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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI CIVIL 

  

Nr. 8/641/1 i Regj.Themeltar 

Nr. 8/641/1 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 17.05.2021 mori në shqyrtim në dhomën e këshillimit çështjen civile me 

Nr.  8/641/1 akti që ju përket palëve: 

 
 

KËRKUES:         Edmond Qorri 

 

OBJEKTI:   Revokimi ose ndryshimi i vendimit nr. 8/641, datë 

17.01.2017 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë, me 

të cilin është vendosur: “Pezullimi i ekzekutimit të 

vendimit nr. 1028, datë 04.06.2015 të Gjykatës së 

Rrethit Gjyqësor Durrës, lënë në fuqi nga vendimi nr. 

956, datë 01.11.2016 i Gjykatës së Apelit Durrës”, 

deri në përfundimin e shqyrtimit të çështjes nga 

Gjykata e Lartë. 

 

BAZA LIGJORE:    Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile 

 

Në çështjen civile me palë; 

 

PADITËS I KUNDËRPADITUR:     Edmond Qorri  

 

 

I PADITUR/KUNDËRPADITËS: Isa Avdyli 

 

 

PERSONA TË TRETË:   Simon Gjikopulli 

   Agjencia Shtetërore e Kadastrës, Drejtoria Rajonale 

Durrës.                            

 

OBJEKTI I PADISË:              Detyrimin e të paditurit të më kthejë mua, paditësit 

shumën prej 100.000 euro, konform deklaratës 

noteriale nr. 1054 rep dhe nr. 219/1 kol, datë 
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26.04.2011, të Dhomës së Noterëve Durrës si dhe 

kamatat ligjore nga data 30.05.2011 dhe në vazhdim 

deri në përmbushjen e plotë të detyrimit. 

   Marrjen e masës për sigurimin e padisë, duke vënë 

sekuestro mbi pasuritë e të paditurit. 

 

BAZA LIGJORE:   Nenet 32/a, 42, 202/a të K.Pr.Civile si dhe nenet 445, 

450 të Kodit Civil.                               

 

OBJEKTI I KUNDËRPADISË: Konstatimin absolutisht të pavlefshëm të veprimit 

juridik, deklaratës noteriale nr. 1054 rep dhe nr. 219/2 

kol, datë 26.04.2011 dhe rregullimin e pasojave të 

ardhura prej saj, duke e detyruar paditësin e 

kundërpaditur Edmond Qorri, të kthejë shumën prej 

2.000.000 lekë, si diferencë nga pagimi i shumës prej 

100.000 euro, të dhënë atij për vlerën e investimit plus 

truallin për objektin 3 katësh, sipas lejes së ndërtimit 

nr. 08, datë 02.12.1999. 

   Revokimin e vendimit nr. 9, datë 03.02.2015 të 

Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës, për vendosjen e 

masës së sigurimit të padisë dhe heqjen e sekuestros 

konservative, mbi pasuritë e luajtshme dhe të 

paluajtshme të të paditurit kundërpaditës. 

   Dënimin me gjobë në masën 50.000 lekë të paditësit 

të kundërpaditur Edmond Qorri, për shkak të ngritjes 

së padisë me shkak abusiv. 

 

BAZA LIGJORE:   Neni 92/a i Kodit Civil dhe neni 160 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, 

 

VËREN: 

 

I. Rrethanat e çështjes 

 

           1. Nga dosja gjyqësore rezulton se, paditësi i kundërpaditur Edmond Qorri me të 

paditurin kundërpaditës Isa Avdyli, kanë qenë bashkëpronarë mbi një banesë tre katëshe dhe 

me akt-marrëveshjen noteriale nr. 2168 rep. e nr. 739/1 kol. datë 22.10.2010 kanë konfirmuar 

vullnetin e tyre në këtë mënyrë: “Ne të lartpërmëndurit deklarojmë se jemi bashkëpronarë në 

një banesë tre katëshe, e cila ndodhet tek shkëmbi i Kavajës, rrethi Durrës, të cilën e kemi 

ndërtuar referuar lejes së ndërtimit nr. 08 datë 02.12.1999 dhe jemi në proces regjistrimi të 

kësaj pasurie pranë ZVRPP Durrës. Ne të lartpërmëndurit kemi rënë dakort se pas 

regjistrimit të kësaj pasurie, unë Edmond Qorri, pjesën time të bashkëpronësisë do tja shes 

z.Isa Avdyli. Shuma për të cilën kemi rënë dakort është 200.000 euro, e cila do të likujdohet e 

plotë në momentin e nënshkrimit të kontratës së shitblerjes nga ne të lartpërmëndurit”. 

2. Rezulton se palët ndërgjyqëse kanë redaktuar deklaratën noteriale nr. 1054 rep,  nr. 

219/2 kol, datë 26.04.2011 në të cilën thuhet se: “Unë i lartpërmënduri Isa Avdyli, deklaroj 
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se i kam dorëzuar sot Edmond Qorrit, një shumë të hollash prej 100.000 euro si parapagim 

nga shuma 200.000 euro që unë i detyrohem atij sipas një marrëveshje midis nesh. Unë 

Edmond Qorri deklaroj se e kam marrë në dorëzim këtë shumë të hollash jashtë kësaj zyre 

noteriale. Ne të lartpërmëndurit biem dakort se diferenca prej 100.000 euro do të likujdohet 

nga z.Isa Avdyli për llogari të z.Edmond Qorri në datën 30 maj 2011. 

3. Paditësi i kundërpaditur Edmond Qorri duke pretenduar se pala e paditur nuk e ka 

likujduar shumën, i është drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës me kërkesë padi. 

  4. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Durrës me vendimin nr. (11-2015-2675) 1028, datë 

04.06.2015 vendosi: “Të pranojë kërkesëpadinë e paditësit Edmond Qorri.  Detyrimin e të 

paditurit, kundërpaditës Isa Avdyli, ti kthejë paditësit të kundërpaditur Edmond Qorri, 

shumën prej 100.000 euro, konform deklaratës noteriale nr.1054 rep. dhe nr.219/1 kol. datë 

26.04.2011 të dhomës së Noterëve Durrës si dhe kamatat ligjore (interesin) në shumën prej 

20.083 euro e në vazhdim nga 295,78 euro në muaj deri në përmbushjen e plotë të detyrimit. 

Ligjërimin e vendimit nr. 9 datë 03.02.2015 të masës sigurimit të padisë. Rrëzimin e 

kundërpadisë të të paditurit kundërpaditës Isa Avdyli ngritur kundër paditësit të 

kundërpaditur Edmond Qorri me objekt: - Konstatimin absolutisht të pavlefshëm të veprimit 

juridik deklaratës noteriale nr.1054 rep. dhe nr.219/1 kol. datë 26.04.2011, dhe Rregullimin 

e pasojave të ardhura prej saj duke detyruar  paditësin e kundërpaditur Edmond Qorri të 

kthejë shumën prej 2.000.000 lekë si diferencë nga pagimi i shumës prej 100.000 euro të 

dhënë atij për vlerën e investimit plus truallin për objektin 3 katësh sipas lejes së ndërtimit 

nr.08 datë 02.12.1999. Revokimin e vendimit nr.9 datë 03.02.2015 të Gjykatës Rrethit 

Gjyqësor Durrës për vendosjen e masës sigurimit të padisë dhe heqjen e sekuestros 

konservative, mbi pasuritë e luajtshme dhe të paluajtshme të të paditurit kundërpaditës. 

Dënimin me gjobë në masën 50.000 lekë të paditësit të kundërpaditur Edmond Qorri për 

shkak të ngritjes së padisë me shkak abuziv si të pabazuar në ligj e në prova. Shpenzimet 

gjyqësore në ngarkim të të paditurit, kundërpaditës Isa Avdyli”. 
  5. Gjykata e Apelit Durrës me vendimin nr. 10-2016-2261 (956), datë 01.11.2016 

vendosi: “Lënien në fuqi të vendimit nr. (11-2015-2675) 1028, datë 04.06.2015 të Gjykatës së 

Rrethit Gjyqësor Durrës”.  

  6. Kundër vendimit nr. 10-2016-2261 (956), datë 01.11.2016 të Gjykatës së Apelit 

Durrës ka ushtruar rekurs pala e paditur kundërpaditëse si dhe kërkesë për pezullimin e 

vendimit të Gjykatës së Apelit i cili ka lënë në fuqi vendimin e gjykatës së shkallës së parë. 

  7. Gjykata e Lartë me vendimin nr. 8/641, datë 17.01.2017 vendosi: “Pezullimin e 

ekzekutimit të vendimit nr. 1028, datë 04.06.2015 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës, 

lënë në fuqi nga vendimi nr. 956, datë 01.11.2016 i Gjykatës së Apelit Durrës, deri në 

përfundimin e shqyrtimit të kësaj çështje nga Gjykata e Lartë”. 

 8. Në datë 23.03.2021 pala paditëse e kundërpaditur ka paraqitur në Gjykatë të Lartë 

kërkesë për revokimin ose ndryshimin e vendimit nr. 8/641, datë 17.01.2017 të Kolegjit Civil 

të Gjykatës së Lartë, me të cilin është vendosur: Pezullimi i ekzekutimit të vendimit nr. 1028, 

datë 04.06.2015 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës, lënë në fuqi nga vendimi nr. 956, 

datë 01.11.2016 i Gjykatës së Apelit Durrës, deri në përfundimin e shqyrtimit të kësaj çështje 

nga Gjykata e Lartë, duke parashtruar këto shkaqe:  

 -Vendimi i Kolegjit Civil është marrë duke pranuar në mënyrë të njëanshme 

pretendimin e kërkuesit Isa Abdyli, sipas të cilit pasojat që do ti vinin kërkuesit nga 

ekzekutimi i vendimit do të ishin të rënda e të pariparueshme. 

- Kolegji Civil ka vendosur pezullimin vetëm me argumentin e mësipërm të pretenduar 

nga kërkuesi. Kolegji nuk ka arsyetuar vendimin e dhënë për pezullimin e ekzekutimit të 

titullit ekzekutiv. 

- Debitori Isa Abdyli pasi bleu nga kreditori Edmond Qorri (pa paguar ende dhe sot 

gjysmën e vlerës së shitjes 100.000 euro) truallin prej 600 m2 bashkë me ndërtesën 3 katëshe 

ngritur mbi të, ia dha këtë truall për ndërtim firmës “Ejstel” shpk, duke marrë nga kjo shitje 

(këmbim) mbi 15 apartamente dhe njësi shërbimi (1400 m2 ndërtim), pasi më parë kishte 
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bindur Gjykatën e Lartë mbi pasojat që do ti vinin kërkuesit Isa Abdyli, nga ekzekutimi i 

vendimit do të ishin të rënda e të parikuperueshme, pasi (sipas arsyetimit të tij) janë 130.000 

euro, të cilat në rast se do të ekzekutohej ky vendim, në një rast ndryshimi të vendimit, nuk do 

të mund të rikuperoheshin. 

- Debitori jo vetëm që nuk mendon që të përmbushë detyrimin e përcaktuar nga vendimi i 

formës së prerë, por “sajon” lloj lloj padish, për t’iu shmangur shlyerjes së detyrimit dhe pse 

nga pasuria e përfituar (duke mos paguar çmimin) ka disafishuar pasurinë e tij. 

 

 

II. VLERËSIMI I KOLEGJIT CIVIL TË GJYKATËS SË LARTË 

 9. Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë (ne vijim Kolegji) vlerëson se kërkesa e kërkuesit 

Edmond Qorri, për revokimin e vendimit të pezullimit të ekzekutimit të vendimit gjyqësor të 

sipërcituar, është e pabazuar në prova.  

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. 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.  

12. 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.  

13. 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. 

14. Duke iu rikthyer rastit konkret, Kolegji vlerëson se paditësi i kundërpaditur, ka 

kërkuar revokimin e vendimit të pezullimit të ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së 

prerë, duke pretenduar se vendimi i Gjykatës së Lartë me të cilin është pezulluar vendimi 

gjyqësor i formës së prerë është i pabazuar dhe i paarsyetuar, si dhe ka pretenduar faktin se i 
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padituri kundërpaditës Isa Abdyli pasi bleu nga paditësi i kundërpaditur Edmond Qorri 

truallin prej 600 m2 bashkë me ndërtesën 3 katëshe ngritur mbi të, ia dha këtë truall për 

ndërtim firmës “Ejstel” shpk, duke marrë nga kjo shitje (këmbim) mbi 15 apartamente dhe 

njësi shërbimi. Kërkesa për revokimin e vendimit të pezullimit të ekzekutimit të vendimit i 

është njoftuar palëve konform nenit 479/6 të KPC, të cilat nuk kanë paraqitur parashtrime me 

shkrim. 

15. Kolegji çmon se, paditësi i kundërpaditur, duke pretenduar, në kërkesën për 

revokimin e vendimit të pezullimit, se vendimi i pezullimit është i pabazuar dhe i paarsyetuar 

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 KPC, pretendimet e palës kërkuese mbi 

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

Revokimi i vendimit të pezullimit sipas nenit 479/6 të KPC 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. 

16. Nga ana tjetër 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 është 

pretenduar se i padituri kundërpaditës Isa Abdyli pasi bleu nga kreditori Edmond Qorri 

truallin prej 600 m2 bashkë me ndërtesën 3 katëshe ngritur mbi të, ia dha këtë truall për 

ndërtim firmës “Ejstel” shpk, duke marrë nga kjo shitje (këmbim) mbi 15 apartamente dhe 

njësi shërbimi, por Kolegji citon se kërkuesi nuk ka paraqitur asnjë provë nëpërmjet të cilës të 

evidentohet pretendimi i tij se pasuria e të paditurit është shtuar.  

17. Kolegji përfundimisht 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 pala kërkuese nuk paraqiti asnjë rrethanë apo provë të re të 

bazuar në ligj, e cila bën të domosdoshme revokimin e vendimit nr. 8/641, datë 17.01.2017, 

të vendosur nga Gjykata e 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 kërkuesit Edmond Qorri, për revokimin e vendimit nr. 

8/641, datë 17.01.2017 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë. 

    

Tiranë, më 17.05.2021 

 

 

 

          ANËTAR                                 ANËTAR                                        KRYESUES 

 

        Ilir PANDA                                 Sokol SADUSHI                              Ervin PUPE 

 

 


