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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI CIVIL 

 

Nr. 199/3 i Regj.Themeltar 

Nr. 199/3 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 

 

në datën 07.07.2021, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën nr. 199/3 akti, 

datë 19.06.2020, si më poshtë: 

  
KËRKUES: Skënder Sheqeri, Muhamet Sheqeri, Majlinda Ruco (Sulçe), 

Albana Nano (Sulçe), Flamur Sheqeri, Fatime Reli (Sheqeri), 

Qerim Plumbi, Brikena Vorpsi, Elsa Laçi, Jurgen Plumbi 

 

OBJEKTI:  Revokim i vendimit nr. 199, datë 14.05.2018 të Gjykatës së 

Lartë, me anë të të cilit është vendosur pezullimi i ekzekutimit 

të vendimit nr. 248, datë 12.02.2018 të Gjykatës së Apelit 

Tiranë. 

 

BAZA LIGJORE:   Nenet 479 pika 6 i Kodit të Procedurës Civile. 

 

 

KOLEGJI CIVIL  

 

Pasi dëgjoi relacionin e gjyqtarit Ervin Pupe dhe bisedoi çështjen në tërësi në dhomën 

e këshillimit, 

 

V  Ë  R  E  N 

 

I. Rrethanat e çështjes 

 

1. Para Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji), përfaqësuesi ligjor i 

palës kërkuese Skënder Sheqeri etj, me datë 19.06.2020 ka paraqitur kërkesë për: “Revokim i 

vendimit nr. 199, datë 14.05.2018 të Gjykatës së Lartë, me anë të të cilit është vendosur 

pezullimi i ekzekutimit të vendimit nr. 248, datë 12.02.2018 të Gjykatës së Apelit Tiranë”.    

2. Referuar akteve të administruara në gjykatat e faktit rezulton se paditësit Skënder 

Sheqeri etj  i janë drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë kundrejt palës së paditur Beqir 
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Brari etj, me padinë objekt:  “Detyrim për të njohur paditësit si trashëgimtarë të thirrur me 

zëvendësim ...”. 

3. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë me vendimin nr. 8370, datë 03.11.2015 ka 

vendosur:  

“Pranimin e padisë. 

Detyrimin e të paditurve të njohin paditësat: Skënder Sheqeri, Muhamet Sheqeri, Majlinda 

Ruco (Sulce), Albana Nano (Sulce), Flamur Sheqeri, Fatime Reli (Sheqeri), Qerim Plumbi, 

Brikena Vorpsi, Elsa Laci dhe Jurgen Plumbi, si bashkëpronarë në pasurinë trashëgimore të 

Haxhi dhe Shaban Brarit, sipas vendimeve të KKKP/AKKP (vendimi - nr. 610, datë 

13.06.1996; nr. 509, datë 28.03.1996; nr. 307, datë 08.09.2000, nr. 111, datë 26.08.1997; nr. 

1028, datë 10.04.2003; Nr. 308, datë 08.09.2000), në raportet si vijon: Skënder Sheqeri 

60/3840 pjesë ideale, Muhamet Sheqeri 60/3840 pjesë ideale, Albana- Nano (Sulce) 30/3840 

pjesë ideale, Majlinda Ruco (Sulce) 30/3840 pjesë ideale, Flamur Sheqeri 60/3840 pjesë 

ideale, Fatime Rreli Sheqeri 60/3840 pjesë ideale, Qerim Plumbi 15/3840 pjesë ideale, 

Brikena Vorpsi 15/3840 pjesë ideale, Jurgen Plumbi 15/3840 pjesë ideale dhe Elsa Laci 

15/3840 pjesë ideale. 

Këtij vendimi i bashkëngjitet kopje e urdhërit të ekzekutimit, e cila u njoftohet palëve sipas 

rregullave të parashikuara në nenin 316 të Kodit të Procedurës Civile, pasi vendimi merr 

formë të prerë dhe konfirmohet nga kancelari”. 

4. Gjykata e Apelit Tiranë, me vendimin nr. 248, datë 12.02.2018 ka vendosur:  

“Lënien në fuqi të vendimit nr. 8370, datë 03.11.2015 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 

Tiranë”. 

5. Kundër këtij vendimi ka paraqitur rekurs kërkuesit Ymer Brari, Hamit Brari, 

Flutura Kasa, Kujtim Brari, Luljeta Brari, Vath Brari, Shaban Brari, Rexhep Brari, Idriz 

Brari, Emine Kasa, Ervin Brari, Bajram Brari, Haxhi Brari, Enver Brari, Jonida Brari, Erald 

Baqoshi, Mexhit Brari, Fadil Brari, Faik Brari, Atlije Dervishi, Lindita Brari, të cilët kanë 

kërkuar edhe pezullimin e ekzekutimit vendimit. 

6. Gjykata e Lartë me vendimin nr. 199, datë 14.05.2018 ka vendosur:  

“Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 248, datë 12.02.2018 të Gjykatës së Apelit Tiranë”. 

7. Kërkuesit Skënder Sheqeri, Muhamet Sheqeri, Majlinda Ruco (Sulçe), Albana 

Nano (Sulçe), Flamur Sheqeri, Fatime Reli (Sheqeri), Qerim Plumbi, Brikena Vorpsi, Elsa 

Laçi, Jurgen Plumbi kanë paraqitur kërkesë, për: “Revokim i vendimit nr. 199, datë 

14.05.2018 të Gjykatës së Lartë, me anë të të cilit është vendosur pezullimi i ekzekutimit të 

vendimit nr. 248, datë 12.02.2018 të Gjykatës së Apelit Tiranë”, në të cilën parashtrojnë: 

 Vendimi i pezullimit marre nga Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë, është i pambështetur 

në prova. Koha e gjatë prej 2 vjetësh, gjatë të cilës ekzekutimi i vendimit ka mbetur i 

pezulluar, ka sjellë si pasojë: 

 Humbjen e aktualitetit të ekzekutimit të vendimit gjyqësor, në raport me parimin 

“drejtësi e vonuar është drejtësi e mohuar”; 

 Koha e gjatë prej 2 vjetësh në të cilën ekzekutimi i vendimit ka mbetur i 

papërmbushur, ka sjellë për pasojë një dëm të konsiderueshëm moral dhe ekzistencial 

për familjet tona; 

 Vonesa e shkaktuar nga pezullimi i ekzekutimit përbën humbje të interesit legjitim të 

palëve si edhe injorim të vendimit të gjykatës. 

 Thelbi i pezullimit qëndron në shqyrtimin e shpejtë të çështjes objekt gjykimi, çka 

kundërshtohet nga gjendja aktuale që ka pamundësuar për gati 2 vite gëzimin e të 

drejtave të njohura nga vendimet gjyqësore të sipërcituara.  

 Në këto kushte i kërkojmë kolegjit revokimin e vendimi të pezullimit të ekzekutimit 

të vendimit nr. 199, datë 14.05.2018. 
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8. Kolegji Civil vëren se palët e tjera, pjesëmarrëse në gjykimin e çështjes ku është 

dhënë vendimi gjyqësor, janë njoftuar rregullisht për kërkesën e paraqitur nga kërkuesit 

Skënder Sheqeri, etj për revokimin e pezullimit të ekzekutimit të vendimit dhe të cilët kanë 

parashtruar argumente për qëndrimin e tyre duke kërkuar mospranimin e kërkesës për 

revokim me argumentin duke parashtruar shkaqet si vijon: 

 Kërkesa e kërkuesve rezulton haptazi e pabazuar dhe si e tillë duhet të mos pranohet 

nga ana e Gjykatës së Lartë. 

 Kërkuesit nuk kanë paraqitur asnjë fakt të ri përse vendimi i pezullimit nr. 199, datë 

14.05.2018 i Gjykatës së Lartë duhet të revokohet, Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë 

ka rrëzuar edhe dy kërkesa të tjera të kësaj pale për revokimin e vendimit të pezullimit 

si të pabazuara në ligj dhe ne prova, konkretisht me vendimet nr. 199/1, datë 

09.08.2018 dhe nr. 199/2, datë 09.05.2019. 

 Edhe në këtë kërkesë të tretë kërkuesit nuk kanë paraqitur asnjë provë apo argument 

të ri përveç pretendimit se ka kaluar një kohë shumë e gjatë nga vendimi i pezullimit. 

 

II. Vlerësimi i Kolegjit   

 

9. Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji) vlerëson se kërkesa e palëve 

kërkuese Skënder Sheqeri etj, për revokimin e vendimit nr. 199, datë 14.05.2018 të Gjykatës 

së Lartë është e pabazuar në ligj. 

10. 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. 

11. 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 

të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë dhe nenit 13 të Konventës Europiane të të 

Drejtave të Njeriut.  

12. 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 
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mund t’i vijë palës tjetër, nga ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit gjyqësor të formës së 

prerë. 

13. 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, për më tepër pala kërkuese nuk paraqiti asnjë 

rrethanë apo provë të re të bazuar në ligj, e cila bën të domosdoshme revokimin e vendimit  

nr. 199, datë 14.05.2018 të vendosur nga Gjykata e Lartë, vetëm fakti që ka kaluar një kohë 

relativisht e gjatë. 

14. Gjithashtu Kolegji evidenton se kjo palë ka paraqitur edhe më parë kërkesa për 

revokimin e vendimit për të cilat janë marrë vendimet nr. 199/1, datë 09.08.2018 dhe nr. 

199/2, datë 09.05.2019 me të cilët është vendosur: “Mospranimin e kërkesës për revokimin e 

vendimit nr. 199, datë 14.05.2018 të Gjykatës së Lartë me të cilin është vendosur pezullimi i 

ekzekutimit të vendimit nr. 248, datë 12.02.2018 të Gjykatës së Apelit Tiranë.” 

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

pranuar kërkesën e paraqitur nga kërkuesit Skënder Sheqeri etj, për revokimin e vendimit nr. 

199, datë 14.05.2018 të Gjykatës së Lartë. 

 

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: 

 

Rrëzimin e kërkesës së kërkuesve Skënder Sheqeri, Muhamet Sheqeri, Majlinda Ruco 

(Sulçe), Albana Nano (Sulçe), Flamur Sheqeri, Fatime Reli (Sheqeri), Qerim Plumbi, Brikena 

Vorpsi, Elsa Laçi, Jurgen Plumbi, për revokimin e vendimit nr. 199, datë 14.05.2018 të 

Gjykatës së Lartë. 

 

Tiranë, më 07.07.2021 

   

    ANËTAR            ANËTAR             KRYESUES 

 

Albana BOKSI       Sandër SIMONI         Ervin PUPE 

 

 


