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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI CIVIL 

 

Nr. 262/27 i Regj.Themeltar 

Nr. 262/27 i Vendimit 

 

V E N D I M 

NË EMËR TË REPUBLIKËS 
 

   Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë i përbërë nga: 

 

     Sokol SADUSHI  Kryesues 

     Albana BOKSI  Anëtare 

     Ilir PANDA   Anëtar  
  

në dhomë këshillimi më datë 11.06.2021, mori në shqyrtim çështjen civile nr. 262, 

Regjistri Themeltar, datë regjistrimi 06.11.2020, që u përket palëve:  

 

Kërkues:    Sokol Kacolli  

 

Objekti:   Kërkohet pezullimi i ekzekutimit të vendimit gjyqësor të 

Gjykatës së Apelit Tiranë nr. 845, datë 06.04.2017, i cili ka 

lënë në fuqi vendimin e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë nr. 

8159, datë 28.10.2015.  

 

Baza Ligjore:   Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile.  

 

Për çështjen civile që i përket:    

 

Paditës:     Fatmir Hoxha 

 

I Paditur:   Sokol Kacolli 

                

Person i tretë: Agjencia Shtetërore e Kadastrës Drejtoria Rajonale Tiranë, në 

vend të Zyra Vendore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme 

Tiranë.  

 

Objekti: Lirim dhe dorëzimin e sendit, si dhe detyrimi për të paguar 

vlerën e përdorimit.  

 

Baza Ligjore: Nenet 123, 132 dhe 154 e vijues të Kodit të Familjes. 

 

KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË 

 

pasi dëgjoi relatimin e gjyqtarit Sokol Sadushi mbi kërkesën e pezullimit të ekzekutimit 
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të vendimit gjyqësor të formës së prerë,   

 

V Ë R E N 

 

I. Rrethanat e çështjes 

 

1. Nga aktet e fashikullit të gjykimit dhe referuar fakteve të pranuara nga të dyja gjykatat 

ka rezultuar se, ndërmjet shtetasit Fatos Hoxha, në cilësinë e blerësit dhe shoqërisë Gippso 

Trudbenik (Al-Mak shpk Tiranë), në cilësinë e shitësit është nënshkruar kontrata noteriale nr. 

1444 rep., nr. 556 kol., datë 26.02.1997, objekti i së cilës ka qenë shitblerja e apartamentit 

sip., 59.13 m² me nr. 1/1 pasurie në objektin B3, hyrja e parë, kati i parë, ndodhur në rrugën 

Fabrika e Këpucëve (sot Don Bosko). Me pretendimin e kjo pasuri është zënë forcërisht dhe 

në mënyrë të paligjshme nga ana e shtetasit Sokol Kacolli, shtetasi Fatos Hoxha i është 

drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë me padinë, si më lart përmendur.  

2. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë me vendimin nr. 8159, datë 28.10.2015 ka 

vendosur: “Pranimin e padisë. Detyrimin e të paditurit Sokol Kacolli të lirojë dhe dorëzojë 

paditësit Fatmir Hoxha sendin (apartament) me sipërfaqe 59.13 m², me adresë pasurie Rruga 

e Fabrikës së Këpucëve (Don Bosko), sheshi Tirana 1, objekti B3, shk. 1, kati i parë. 

Detyrimin e të paditurit, Sokol Kacolli të paguajë në favor të paditësit Fatmir Hoxha vlerën e 

përdorimit të sendit nga dita e ngritjes së padisë (04.03.2013) deri në datën e relatimit të 

aktit të ekspertimit (06.05.2015) shumën prej 375.000 lekë si dhe tej kësaj date deri ditën e 

ekzekutimit të vendimit shumën prej 15.000 lekë/në muaj. …” 

3. Gjykata e Apelit Tiranë me vendimin nr. 845, datë 06.04.2017 ka vendosur: 

“Lënien në fuqi të vendimit nr. 8159, datë 28.10.2015 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë. 

…”  

4. Kundër vendimit të Gjykatës së Apelit Tiranë është paraqitur rekurs në Gjykatën e 

Lartë.  

5. Në datën 06.11.2020 pala kërkuese ka paraqitur kërkesën për pezullimin e ekzekutimit 

të vendimit gjyqësor të Gjykatës së Apelit Tiranë nr. 845, datë 06.04.2017, i cili ka lënë në 

fuqi vendimin e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë nr. 8159, datë 28.10.2015.  

6. Pala e paditur, Sokol Kacolli ka paraqitur këto shkaqe:  

-Me shkresën nr. 12903 prot., datë 03.10.2019 është njoftuar nga Zyra e Përmbarimit 

Tiranë për ekzekutimin vullnetar të vendimit gjyqësor të formës së prerë;  

-Kundër vendimit të Gjykatës së Apelit Tiranë ka paraqitur rekurs në Gjykatën e Lartë 

dhe nëse rekursi i tij do të pranohej do të behej e vështirë ekzekutimi i vendimit në favor të 

tij;  

-Pala kërkuese e ka fituar apartamentin përmes një shkrese të thjeshtë jo në formën e 

kërkuar nga ligji, që në vitin 1999;  

-Apartamenti objekt i shqyrtimit gjyqësor është e vetmja pasuri në të cilën pala e paditur 

jeton dhe nuk rezulton të ketë pasuri të tjera të paluajtshme.  

7. Në vijim pala kërkuese ka depozituar akte të tjera provuese të pretendimeve të tij, më 

konkretisht, dokumentacion që vërteton gjendjen e tij shëndetësore; akte që lidhen me 

ekzekutimin e vendimit të formës së prerë të mbajtura nga përmbaruesi gjyqësor; kërkesë për 

përshpejtimin e gjykimit; dokumentacion që vërteton se nuk ka banesë tjetër;  

8. Kërkesa për pezullim i është komunikuar palës paditëse, e cila përmes përfaqësuesit të 

saj ligjor kërkon mospranimin e saj për këto shkaqe:  

 -Pala e paditur jeton prej më shumë se 10 vitesh jashtë territorit dhe e mban banesën të 

mbyllur. Përmbaruesi gjyqësor prej më shumë se dy vitesh nuk ka mundur të kryejë 

ekzekutimin e vendimit;  
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 -Paditësi Fatmir Hoxha është shtetas zvicerian dhe e ka fituar të drejtën e pronësisë mbi 

pasurinë në mënyrë të ligjshme përmes kontratës së shitjes nr. 1444 rep., datë 26.02.1997;  

 -Prona është regjistruar rregullisht në hipotekë dhe është zënë forcërisht nga pala e 

paditur, që në vitin 1997. Përgjatë këtyre viteve paditësi është përballur me dhunë fizike dhe 

veprime të kundraligjshme nga paditësi. 

 

II. Vlerësimi i Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë   

 

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

Sokol Kacolli, për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të sipërcituar është e bazuar në 

ligj.   

10. 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. …”.  

11. Në zbatim të pikës 1 të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile, bashkëlidhur kërkesës 

për pezullim të palës kërkuese Sokol Kacolli, gjendet edhe kopja e rekursit të ushtruar nga kjo 

palë kundër vendimit gjyqësor për të cilin kërkohet të pezullohet ekzekutimi. Gjithashtu, 

konstatohet se palët e tjera pjesëmarrëse në gjykimin e çështjes, ku është dhënë vendimi 

gjyqësor për të cilin kërkohet pezullimi, janë njoftuar rregullisht për kërkesën e paraqitur nga 

pala kërkuese dhe kanë parashtruar qëndrimin e tyre lidhur me kërkesën për pezullim.   

12. Kolegji vlerëson se neni 479/1 i Kodit të Procedurës 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 parashikuar 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.    

13. Nga shqyrtimi i shkaqeve konkrete për të cilat pala kërkuese Sokol Kacolli, kërkon 

pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor, Kolegji vlerëson se, kjo kërkesë, në tërësinë e 

saj, motivohet jo vetëm me shkaqe që kanë të bëjnë me ligjshmërinë e vendimeve të dhëna 

nga gjykata 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, por dhe faktin që pala kërkuese ka paraqitur argumenta konkret të bazuara 

në ligj se ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit do të sillte për të paditurin pasoja të rënda 

dhe të pariparueshme për të, deri në momentin e shqyrtimit të rekursit nga Gjykata e Lartë 

(neni 479, pika 1, shkronja “a” e Kodit të Procedurës Civile). Kolegji vlerëson se pala 

kërkuese ka paraqitur prova në funksion të pretendimit të tij se ndodhet në kushtet e një 

pamundësie objektive për strehim, e lidhur ngushtësisht kjo me të drejtën e banimit, garantuar 

nga neni 38 i Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë dhe aktet ligjore e nënligjore të dala në 
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bazë dhe për zbatim të kësaj të drejte. Për rrjedhojë, pretendimet e palës kërkuese në kërkesën 

për pezullim, që bazohen në provat e paraqitura, lidhur me dëmin e rëndë dhe të 

pariparueshëm që mund të sjell ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit, me pasojë nxjerrjen e 

tij dhe të familjes nga banesa, gjenden të mbështetura në nenin 479 të Kodit të Procedurës 

Civile. 

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

kërkesën e paraqitur nga pala kërkuese Sokol Kacolli, 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: 

 

Pranimin e kërkesës së palës kërkuese Sokol Kacolli.  

Pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të Gjykatës së Apelit Tiranë nr. 845, datë 

06.04.2017, i cili ka lënë në fuqi vendimin e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë nr. 8159, 

datë 28.10.2015.   

 

Tiranë, më 11.06.2021  

 

            ANËTARE                              ANËTAR                                  KRYESUES 

         Albana BOKSI                            Ilir PANDA                             Sokol SADUSHI                             

 

 

 

 


