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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI CIVIL 

___________________________________________________________________________ 

Nr.375/1 i Regj. Themeltar 

Nr.375/1 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 11/01/2021 mori në shqyrtim në dhomën e këshillimit çështjen civile me 

Nr.375/1 akti që iu përket palëve:  

 

KËRKUES:  Adriatik Ishmaku 

 

OBJEKTI: Kërkesë për revokimin e vendimit Nr.375 datë 06.07.2016 të Kolegjit 

Civil të Gjykatës së Lartë që ka pezulluar ekzekutimin e vendimit 

Nr.644, datë 24.03.2016 të Gjykatës së Apelit Tiranë. 

 

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

 

në çështjen me palë: 

 

PADITËS:        Adriatik Ishmaku 

 

I PADITUR:         Mitat Ishmaku 

Agron Ishmaku 

Flutura Reka 

Durim Ishmaku 

Hamdi Ishmaku 

 

OBJEKTI: Pjestim i pasurisë së paluajtshme. 

 

BAZA LIGJORE: Neni 207 e vijues i Kodit Civil, neni 369 e vijues i  Kodit të Procedurës 

Civile. 

 

KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË 

 

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

çështjen në tërësi, 
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VËREN: 

 

I. Rrethanat e çështjes 

 

1. Palët ndërgjyqëse janë bashkëpronar të pasurisë së paluajtshme objekt pjesëtimi. 

Pasuria referuar vërtetimit hipotekor përbëhet nga një copë kopësht me sip.307 m2 dhe një 

shtëpi banimi e ndodhur mbi të, e përberë nga dy dhoma lart dhe dy dhoma dhe sallon poshtë. 

Ka rezultuar se shtëpia e ndërtuar mbi kopshtin është shkatërruar plotësisht dhe në këtë 

sipërfaqe trualli është ndërtuar nga paditësi një ndërtesë pa leje të organit kompetent, në 

proces legalizimi. Pasuria truall me sip.307 m2 kërkohet të pjestohet gjyqësisht me padinë e 

paraqitur para gjykatës nga ana e paditësit. 

2. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë, me vendimin Nr.5395, datë 30.04.2014 ka 

vendosur: 

“1.Pranimin e kërkesë padisë së paditësit Adriatik Ishmaku. 2.Pjesëtimin e pasurisë së 

paluajtshme e ndodhur në rrugën “Ferit Xhajko” Tiranë, zona kadastrale nr.8360, me 

nr.pasurie 2/35, rregjistruar në vol.11, fq.111 të ZVRPP Tiranë, e cila përbëhet nga një copë 

kopësht-truall me sip.307 m2 dhe e cila kufizohet nga Veriu – pasuria me nr.2/197, Lindja - 

pasuria me nr.2/164 dhe 2/41, Perëndimi - pasuria me nr.2/34 dhe Jugu – pasuria me 

nr.2/42, duke u pjestuar në këtë mënyrë: 3. Ndarjen në natyrë të sipërfaqes truall prej 307 m2 

sipas Variantit nr.5 të akt ekspertimit të ekspertes Silva Banaj, ku pjesa A i takon paditësit 

Adriatik Ishmaku, pjesët B,E,D të paditurve Mitat Ishmaku, Agron Ishmaku, Durim Ishmaku 

dhe Flutura Reka dhe pjesa C të paditurit Hamdi Ishmaku. 4. Pjesë e këtij vendimi bëhet edhe 

Varianti nr.5 i akt ekspertimit të ekspertes Silva Banaj . 5. Shpenzimet gjyqësore në ngarkim 

të palëve siç janë bërë”. Ajo gjykatë arsyeton se: “ Duke qenë një ndërtim informal, gjykata 

çmon se paditësi nuk ka shkak të ligjshëm për të kërkuar lënien e truallit atij tërësisht, për 

shkak të këtij ndërtimi. Për më tepër të paditurit e tjerë bashkëpronarë, kanë kundërshtuar 

gjatë gjithë procesit, vlerësimin e sendit të paluajtshëm të ndërtuar nga paditësi për të 

konsideruar të zënë me ndërtim truallin objekt gjykimi dhe pjesëtimi gjyqësor.” 

3.Kundër këtij vendimi ka ushtruar ankim pala paditëse. 

4.Gjykata e Apelit Tiranë me vendimin Nr.644 datë 24.03.2016, ka vendosur; 

“1.Ndryshimin e vendimit Nr.5395 datë 30.04.2014 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë në 

këtë mënyrë: -Pjesëtimin e truallit me sipërfaqe 307 m2 ndodhur në rrugën “Ferit Xhajko”, 

zona kadastrale nr.8360, me nr pasurie 2/35, regjistruar në vol.11, fq.111 të ZVRPP Tiranë 

midis palëve në gjykim duke iu lënë ai në natyrë paditësit Adriatik Ishmaku. -Detyrimin e 

paditësit Adriatik Ishmaku të kompesojë për pjesën takuese secilin prej të paditurve në vlerë 

si më poshtë: Mitat, Agron, Durim Ishmaku e Flutura Reka në shumën 1.954.492,5(një milion 

e nëntëqind e pesëdhjetë e katër mijë e katërqind e nëntëdhjet e dy pikë pesë) lekë secili. -Të 

paditurin Hamdi Ishmaku në shumën 2.815.590 (dy milion e tetëqind e pesëmbëdhjetë mijë e 

pesëqind e nëntëdhjetë) lekë. 2.Bashkalidhur vendimit lëshohet urdhëri i ekzekutimit”. Ajo 

gjykatë arsyeton se : “Trualli duhet të trajtohet  ashtu sikundër është , i zënë dhe në referim 

të konkluzionit të ekspertes, meqenëse ai nuk mund të ndahet në natyrë, ti lihet tërësisht 

paditësit i cili ka ndërtuar edhe ndërtesën. Gjykata e Rrethit gabimisht e ka trajtuar këtë 

truall sikur mbi të të mos kishte asnjë ndërtim.Vlen të theksohet se ky ndërtim është kryer nga 

njëri prej bashkëpronarëve  dhe sikundër ka rezultuar,  është në proces legalizimi. Nga ana 

tjetër bashkëpronarët e tjerë, palë në këtë gjykim, nuk kanë kryer veprime për ta ndaluar 

paditësin të mos ndërtonte mbi të dhe tashmë ky ndërtim është bërë fakt i kryer”.  

 5.Kundër këtij vendimi kanë ushtruar rekurs palët e paditura.  

6.Palët e paditura kanë paraqitur përpara Gjykatës së Lartë, në datën 24.06.2016 

kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 644 datë 24.03.2016, të Gjykatës së 

Apelit Tiranë. 
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7. Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë, me vendimin Nr. 375, datë 06.07.2016, ka 

vendosur:  

“Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr.644,  

datë 24.03.2016 të Gjykatës së Apelit Tiranë”. 

 8. Kërkuesi, nëpërmjet përfaqësuesit të tij, në datën 11.12.2020, i është drejtuar 

Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë me kërkesë për revokimin e këtij vendimi, duke 

parashtruar:“ -Megjithëse nuk kam ndonjë të ardhur të veçantë, kam pranuar që ti shlyejë të 

paditurve një shumë të konsiderueshme lekësh si vlerë e pjesës së truallit që ata trashëgonin 

por që nuk e kanë poseduar asnjëherë për 60 (gjashtëdhjetë) vjet, vetëm për të mos pasur 

konflikte. - Me pezullimin e ekzekutimit të vendimit që ka marrë Gjykata e Lartë më është 

krijuar një vështirësi e jashtëzakonshme në gëzimin e pronës time.  

-Vendimi i Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë që ka pezulluar ekzekutimin e vendimit nr.644 

datë 24.03.2016 të Gjykatës së Apelit Tiranë është marrë në kundërshtim të hapur me nenin 

479 të KPC dhe ka cënuar dhe po cënon rëndë të drejtat e mia mbi banesën të cilën e kam 

ndërtuar që para 20 viteve” 

-Të merret në konsideratë afati i arsyeshëm i shqyrtimit të çështjes, pasojat e rënda 

financiare që krijohen nga mos zgjidhja e konfliktit brenda një afati të arsyeshëm”. 

 9.Në datë 23.12.2020 nga palët e paditura Mitat Ishmaku, Agron Ishmaku, Flutura 

Reka është paraqitur përpara Gjykatës së Lartë qëndrim lidhur me kërkesën e bërë prej 

kërkuesit Adriatik Ishmaku për revokimin e vendimit nr.375, datë 06.07.2016 të Kolegjit 

Civil të Gjykatës së Lartë. Në qëndrimin e tyre palët e paditura parashtrojnë se kërkuesi 

z.Adriatik Ishmaku nuk pengohet në gëzimin e qetë të pronës së tij, madje parashtrohet fakti 

se ky i fundit zhvillon aktivitet tregtar në ndërtesën e ndërtuar mbi truallin objekt gjykimi me 

objekt veprimtarie “Tregti e mobiljeve, dyshekëve dhe artikujve për fëmijë”.  

 

II. Vlerësimi i Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë 

 

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

parashtruara nga pala kërkuese, z.Adriatik Ishmaku. në kërkesën për revokimin e pezullimit 

të ekzekutimit të vendimit gjyqësor të sipërcituar nuk janë të mbështetura 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.”  

10.1. Kurse sipas pikës 6 të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile: “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 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 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.  
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11.1. 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. Sigurisht që kjo palë ka 

barrën e paraqitjes së fakteve të reja konkrete (onus proferendi) dhe të provës mbi këto fakte 

(onus probandi), fakte juridike këto me karakter procedural, që tregojnë se situata 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 paditësi, ka kërkuar revokimin 

e vendimit të pezullimit të ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë, duke 

pretenduar së pari se vendimi i Gjykatës së Lartë me të cilin është pezulluar vendimi gjyqësor 

i formës së prerë është i pabazuar në nenin 479 të K.P.C si dhe ka pretenduar faktin se 

vendimi i pezulluar i ka krijuar një vështirësi të jashtëzakonshme në gëzimin e pronës së tij. 

13.Kolegji vlerëson se në thelb paditësi në kërkesën për revokimin e vendimit të 

pezullimit ka parashtruar rrethana që kanë ekzistuar në momentin që Gjykata e Lartë ka 

marrë në shqyrtim kërkesën e palës së paditur mbi pezullimin e ekzekutimit të vendimit 

gjyqësor të formës së prerë, të cilat Kolegji prezumohet se i ka vlerësuar kur ka marrë 

vendimin, duke peshuar dhe balancuar dëmin potencial që mund t’i vijë të dyja palëve 

ndërgjyqëse nga ekzekutimi apo mosekzekutimi i menjëhershëm i vendimit gjyqësor të 

formës së prerë. Ndryshe nga sa parashikon neni 479/6 i K.P.C, pretendimet e palës kërkuese 

mbi paligjshmërinë e vendimit të pezullimit nuk lidhen me rrethana të ndodhura rishtazi. 

Kolegji vlerëson se revokimi i vendimit të pezullimit sipas nenit 479/6 të K.P.C nuk shërben 

si mjet për rishikimin e ligjshmërisë së vendimit të dhënë nga Gjykata e Lartë, bazuar në të 

njëjtat rrethana, për të cilat çështja e ndërmjetme e masës së përkohshme të pezullimit përbën 

gjë të gjykuar, por shërben si mjet për ndryshimin e vendimit sepse rrethanat e reja të 

ndodhura rishtazi nuk e justifikojnë më këtë masë. 

14.Kolegji vlerëson se nga data e marrjes së vendimit të pezullimit të ekzekutimit të 

vendimit gjyqësor dhe deri më sot, nuk kanë ndryshuar kushtet dhe kriteret që kanë ndikuar 

në caktimin e masës së përkohshme procedurale. Nga pala kërkuese nuk është paraqitur asnjë 

rrethanë apo provë nëpërmjet të cilës të evidentohet vështirësia në gëzimin e pronës. Kolegji 

vlerëson se, sikundër parashtrohet edhe nga vet kërkuesi në kërkesën për revokimin e 

vendimit të Kolegjit Civil që ka pezulluar ekzekutimin e vendimit nr.644 datë 24.03.2016 të 

Gjykatës së Apelit Tiranë, trualli objekt gjykimi së bashku me ndërtesën e ndërtuar mbi të 

vazhdon të posedohet prej paditësit.  

15. Lidhur me pretendimin e kërkuesit se Vendimi i Kolegjit Civil të Gjykatës së 

Lartë që ka pezulluar ekzekutimin e vendimit nr.644 datë 24.03.2016 të Gjykatës së Apelit 

Tiranë ka cënuar dhe po cënon të drejtat mbi banesën, Kolegji vlerëson se kërkuesi nuk 

paraqiti ndonjë rrethanë të re lidhur me legalizimin e objektit të ndërtuar prej tij, objekt i cili 

zë rreth 90% të sipërfaqes së përgjithshme të truallit, ndaj kërkuesi nuk cënohet edhe për sa i 

përket disponimit të banesës së ndërtuar sipër truallit objekt gjykimi.  

16. 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 
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ligj, e cila bën të domosdoshme revokimin e vendimit nr. 375, datë 06.07.2016, të vendosur 

nga Gjykata e Lartë, vetëm fakti që ka kaluar një kohë relativisht e gjatë. 

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

pranuar kërkesën e paraqitur nga pala kërkuese z.Adriatik Ishmaku, për revokimin e vendimit 

nr.375, datë 06.07.2016 të Gjykatës së Lartë. 

      

 

PËR KËTO ARSYE, 

 

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 kërkuesi, Adriatik Ishmaku, për revokimin e 

vendimit Nr.375 datë 06.07.2016, të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë me të cilin është 

vendosur: “Pezullimi i ekzekutimit të vendimit nr.644, datë 24.03.2016 të Gjykatës së Apelit 

Tiranë”. 

 

    Tiranë, më 11.01.2021 

 

 

         ANËTAR                                   ANËTAR                                       KRYESUES 

 

       Ilir PANDA                                    Sokol SADUSHI                                 Ervin PUPE                                     


