shëndetësore, ndërsa nuk ka kryer asnjë veprim me pronën edhe
pse i kishte të gjitha mundësitë.
-Në rrethanat që nga ekzekutimi i këtij vendimi na shkaktohet një dëm i
pallogaritshëm me pamundësi kthimi të pronës për shkak të tjetërsimit, kërkojmë
pezullimin e ekzekutimit të këtij vendimi deri në shqyrtim të rekursit.
Në këto kushte mbështetur në nenin 479 të K.Pr.Civile, kërkoj nga Gjykata e Lartë të
pezullojë ekzekutimin e vendimit Gjyqësor deri në shqyrtimin e rekursit të paraqitur
pranë kësaj gjykate.

II. Vlerësimi i Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë

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

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

8. Në zbatim të pikës 1 të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile, bashkëlidhur kërkesës
për pezullim të palës kërkuese Suzana Hakani gjendet edhe kopja e rekursit të
ushtruar nga kjo palë kundër vendimit gjyqësor që kërkohet të pezullohet ekzekutimi.
Gjithashtu, konstatohet se pala tjetër pjesëmarrëse shoqëria “Kastrati” sh.a., në
gjykimin e çështjes ku është dhënë vendimi gjyqësor që kërkohet të pezullohet, është
njoftuar rregullisht për kërkesën e paraqitur nga pala kërkuese dhe nuk ka parashtruar
argumente lidhur me bazueshmërinë në ligj të kërkesës për pezullim dhe për
qëndrimin e saj.

9. 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.
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10. Nga shqyrtimi i shkaqeve konkrete për të cilat pala kërkuese, kërkon pezullimin e
ekzekutimit të vendimit gjyqësor, Kolegji Civil vlerëson se, kërkuesja Suzana Hakani,
nuk ka paraqitur asnjë shkak apo argument konkret të bazuar në prova se pse
ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit do të sillte për palën e paditur pasoja të rënda
dhe të pariparueshme.

11. Përsa më sipër, Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë vlerëson se nuk ka vend për të
pranuar kërkesën e paraqitur nga kërkuesja Suzana Hakani për pezullimin e
ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë.

P Ë R   K Ë T O   A R S Y E

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

V E N D O S I

Mospranimin e kërkesës së paraqitur nga kërkuesja Suzana Hakani për pezullimin e
ekzekutimit të vendimit nr. 130, datë 03.03.2020 të Gjykatës së Apelit Durrës.

Tiranë, më 02 .07.2020

ANËTAR ANËTAR KRYESUES
Sokol SADUSHI Ilir PANDA Ervin PUPE
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Përsa më sipër, Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë vlerëson se ka vend për të pranuar kërkesën
e paraqitur nga kërkuesja Suzana Hakani për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të
formës së prerë.

P Ë R   K Ë T O   A R S Y E

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

V E N D O S I

Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 130, datë 03.03.2020 të Gjykatës së Apelit Durrës.

U shpall sot në Tiranë, më       .07.2020

ANËTAR ANËTAR KRYESUES

SOKOL SADUSHI ILIR PANDA ERVIN PUPE
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË

KOLEGJI CIVIL

Nr. 45/339 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 02.07.2020, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr. 339 akti, datë
27.06.2019, si më poshtë:

Kërkues: 1. Suzana Sulaj;
2. Miranda Fortuzi

Objekti: Pezullimin e vendimit nr. 12-2017-1903 (637), datë 05.12.2017
të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kavajë

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

Për çështjen civile që iu përket palëve ndërgjyqëse:

PADITËS: 1. FIRMA “K & J” SHPK
2. FIRMA “RAFA” SH.P.K

I PADITUR: 1. Suzana Sulaj;
2. Miranda Fortuzi

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 faktit

1. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Kavajë, me Vendimin nr. 12-2017-1903/637, datë
05.12.2017 ka vendosur: “1. Pranimin e padisë të paditësit, shoqërisë “K&J” sh.p.k. dhe
shoqërisë “Rafa” sh.p.k. kundër të paditurve Miranda Fortuzi (Sulaj) dhe Suzana Sulaj.
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2. Anullimin e kontratës së sipërmarrjes të lidhur me të paditurën Miranda Fortuzi (Sulaj),
me nr. 6121 rep., datë 17.09.2007 me palën porositëse Suzana Sulaj. 3. Detyrimin e të
paditurave të lirojnë sendet, katër apartamentet e banimi, objekte të këtij gjykimi nga palët në
gjykim deri kur të marrë formë të prerë ky vendim. 4. Shpenzimet gjyqësore i ngarkohen të
paditurve solidarisht. 5. Kundër këtij vendimi lejohet ankim në Gjykatën e Apelit Durrës...”

2. Gjykata e Apelit Durrës me vendimin Nr. 10-2019-556 (189), datë 28.03.2019 ka
vendosur: “1. Lënien në fuqi të vendimit civil nr. (12-2017-1903) 637, datë 05.12.2017 të
Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kavajë. Kundër vendimit lejohet rekurs në Gjykatën e Lartë
sipas ligjit.”

3. Kundër këtij vendimi, pala e paditur, znj. Suzana Sulaj, ka paraqitur rekurs dhe
njëkohësisht me datë 27.06.2019 ka paraqitur, pranë Gjykatës së Lartë një kërkesë për
pezullimin e ekzekutimit të vendimit të Gjykatës së Apelit Durrës, me të cilin është lënë në
fuqi vendimi i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kavajë, duke parashtruar se:
- Nga ekzekutimi i vendimit të Gjykatës së Apelit Durrës, palës së paditur dhe familjeve

përkatëse do ti vinin pasoja shumë të rënda, për shkak se me vendim është urdhëruar
largimi nga apartamentet e banimit. Kjo do të shkaktonte pasoja të rënda të
pariparueshme për familjarët që do të përfshihen në ekzekutim;

- Është i papërcaktuar objekti i ekzekutimit, pasi në lajmërimin për ekzekutim vullnetar nuk
individualizohen apartamentet që duhet të lirohen;

- Gjykata ka lejuar shkelje të rënda procedurale, si rrjedhojë e njëanshmërisë dhe hetimit
të paplotë.

4. Me datë 04.07.2019, paditësit, shoqëria “Rafa” sh.p.k. dhe shoqëria “K&J” sh.p.k. ka
paraqitur prapësimet me shkrim dhe kanë kërkuar rrëzimin e kërkesës duke parashtruar se:
- Palët e paditura, nëpërmjet veprës penale të mashtrimit, kanë përvetësuar apartamentet

në pronësi të paditësit;
- Kërkesa për pezullimin e ekzekutimit të vendimit është e pabazuar në ligj.

II. Vlerësimi i Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë

5. Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji) vlerëson se shkaqet e parashtruara nga
pala kërkuese, znj. Suzana Sulaj dhe znj. Miranda Fortuzi (Sulaj), në kërkesën për pezullimin
e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë, nuk janë të mbështetura në ligj.

6. 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”.

7. Kolegji vlerëson se masa e përkohshme e pezullimit të ekzekutimit të vendimit gjyqësor të
formës së prerë sipas nenit 479 të K.Pr.C 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 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
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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.

8. Gjykata e Lartë, në bazë dhe për zbatim të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile, 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 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.

9. 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. Në rastin konkret, Kolegji vlerëson se,
pretendimi i kërkuesit për ardhjen e dëmeve të pasojave të rënda dhe të pariparueshme,
mbetet thjesht një kërkim dhe pretendim hipotetik, i supozuar dhe i pabazuar në prova. Nga
ana tjetër, Kolegji vlerëson se, kjo kërkesë motivohet edhe me shkaqe që kanë të bëjnë me
drejtësinë, bazueshmërinë në prova dhe në ligj, të vendimit të dhënë nga gjykata e apelit në
zgjidhjen e çështjes, të cilat Kolegji Civil i vlerëson në kohën kur shqyrton në dhomë
këshillimi shkaqet e rekursit ndaj vendimit të gjykatës së apelit.

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 paditur, Suzana Sulaj dhe Miranda Fortuzi (Sulaj) për
pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 12-2017-1903/637, datë 05.12.2017, të Gjykatës së
Rrethit Gjyqësor Kavajë, lënë në fuqi me vendimin nr. 10-2019-556 (189), datë 28.03.2019 të
Gjykatës së Apelit Durrës.

Tiranë, me 02.07.2020

ANËTAR ANËTAR KRYESUES
Sokol SADUSHI Ilir PANDA Ervin PUPE
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