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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI CIVIL 

 

Nr.180/1 i Regj.Themeltar 

Nr.180/1 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 

Albana  BOKSI      - Anëtar 

Sandër  SIMONI     - Anëtar 

 

Sot më datë 12.05.2021, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr. 180/1 akti, datë 

10.05.2019, si më poshtë: 

 

KËRKUES: Ferdinand Myshketa.   

 

OBJEKTI:  Revokimin e vendimit nr.180 datë 16.04.2015 të Gjykatës së 

Lartë, me të cilën është vendosur: “Pezullimi i ekzekutimit të 

vendimit nr.2062 datë 25.07.2013 të  Gjykatës Rrethit Gjyqësor 

Durrës, lënë në fuqi me vendimin nr.24 datë 14.01.2015 të 

Gjykatës së Apelit Durrës.”     

 

BAZA LIGJORE:   Neni 479/6  i Kodit të Procedurës Civile. 

 

Për çështjen civile që iu përket palëve: 

 

PADITËS:             Edgar Myshketa. 

 

TË   PADITUR: Vlash Lala, Këshilli i Ministrave, ASHK (ish Drejtoria   

Qendrore e ALUIZNI dega Durrës, ZVRPP Durrës).  

 

KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SE LARTË 

 

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

pezullimit.... 

 

V Ë R E N 

I. Rrethanat e çështjes 

 

      1. Para Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji), pala kërkuese, Ferdinand 

Myshketa me datë 10.05.2019 ka paraqitur një kërkesë për; Revokimin e vendimit nr.180 
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datë 16.04.2015 të Gjykatës së Lartë, me të cilën është vendosur: “Pezullimi i ekzekutimit të 

vendimit nr.2062 datë 25.07.2013 të  Gjykatës Rrethit Gjyqësor Durrës, lënë në fuqi me 

vendimin nr.24 datë 14.01.2015 të Gjykatës së Apelit Durrës.”    

 

     2. Referuar akteve të administruara në gjykatat e faktit rezulton se paditësi Edgar 

Myshketa i është drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës kundrejt palëve të paditura 

Vlash Lala etj, me padinë objekt;  Pavlefshmëri absolute të veprimit juridik, kontratë shitje 

.......... 

     3. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Durrës, me vendimin nr.2062/3949, datë 25.07.2013 ka 

vendosur:  

“Pranimin e kërkesëpadisë të paditësit Edgard Myshketa. 

1.Konstatimi i pavlefshmërisë absolute të veprimit juridik, kontratës noteriale nr.1000 rep 

dhe nr. 990/1 kol, datë 03.08.2009, për shitjen e truallit me sip. 295 m2 dhe kthimin e palëve 

në gjendjen e mëparshme, duke ju kthyer të paditurit Vlash Lala, shuma që përfaqëson 

çmimin e blerjes së truallit në gjendje të lirë nga i padituri Vlash Lala. 

2.Pavlefshmërinë e aktit administrativ, “Leje legalizimi” nr.2670 datë 30.03.2010 të 

Drejtorisë Qendrore të ALUIZNI-it. 

3.Pavlefshmërinë e VKM nr.706, datë 23.06.2009 “Për miratimin e kalimit të pronësisë së 

parcelave ndërtimore, në favor të poseduesve të objekteve informale”, për pjesën që ka 

disponuar kalimin e pronësisë së parcelës ndërtimore në favor të poseduesit informal Vlash 

Lala. 

4.Detyrimi i të paditurit Vlash Lala, që të njoh pronarë të sip. së truallit prej 295 m2 

paditësin si bashkëpronar me persona të tjerë, dhe detyrimi i ZVRPP Durrës të bëjë 

çregjistrimin e kësaj prone nga Vlash Lala në favorin e tij dhe të bashkëpronarëve të tjerë. 

Shpenzimet gjyqësore në ngarkim të paditurve”. 

    4. Gjykata e Apelit Durrës, me vendimin nr. 10-2015-37/24, datë 14.01.2015 ka 

vendosur:  

“Lënien në fuqi të vendimit nr.2062/3949, datë 25.07.2013 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 

Durrës”. 

    5. Kundër këtij vendimi ka paraqitur rekurs i padituri Vlash Lala, i cili është drejtuar më 

pas Gjykatës së Lartë me kërkesë për pezullim ekzekutim vendimi, kërkesë e cila pas 

shqyrtimit në dhomë këshillimi me vendimin nr.180 datë 16.04.2015 të Gjykatës së Lartë 

është vendosur:   

“Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr.2062 datë 25.07.2013 të  Gjykatës Rrethit Gjyqësor 

Durrës, lënë në fuqi me vendimin nr.24 datë 14.01.2015 të Gjykatës së Apelit Durrës.” 

    6. Pala kërkuese Ferdinand Myshketa, ka paraqitur kërkesë me nr.1408 prot. datë 

08.05.2019, për revokimin e vendimit nr.180 datë 16.04.2015 të Gjykatës së Lartë me të cilin 

është vendosur: “Pezullimi i ekzekutimit të vendimit nr.2062 datë 25.07.2013 të  Gjykatës 

Rrethit Gjyqësor Durrës, lënë në fuqi me vendimin nr.24 datë 14.01.2015 të Gjykatës së 

Apelit Durrës.”      

     6.1. Pala kërkuese Ferdinand Myshketa si shkaqe për të cilat kërkon revokimin e vendimit 

të pezullimit të vendosur nga Gjykata e Lartë,  parashtron sa vijon: 

-Ne paditësit për pronën objekt gjykimi jemi pajisur me certifikatë për vërtetim pronësie 

nr.26/243, vol. 57, fq. 59, sipërfaqe trualli 295 m2 ZK 8512.   

-Pezullimi i ekzekutimit të vendimit aktualisht po ndihmon palën e paditur të tjetërsojë 

pronën tonë nëpërmjet kontratave të dhurimit apo shitjes së apartamenteve që na përkasin 

neve si pronarë  të ligjshëm të truallit. Ka mbi 5 vjet që apartamentet tona janë të bllokuara. 

Kemi gjykimin e parë që në vitin 2013 i lënë në fuqi në vitin 2015, pra të dyja gjykatat kanë 

mbajtur të njëjtin qëndrim për zgjidhjen e çështjes objekt gjykimi. 
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-Theksoj se pala e paditur për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nuk ka paraqitur asnjë 

garanci pasurore apo materiale në zbatim të nenit 479 të K.Pr.Civile, për të siguruar  

ekzekutimin e vendimit.      

-Bazuar sa më sipër i kërkojmë Gjykatës revokimin e vendimit nr.180  datë 16.04.2015. 

    7. Gjithashtu, ky Kolegj vëren se palët e tjera Vlash Lala  etj, pjesëmarrës në gjykimin e 

çështjes ku është dhënë vendimi gjyqësor që kërkohet të pezullohet, janë njoftuar rregullisht 

për kërkesën e paraqitur nga pala kërkuese Ferdinand Myshketa dhe i padituri Vlash Lala ka 

paraqitur  këto parashtrime në lidhje me bazueshmërinë e kërkesës së palës kërkuese. 

-Kërkuesi Ferdinand Myshketa paraqitet si vëllai i paditësit Edgar Myshketa. Ky fakt të çon 

në përfundimin që kërkuesi Ferdinand Myshketa nuk legjitimohet të paraqes një kërkesë të 

tillë. Në kushtet kur paditës në procesin gjyqësor të zhvilluar mes palëve ka qenë paditës 

vetëm shtetasi Edgar Myshketa.    

-Referuar nenit 479 të KPC rezulton që ligjvënësi të ketë përcaktuar vetëm shkaqet kur 

vendoset pezullimi nga Gjykata e Lartë dhe nuk i jep të drejtë askujt të kërkojë revokimin e 

vendimit për pezullimin e  ekzekutimit të vendimit siç ka kërkuar kërkuesi Ferdinand 

Myshketa. Dispozita e 479/6 të KPC do të gjente zbatim nëse rekursi dhe kërkesa për 

pezullim të depozituara nga i padituri Vlash Lala do të bëheshin pas datës 30.03.2017. 

Gjithashtu po kjo dispozitë të ketë përcaktuar si kërkues vetëm personin që ka paraqitur më 

parë kërkesë për pezullim që në rastin tonë duhet të jetë i padituri Vlash Lala dhe asnjë palë 

tjetër e aq më pak kërkuesi Ferdinand Myshketa që nuk ka qenë palë asnjëherë në proces.    

-Së dyti, pretendimi kërkuesit se po e dëmton pezullimi i vendosur nga Gjykata e Lartë është 

i pathemeltë. 

-Së treti edhe pretendimi tjetër i kërkuesit se për apartamentet po tjetërsohen nga pala e 

paditur Vlash Lala nuk qëndron për faktin se me shkresën nr. 5414 prot.  datë 22.04.2015 

thuhet se; pas regjistrimit të vendimit nr.180 datë 16.04.2015 të Gjykatës së Lartë, në kartelën 

e pasurisë 26/244, vol.57 fq.60 me sipërfaqe trualli prej 215 m2 në pronësi të Vlash Lala nuk 

mund të bëhen veprime tjetërsimi. 

-Së katërti, lidhur me pretendimin se pala e paditur nuk ka vendosur garanci materiale apo 

financiare, nuk qëndron pasi  vendimi nr.180 datë 16.04.2015 i  Gjykatës së Lartë, është një 

vendim i drejtë i bazuar në ligj dhe prova dhe nuk mund të cenohet.       

 

II. Vlerësimi i Kolegjit Civil  

 

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

Ferdinand Myshketa, për revokimin e vendimit nr.180 datë 16.04.2015 të Gjykatës së Lartë 

është e pabazuar në ligj. 

      9. Në  pikën 6 të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile, parashikohen kushtet dhe 

motivet për të cilat, Gjykata e Lartë, mund të revokojë pezullimin e ekzekutimit të vendimit 

gjyqësor: 

“6. Vendimi i Gjykatës së Lartë mbi kërkesën për pezullim mund të revokohet ose ndryshohet 

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

pezullimit njoftohen palët. Brenda 3 ditëve pala tjetër ka të drejtë të paraqesë me shkrim 

parashtrimet. Kërkesat shqyrtohen në dhomë këshillimi. 

    10. Kolegji vlerëson se neni 479/1 i KPC garanton vendosjen e masës së përkohshme 

procedurale të pezullimit të ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë në funksion 

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

patur parasysh arsyet justifikuese dhe përjashtimore të zbatimit të kësaj mase, sikur mundet të 

jetë dëmi i rëndë dhe i pariparueshëm që mund të sjellë ekzekutimi i menjëhershëm i 

vendimit gjyqësor të formës së prerë. Kjo e drejtë e palës ndërgjyqëse gjyqhumbëse është 

paraparë nga ligji procedural civil si mjet që garanton ankimin efektiv në kuptim të nenit 43 
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të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë dhe nenit 13 të Konventës Europiane të të 

Drejtave të Njeriut.  

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

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

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

ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit gjyqësor të formës së prerë. Këto rrethana vlerësohen 

rast pas rasti nga Gjykata e Lartë dhe po ashtu kanë karakter dinamik, që mund të ndryshojnë 

me kalimin e kohës. Nëse ato ndryshojnë dhe janë të tilla që nuk justifikojnë më masën e 

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

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

drejtën të njohur me vendim gjyqësor të formës së prerë, sipas pikës 6 të nenit 479 të KPC, si 

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

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

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

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

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

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

     12. Duke iu rikthyer rastit konkret, Kolegji vlerëson se rrethanat të cilat diktuan 

vendimmarrjen e Kolegjit për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së 

prerë në rastin konkret nuk kanë ndryshuar, pasi nga kërkuesi nuk u paraqitën rrethana apo 

prova të reja të bazuara në ligj, të cilat bëjnë të domosdoshme revokimin e vendimit nr.180 

datë 16.04.2015 të vendosur nga Gjykata e Lartë, për më tepër pala kërkuese Ferdinand 

Myshketa nuk legjitimohet në kërkesën e tij, pasi ai nuk ka qenë palë ndërgjyqëse në procesin 

gjyqësor që është zhvilluar, gjë e cila bie ndesh me kriteret e nenit 479 paragrafi 1 dhe 6 të tij 

në të cilat theksohet :  me kërkesë të palës Gjykata e Lartë,  mund të vendosë pezullimin e 

ekzekutimit të vendimit ose revokimin e saj...... 

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

pranuar kërkesën e paraqitur nga kërkuesi Ferdinand Myshketa për revokimin e vendimit 

nr.180 datë 16.04.2015 të Gjykatës së Lartë. 

 

PËR KËTO ARSYE, 

 

Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë, në bazë të nenit 479/6 të Kodit të Procedurës Civile 

 

VENDOSI: 

 

Mospranimin e kërkesës së kërkuesit Ferdinand Myshketa, për revokimin e vendimit nr.180 

datë 16.04.2015 të Gjykatës së Lartë. 

 

Tiranë, më 12.05.2021 

 

 

    ANËTAR            ANËTAR             KRYESUES 

 

Sandër SIMONI                       Albana BOKSI                     Ervin PUPE                 

 
 

 

 


