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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI CIVIL 

 

Nr. 548/1 i Regj.Themeltar 

Nr. 548/1 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 

Sokol    SADUSHI  - Anëtar 

Ilir        PANDA  - Anëtar 

  

Sot më datë 25.11.2020, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr. 3580 prot., datë 

11.10.2018 dhe Nr. 548/2 akti, datë 05.12.2018, si më poshtë: 

 

KËRKUES:                         Ajet Patozi. 

 

OBJEKTI:                        Revokimin e masës së pezullimit të vendimit nr.548 datë 

04.10.2018  të Gjykatës së Lartë dhe vazhdimin e veprimeve 

përmbarimore për ekzekutimin e vendimit nr.468 datë 

24.05.2018 të Gjykatës së Apelit Vlorë.    

  

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

 

Për çështjen civile që iu përket palëve: 

 

PADITËS I K/PADITUR:   Ajet Patozi.  

 

I  PADITUR K/PADITËS:             Kujtim  Tana. 

 

PERSON I TRETË :                        Drita Tana. 

 

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, Ajet Patozi  me 

datat  11.10.2018 dhe 05.12.2020 ka paraqitur  kërkesa për; “Revokimin e masës së pezullimit 

të vendimit nr.548 datë 04.10.2018 të Gjykatës së Lartë dhe vazhdimin e veprimeve 
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përmbarimore për ekzekutimin e vendimit nr. 468 datë 24.05.2018 të Gjykatës së Apelit 

Vlorë”.    

 

2. Referuar akteve të administruara në gjykatat e faktit rezulton se paditësi Ajet Patozi i është 

drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Berat kundrejt palës së paditur Kujtim Tana, me padinë 

objekt;  Kthimin e fëmijës së mitur Aleksandros Patozi ...... dhe kundër padinë me objekt: 

Heqjen e përgjegjësisë prindërore të shtetasit  Ajet Patozi ......  

 

3. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Berat, me vendimin nr.92 datë 06.02.2017 ka vendosur:  

“1. Pranimin pjesërisht të padisë së paditësit Ajet Patozi. 

2. Bazuar në interesin më të lartë të fëmijës, fëmija Aleksandros Patozi i i biri i Ajetit, i 

datëlindjes 06.08.2014 lejohet që të vijojë të qëndrojë me gjyshërit e tij nga nëna Kujtim dhe 

Drita Tana. 

3. I padituri Ajet Patozi ka të drejtë të takojë fëmijën e tij Aleksandros Patozi të dielën e parë 

të çdo muaji nga ora 10.00 deri në orën 15.00 në prezencën e gjyshit të tij Kujtim Tana. 

4. Rrëzimin e kërkimeve të tjera në kërkesë-padi. 

5. Rrëzimin e kundërpadisë të bërë nga Kujtim Tana  si të pambështetur në prova dhe në ligj. 

6. Shpenzimet gjyqësore siç janë bërë”. 

 

4. Gjykata e Apelit Vlorë, me vendimin nr.468 datë 24.05.2018 ka vendosur: 

“Ndryshimin e vendimit nr.92 datë 06.02.2017 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Berat lidhur 

me objektin e padisë, në këtë mënyrë: 

Lënien për rritje dhe edukim fëmijën Aleksandros Patozi, paditësit të kundërpaditur (babait) 

Ajet Patozi. 

I padituri kundërpaditës Kujtim Tana dhe personi i tretë Drita Tana kanë të drejtë të takojnë 

fëmijën (nipin) Aleksandros Patozi fundjavën e parë dhe të tretë të çdo muaji nga ora 16:00 e 

ditës së premte deri në orën 15:00 të ditës së diel, si dhe ta mbajnë pranë vetes nga data 1 - 

30 gusht të çdo viti, nga data 15 - 30 dhjetor për vitet çift dhe nga data 30 - dhjetor deri në 5 

janar për çdo vit tek. 

Lënien në fuqi të vendimit të mësipërm në lidhje me kundërpadinë.” 

 

5. Kundër këtij vendimi ka paraqitur rekurs pala e paditur Kujtim Tana i cili  i është drejtuar 

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

shqyrtimit në dhomë këshillimi me vendimin nr. 548 datë 17.10.2017 të Gjykatës së Lartë 

është vendosur:   

“Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 468 datë 24.05.2018  të Gjykatës së Apelit Vlorë”. 

 

6. Kërkuesi Ajet Patozi ka paraqitur dy kërkesa, me nr. 3580 prot. datë 11.10.2018 dhe nr. 

4198 prot. datë 05.12.2018, për revokimin e vendimit nr. 548 datë 17.10.2017 të Gjykatës së 

Lartë me të cilin është vendosur: “Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 468 datë 

24.05.2018  të Gjykatës së Apelit Vlorë”. 

 

7. Pala kërkuese Ajet Patozi si shkaqe për të cilat kërkon revokimin e pezullimit të 

ekzekutimit të vendosur nga Gjykata e Lartë, parashtron  këto shkaqe: 

-Natyra e çështjes objekt gjykimi është tepër sensitive dhe e ndjeshme pasi kemi të bëjmë me 

jetën e një fëmije të mitur i cili mbahet padrejtësisht nga gjyshërit dhe kundër vullnetit të 

babait të tij, gjë e cila bie ndesh me nenin 3 të Kodit të Familjes. 

-Vlen për tu theksuar fakti ekzekutimi i këtij vendimi përbën në thelb interesin më të lartë të 

fëmijës i cili po ti referohemi aktit të ekspertimit psikologjik i kryer nga ekspertët për efekt të 

gjykimit në Gjykatën e Apelit Vlorë është arritur në konkluzionin se: 
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Mohimi i të drejtës së  fëmijës për të mbajtur marrëdhënie vetjake me njërin nga prindërit  

është shkelje e të drejtave dhe bën pjesë në kategorinë e abuzimit emocional të tij ( faqe 15). 

Po ashtu në (faqe 30) aktin e vlerësimit psikologjik është evidentuar se fëmija i mitur po jeton 

në një mjedis agresiv dhe se tek ai u vu re sindroma e alienimit prindëror....   

-Sjellim në vëmendje se Gjyshi i tij Kujtim Tana është sjellë në mënyrë agresive si me 

ekspertin psikolog ashtu dhe me përmbaruesin.     

-Në pikën 5 të raportit theksohet se fëmija ka kuriozitet të takojë babain por në prezencë të 

gjyshit Kujtim shfaq ankth, frikë dhe sjellje të papërshtatshme. Sapo gjyshi largohet fëmija 

vendos vet kontakte me të atin si biseda dhe përqafime. Edhe pse fëmija nuk është lejuar të 

ketë takime të rregullta me të atin si pasojë e mosmarrëveshjeve që kanë lindur, eksperti 

shprehet se fëmija ka lidhje të fortë emocionale me të atin dhe po të lejohen takime 

individuale ai do të forconte më shumë këtë lidhje.    

-Për të provuar sa më sipër po paraqes në cilësinë e provës  dhe një CD e cila ka në 

përmbajtjen e saj bashkëbisedimin midis babait dhe fëmijës, afrimitetin e tyre dhe dashurinë 

pa kushte që i ofrojnë njëri tjetrit, prandaj kjo kërkesë duhet të pranohet nga gjykata, në 

mënyrë që fëmijës të mos i mungojë figura e babit në këtë proces të zhvillimit të tij.    

-Përfundimisht është në interesin më të lartë që fëmija i mitur ka nevojë që të rritet pranë 

babait të tij, e të gjitha zvarritjet e procedurave ligjore do të shkaktonin dëme të mëdha 

psikologjike te fëmija  (faqe 4 e raportit).    

-Sa sipër bazuar në kërkesat e nenit 479/ pika 6 kërkojmë revokimin e vendimit nr.526 datë 

17.10.2017 të Gjykatës së Lartë.      

 

II. Vlerësimi i Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë 

 

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

Ajet Patozi për revokimin e vendimit nr. 526 datë 17.10.2017 të Gjykatës së Lartë është e 

zgjidhur me vendimin nr. 1  datë 18.11.2020 të Gjykatës së Lartë. 

 

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. Gjithashtu, konstatohet se pala  tjetër Kujtim Tana, pjesëmarrës në gjykimin e çështjes ku 

është dhënë vendimi gjyqësor, është njoftuar rregullisht për kërkesën e paraqitur nga pala 

kërkuese dhe   nuk ka parashtruar argumente lidhur me bazueshmërinë në ligj të kërkesës për 

revokim pezullimi  dhe për qëndrimin e tij. 

 

11. Kolegji vlerëson se neni 479/1 i K.Pr.Civile  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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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 

K.Pr.Civile, 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. 

 

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 kanë ndryshuar, për faktin se Gjykata e Lartë me vendimin nr.1 datë  

18.11.2020 ka vendosur “Lënien në fuqi të vendimit nr. 458 datë 24.05.2018 të Gjykatës së 

Apelit Vlorë”. Me këtë vendim gjyqësor të Gjykatës së Lartë është zgjidhur përfundimisht 

dhe çështja e masës së pezullimit të vendosur po nga Gjykata e Lartë me  vendimin nr. 548 

datë 04.10.2018 dhe në këto kushte çështja ka mbetur pa objekt.    

 

14. Përsa më sipër, Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë vlerëson se duhet vendosur pushimi i 

gjykimit të kërkesës së kërkuesit Ajet Patozi  për revokimin e pezullimit të vendimit nr. 548 

datë 04.10.2018 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 

 

Pushimin e gjykimit të kërkesës së kërkuesit Ajet Patozi për revokimin e vendimit nr.548 

datë 04.10.2018 të Gjykatës së Lartë. 

 

 Tiranë, më 25.11.2020 

 

 


