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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI CIVIL 

  

Nr. 68 i Regj. Themeltar 

Nr. 68 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 në datën 17.05.2021 mori në shqyrtim në dhomën e këshillimit çështjen civile me 

Nr. 68 akti  që ju përket palëve: 

 

    

KËRKUES:          Zambak Beqiri 

 

OBJEKTI:   Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 20-2020-

651/189, datë 30.12.2020 të Gjykatës së Apelit 

Gjirokastër, deri në shqyrtimin e rekursit. 

 

BAZA LIGJORE:    Neni 479/1, a e vijues i Kodit të Procedurës Civile 

 

Në çështjen civile me palë; 

 

PADITËS:       Zambak Beqiri 

 

TË PADITUR:   Shoqëria tregtare “NOKU-O-S-2008” shpk 

     Bashkia Sarandë 

                             

OBJEKTI:                Pushim cënimi në pronësi dhe posedim dhe 

mospërsëritjen në të ardhmen. Kallëzim i një punimi 

të ri të mundshëm që do të vijë nga punimet e kryera 

në kundërshtim me ligjin. Detyrimin e palës së paditur 

të respektojë kondicionet urbane dhe të shëmbë 

ndërtimin e paligjshëm. 

 

BAZA LIGJORE:    Neni 32/a e vijues të Kodit të Procedurës Civile, nenet      

272, 302, 303, 304 e vijues të Kodit Civil, ligji nr. 

10119, datë 23.04.2009 “Për planifikimin e territorit” i 

ndryshuar, neni  
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35 e vijues i VKM nr. 408, datë 13.06.2005 “Për 

miratimin e rregullores së zhvillimit të territorit” i 

ndryshuar me VKM nr. 231, datë 21.03.2017 
 

     KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË 

 

pasi dëgjoi relacionin e gjyqtarit Ervin Pupe dhe diskutoi në dhomë këshillimi 

çështjen në tërësi, 

 

VËREN: 

 

I. Rrethanat e çështjes 

 

            1. Nga dosja gjyqësore rezulton se, paditësi është banor në qytetin e Sarandës dhe ka 

në pronësinë e tij një truall me sipërfaqe 568 m2 në të cilën ka ndërtuar një objekt Hotel, të 

ndodhur në lagjen Nr 1, Zona Turizëm Kanali i Çukës, Sarandë. Paditësi ka pretenduar se, 

me vendim të Këshillit Bashkiak Sarandë Nr. 1, date 28.08.1999, sipas studimit urbanistik të 

miratuar nga KRRTSH Nr 3 datë 19.02.1999, i është dhënë në cilësinë e investitorit parcela 

me Nr. 38 me sipërfaqe 568 m2 në bllokun H3. Me vendimin Nr. 4 datë 20.02.1999 KRT 

Bashkisë Sarandë ka miratuar lejen e ndërtimit për objektin e financuar prej tij, lokal dhe 

hotel në zonën Turizëm Kanali i Çukës dhe në datë 25.04.2000 ka blerë nga Bashkia Sarandë 

me kontratë noteriale me nr. 636 rep, nr. 367 kol, truallin me sipërfaqe 568 m2. Bazuar në 

këto akte, paditësi pretendon se ka ndërtuar objektin e tij.  

  2. Rezulton se i padituri Shoqëria “NOKU-O-S- 2008” është shoqëri me përgjegjësi 

të kufizuar, me seli në Tiranë, me objekt të aktivitetit të saj, midis të tjerave edhe në fushën e 

ndërtimit dhe ka filluar ndërtimin e një objekti në kufi me pronën truall të palës paditëse. 

 3. Paditësi duke pretenduar se, i padituri shoqëria “NOKU-O-S-2008”, në 

kundërshtim me ligjin, po ndërton një objekt shumëkatësh duke e cënuar atë, në lidhje me 

dritën ajrin, pamjen dhe mosrespektim të kondicioneve urbane nga kufiri i pronës dhe i 

objektit të tij, i është drejtuar gjykatës me kërkesë padi. 

4. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Sarandë me vendimin nr. 23-2019-922/452, datë 

24.05.2019 vendosi: “Pranimin e pjesshëm të padisë së paditësit Zambak Beqiri. Pranimin e 

padisë për kallzim të një punimi të mundshëm, duke vendosur : Detyrimin e palës së paditur 

shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar “NOKU-OS 2008” të ndalojë punimet e filluara në 

ndërtimin e objektit të tij shumëkatësh, ndodhur në lagjen nr. 1 Sarandë, në zonën 

Turizëm Kanali i Çukës - Sarandë, pikërisht në katin e katërt, të pestë dhe të gjashtë të tij, në 

afërsi të pronës së palës paditëse , sipërfaqes së truallit prej 568 m2, regjistruar në ZVRPP 

Sarandë, si truall me nr. pasurie nr. 18/32, zona kadastrale nr. 8642, volumi nr. 4, faqe 112, 

kjo sipas çertifikatës për vërtetim pronësie, dt.03.04.2018 + hartën treguese të kësaj 

pasurie. Rrëzimin e padisë për objektin e kërkimit ligjor të paditësit, për pushim cënimi në 

pronësi dhe mospërsëritjen e saj në të ardhmen dhe kërkimit për pushim cënimi dhe kallzimi 

të një punimi të ri kundejt palës së paditur Bashkia Sarandë. Ligjërimin e masës së sigurimit 

të padisë për pezullim punimesh për të paditurin  “Noku –OS 2008 “ të marrë me vendimin 

gjyqësor nr.544, datë 30.03.2018 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Sarandë, të lënë në fuqi me 

vendimin e gjykatës së Apelit Gjirokastër nr. 20-2018- 459/210, datë 22.05.2018. 

Shpenzimet gjyqësore sipas përllogaritjes në tabelën në fund të vendimit i ngarkohen: në 

raport ½ pjesë palës paditëse dhe ½ pjesë palës së paditur “Noku –OS 2008 “. Ky 

vendim përbën titull ekzekutiv me marrjen formë të prerë të tij dhe bëhet i 

ekzekutueshëm dhe lëshohet së bashku me këtë vendim, edhe urdhëri i ekzekutimit. Kundër 

vendimit lejohet ankim brenda 15 ditëve në Gjykatën e Apelit Gjirokastër, afat që për palët e 

pranishme, fillon nga e nesërmja e shpalljes së vendimit. Për palën e paditur në 

mungesë Bashkia Sarandë, ky afat fillon nga dita e nesërme e njoftimit të vendimit. 



3 

 

 5. Gjykata e Apelit Gjirokastër me vendimin nr. 20-2020-651/189, datë 

30.12.2020 vendosi: “Lënien në fuqi të vendimit Nr. 23-2019-922/452 datë 24.05.2019 të 

Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Sarandë për pjesën e rrëzuar të padisë. Ndryshimin e këtij 

vendimi për pjesën tjetër të tij si më poshtë: Rrëzimin e padisë së paditësit Zambak Beqiri 

për kërkimin "Kallëzim i një punimi të ri". Heqjen e masës së sigurimit të padisë vendosur 

me vendimin Nr.544 datë 30.03.2018 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Sarandë lënë në fuqi 

nga Gjykata e Apelit Sarandë me vendimin nr. 459/210 date 22.05.2018. Shpezimet 

gjyqësore kryer nga pala e paditur i ngarkohet palës paditëse. Kundër vendimit lejohet 

rekurs në Gjykatën e Lartë brenda 30 ditëve duke filluar nga e nesërmja e njoftimit të 

vendimit të arsyetuar”. 

 6. Kundër vendimit nr. 20-2020-651/189, datë 30.12.2020 të Gjykatës së Apelit 

Gjirokastër, pala paditëse ka ushtruar rekurs pranë Gjykatës së Lartë. Në datë 11.03.2021 

pala paditëse ka paraqitur kërkesë pranë Gjykatës së Lartë për pezullimin e vendimit nr. 20-

2020-651/189, datë 30.12.2020 të Gjykatës së Apelit Gjirokastër deri në shqyrtimin e 

rekursit, duke parashtruar këto shkaqe: 

-Ndërtimi i tre kateve të tjera (i katërti, i gjashti, mbi 0-0) nga ana e palës së paditur 

do të sillte pasoja të rënda dhe të pariparueshme për paditësin Zambak Beqiri. 

-Kërkuesi ka paraqitur edhe një serë shkaqesh të njëjta me shkaqet e parashtruara në 

rekurs. 

  

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, për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të sipërpërmendur është e 

pabazuar në ligj.  

8. Pika 1 e nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile (KPC) parashikon 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.”. 

9. Para se të bëjë një vlerësim të kërkesës konkrete, Kolegji e çmon të nevojshme të 

ndalet tek shpjegimi i funksionit të institutit të pezullimit të ekzekutimit të një vendimi 

gjyqësor të formës së prerë, të parashikuar nga neni 479 i KPC-së. Ky institut dhe 

njëkohësisht mjet procedural përdoret në raste përjashtimore, shumë të veçanta, kur është e 

domosdoshme që një vendim gjyqësor i formës së prerë, ndaj të cilit është ushtruar rekurs, të 

mos zbatohet. Rastet se kur mund të zbatohet, janë përcaktuar në nenin 479 të KPC-së. Ajo 

që Kolegji vlerëson të theksojë në këtë analize, është fakti se, që të kërkohet pezullimi i 

ekzekutimit të një vendimi të formës së prerë, duhet të kemi një vendim të ekzekutueshëm, 

ekzekutimi i të cilit kërkohet të pezullohet.  

10. Thënë kjo, një vendim që rrëzon padinë e palës paditëse, apo kundërpadinë e palës 

së paditur, nuk kërkon që të ndërmerren veprime apo mosveprime për zbatimin e tij, 

përkundrazi, një vendim i këtij lloji disponon status quo-n, pra lë në fuqi gjendjen ekzistuese 

dhe nuk kërkon ndërmarrjen e asnjë veprimi, apo mosveprimi për zbatimin e tij. 

11. Në rastin konkret, Gjykata e Apelit ka disponuar me ndryshimin e vendimit dhe 

rrëzimin e padisë së paditësit. Duke u rrëzuar padia, nuk ka asnjë veprim që do të ndërmerret 

dhe për rrjedhojë, nuk ka as çfarë të pezullohet për t’u ekzekutuar. Pra, kërkimi i palës në 

këtë rast është pa objekt. 

12. Sa më sipër, Kolegji arrin në përfundimin se, kërkesa e palës kërkuese, për 

pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë, nuk duhet të pranohet. 

13. Duke u bazuar në arsyetimin e mësipërm, në kushtet ku pala paditëse ka paraqitur 

në mënyrë të paligjshme një kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të vendimit në Gjykatën e 

Lartë, sipas nenit 479 të KPC-së, Kolegji vlerëson se kjo palë ka abuzuar haptazi me të 
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drejtën e parashikuar në këtë dispozitë. Në vijim të arsyetimit të mësipërm, Kolegji vlerëson 

se në rastin konkret gjen zbatim neni 34/1 i ndryshuar i KPC-së ndaj përfaqësuesit ligjor të 

palës kërkuese (paditësit Zambak Beqiri), për caktimin e një sanksioni procedural gjobor, në 

masën 50.000 lekë. 

14. Pika 1 e neni 34 të Kodit të Procedurës Civile parashikon se: “1. Gjykata, në çdo 

shkallë të gjykimit, kur konstaton se palët ose përfaqësuesit e tyre me vetëdije paraqesin padi, 

ankime, kërkesa ose pretendime abuzive, ose të përsëritura dhe me keqdashje, ose kur 

kërkojnë qëllimisht të zvarrisin gjykimin, ose kur konstatohet se palët ose përfaqësuesit e tyre 

kanë fshehur ose shtrembëruar me keqbesim ose faj të rëndë, fakte dhe rrethana të 

rëndësishme që lidhen me çështjen, urdhëron me vendimin që jepet në përfundim të gjykimit, 

përveç kur në këtë Kod parashikohet ndryshe, gjobitjen e përgjegjësit në shumën nga 50 000 

deri në 100 000 lekë. Kundër këtij vendimi lejohet ankim sipas rregullave për vendimet 

përfundimtare ose jopërfundimtare, në varësi të llojit të vendimit që i jep fund gjykimit 

përkatës.”. 

15. Kolegji vlerëson se kjo pjesë e dispozitës ka synuar të aktivizojë përgjegjësinë e 

palëve dhe përfaqësuesve të tyre të cilët abuzojnë me të drejtat procedurale. Mjetet 

procedurale dhe të drejtat që ligji ofron nuk mund të pranohen të lejojnë dëmtimin e procesit 

të dhënies së drejtësisë. Ato nuk mund të shndërrohen në mekanizma që palët dhe 

përfaqësuesit e tyre t’i përdorin me keqbesim apo me qëllime të pamundësisë së zhvillimit të 

procesit apo dëmtimit të interesave dhe të drejtës së palës kundërshtare për të gëzuar 

efektivisht aksesin në drejtësi. Për rrjedhojë sa herë që konstatohen fakte të tilla të paligjshme 

në mënyrën se si një ndërgjyqës mbrohet apo e ushtron aktivitetin procedural gjykata duhet të 

sanksionojë përgjegjësinë pasurore për shkelje të këtij detyrimi ligjor. Qëllimi i kësaj norme 

është garantimi i mbarëvajtjes së procesit gjyqësor dhe detyrimi i subjekteve procedurale, 

qoftë ndërgjyqës apo qoftë përfaqësues, që të veprojnë dhe të ushtrojnë me mirëbesim të 

drejtat procedurale. 

16. Aktet që i drejtohen Gjykatës së Lartë dhe që përbëjnë disponim të të drejtave 

procedurale të palëve aktivizojnë detyrimisht edhe përgjegjësinë e përfaqësuesit të palës, që i 

ka nënshkruar. Ndaj këta të fundit, si profesionistë dhe njohës të ligjit dhe të rregullave 

procedurale, janë personalisht përgjegjës, sipas nenit 34 të Kodit të Procedurës Civile.  

17. Nga ana tjetër, gjykimi në Gjykatën e Lartë, në rastin e zbatimit të sanksionit të 

parashikuar në nenin 34, pika 1 të Kodit të Procedurës Civile, nuk mundëson ushtrimin e 

ankimit të veçantë ndaj gjobës prej 50.000 Lekë – 100.000 Lekë, që kjo gjykatë vendos. Në 

këto raste ankimi i veçantë që kjo dispozitë ofron nuk mund të zbatohet, pasi vendimi i 

Gjykatës së Lartë sipas nenit 482 dhe 485 të Kodit të Procedurës Civile nuk mund të 

ankimohet gjyqësisht duke qenë se pushteti gjyqësor shteron pas ezaurimit të kësaj shkalle 

gjykimi. 

18. Megjithatë Kolegji vlerëson se një palë apo përfaqësues i dënuar proceduralisht 

sipas pikës 1 të nenit 34 të Kodit të Procedurës Civile duhet të ketë mundësi të dëgjohet dhe 

të mbrohet lidhur me këtë sanksion, por se ligji procedural ka ometuar të japë një zgjidhje 

ligjore eksplicite në këtë drejtim. Me qëllimin që ndërgjyqësi apo përfaqësuesi i tij, i 

sanksionuar proceduralisht me gjobë për abuzim me të drejtat procedurale, të ketë mundësinë 

e një ankimi dhe mbi të gjitha të ketë mundësi të mbrohet mbi këtë vendim të Gjykatës së 

Lartë, Kolegji vlerëson të nevojshme që, nëpërmjet interpretimit pajtues të ligjit, që është në 

funksion të respektimit të së drejtës kushtetuese, të mos pengojë mundësinë e ankimit në 

gjykatë, për këto raste. Në bazë dhe për zbatim të paragrafit të dytë, të nenit 1, të Kodit të 

Procedurës Civile, Kolegji vlerëson se si zgjidhje në këtë rast duhet të ofrohet mjeti i 

posaçëm i ankimit i parashikuar në nenin 169 të Kodit të Procedurës Civile. Kjo dispozitë nën 

titullin “Kundërshtimi i vendimit të dënimit” parashikon se: “Personat që janë dënuar me 

gjobë, sipas dispozitave të mësipërme, mund t’i paraqitin gjykatës që i ka dënuar, brenda tri 

ditëve, kërkesë për heqjen e dënimit, duke treguar dhe shkaqet. Gjykata kur i gjen me vend 

këto shkaqe, revokon vendimin e dënimit me gjobë si dhe urdhrin e sjelljes me detyrim. Ajo 



5 

 

mund edhe vetëm të pakësojë gjobën e caktuar. Në rast të kundërt, refuzon kërkesën. Afati për 

të paraqitur kërkesën fillon nga dita e seancës gjyqësore dhe, në rastet e parashikuara nga 

nenet 165 dhe 167, nga dita e njoftimit të vendimit të dënimit. Vendimi i dhënë nga gjykata në 

rastet e sipërme është i formës së prerë dhe kundër tij nuk lejohet ankim.” 

19. Për rrjedhojë Kolegji konkludon se, ndaj vendimeve të Gjykatës së Lartë, në të 

cilat sanksionohen dënime procedurale me gjobë për ndërgjyqësin apo përfaqësuesin e tij, 

sipas pikës 1 të nenit 34 të Kodit të Procedurës Civile, lejohet ankim brenda tre ditëve nga 

dita e nesërme e marrjes dijeni për vendimin, para të njëjtit trup gjykues që ka dhënë 

vendimin e dënimit, duke treguar shkaqet dhe arsyet që justifikojnë kërkesën. Gjykata e Lartë 

e shqyrton këtë kërkesë në dhomë këshillimi dhe sipas rastit vendos pakësimin e gjobës, 

pranimin apo refuzimin e kërkesës. Në çdo rast, kundër vendimit të Gjykatës së Lartë, që ka 

vendosur pakësimin, pranimin apo refuzimin e kërkesës, nuk lejohet ankim. 

20. Në rastet e vendimmarrjes së Gjykatës së Lartë, përmes së cilave caktohet një 

sanksion procedural gjobor sipas pikës 1 të nenit 34 të Kodit të Procedurës Civile, një kopje e 

vendimit i njoftohet shërbimit përmbarimor, konkretisht Zyrës Përmbarimore Tiranë. Sipas 

shkronjës “a” të nenit 510, të Kodit të Procedurës Civile vendimet e Gjykatës së Lartë në këto 

raste përbëjnë tituj ekzekutiv dhe si të tilla janë të ekzekutueshme nga shërbimi përmbarimor 

gjyqësor. Këto shuma detyrimi derdhen nga subjekti i dënuar debitor për llogari të buxhetit të 

shtetit. 

21. Në rastin konkret kërkesa për pezullim është ushtruar nga vetë pala dhe 

përfaqësuesi ligjor i paditësit Zambak Beqiri. Për rrjedhojë Kolegji Civil vendos që të dënojë 

Av. Ilir Nikolla, në bazë dhe për zbatim të nenit 34 të Kodit të Procedurës Civile, me gjobë 

në vlerën 50.000 (pesëdhjetë mijë) lekë. 

 

PËR KËTO ARSYE, 

 

 Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë, në bazë të nenit 479 dhe 34 të Kodit të Procedurës 

Civile, 

 

V E N D O S I: 

 

1. Mospranimin e kërkesës së paraqitur nga kërkuesi Zambak Beqiri, për pezullimin e 

ekzekutimit të vendimit nr. 20-2020-651/189, datë 30.12.2020, të Gjykatës së Apelit 

Gjirokastër. 

2. Dënimin e Av. Ilir Nikolla, me gjobë në vlerën 50.000 (pesëdhjetë mijë) lekë. 

3. Ky vendim përbën titull ekzekutiv. 

4. Ngarkohet Zyra e Përmbarimit Tiranë për ekzekutimin e gjobës për llogari të 

buxhetit të shtetit. 

5. Një kopje e këtij vendimi i njoftohet edhe Zyrës së Përmbarimit Tiranë.  

6. Kundër pjesës së vendimit të dënimit me gjobë mund të ushtrohet ankim në 

Gjykatën e Lartë, brenda 3 ditëve nga dita e nesërme e marrjes dijeni të këtij vendimi. 

     

 Tiranë, më 17.05.2021 

 

 

          ANËTAR                                   ANËTAR                                     KRYESUES 

 

         Ilir PANDA                                  Sokol SADUSHI                            Ervin PUPE 


