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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 
KOLEGJI CIVIL 

 
Nr. 200/1 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 30.09.2020, mori në shqyrtim në dhomën e këshillimit kërkesën nr. 200/1 akti, 
datë 05.06.2020, si më poshtë: 
 
KËRKUES: Dhurata Cela (Sheshaj) 
 Arben Sheshaj 
 Adrian Sheshaj 
 Mirela Rustani (Sheshaj) 
 Enkelejda Sheshaj 
 Safie Bardhi 
 Të gjithë të përfaqësuar nga Av. Envi Hicka 
 
OBJEKTI:  Revokimin e vendimit nr. 200, datë 27.04.2017 të Gjykatës së 

Lartë Tiranë, me të cilin është vendosur pezullimi i ekzekutimit 
të vendimit nr. 41, datë 06.02.2017 të Gjykatës së Apelit 
Tiranë.  

 
BAZA LIGJORE:   Neni 479/6 të Kodit të Procedurës Civile. 
 
Për çështjen civile që iu përket palëve ndërgjyqëse: 
 
PADITËS: Dhurata Cela (Sheshaj); Arben Sheshaj; Adrian 

Sheshaj; Mirela Rustani (Sheshaj); Enkelejda Sheshaj; 
Safie Bardhi 

 
TË PADITUR: Anila Vorpsi; Edleva Vorpsi; Ëngjëll Vorpsi; Adrian 

Vorpsi; Irma Fagu (Vorpsi); Ermira Vorpsi; Lejla 
Vorpsi; Geri Vorpsi; Nexhmije Vorpsi; Lavdi Vorpsi; 
Shkëlqim Vorpsi; Teuta Toska (Vorpsi); Petrit Vorpsi; 
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Nezihat Mneri (Vorpsi); Shyqyri Mneri (Vorpsi); 
Fatmir Mneri; Lumturije Vorpsi; Bardhyl Vorpsi; 
Arjana Maçi (Vorpsi); Myzejen Zyrbo (Vorpsi); Nermin 
Karaulli; Mimoza Ylli; Suzana Ylli (Myftiu); Valbona 
Ylli; Lindita Klimi (Sheqeri); Sefer Sheqeri; Xhavit 
Vorpsi; Rakip Vorpsi; Lejla Drenofci (Vorpsi); Rezear 
Dibra; Irfan Dibra; Lulëzim Njuma; Nazmi Njuma; 
Shefki Njuma; Ylber Njuma. 

 
PERSONA TË TRETË:  Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit të Pronave 
  Avokatura e Shtetit 
 
NDËRHYRËS KRYESORË: Makbule Doku 
  Teuta Nicolet-Dit-Felix (Doku) 
  Monika Doku 
 
OBJEKTI: Njohja e paditësave si trashëgimtarë ligjorë të 

trashëgimlënësit (stërgjyshit të tyre) Ahmet Vorpsi. 
Detyrimin e të paditurve që të njohin pronarë paditësit 
mbi pronën me sipërfaqe 12.000 m2, të ndodhur në 
vendin e quajtur “Kroi i Shëngjinit”, njohur të paditurve 
me vendimin nr. 1003, datë 21.03.2003 të KKKP 
Tiranë. 
Detyrimin e të paditurve që të njohin pronar paditësit 
mbi pronën me sipërfaqe 35.000 m2, të ndodhur në 
vendin e quajtur “Kodër Kamëz”, njohur të paditurve 
me vendimin nr. 1004, datë 21.03.2003 të KKKP 
Tiranë.  
Detyrimin e të paditurve që të kthejnë pasurinë e 
mësipërme të fituara si trashëgimtarë të Ahmet Vorpsit, 
apo në rast pamundësie për kthimin e tyre fizik, 
detyrimin për kthimin e vlerave përkatëse monetare 
(kompensime të akorduara deri më tani me vendimet nr. 
310, datë 23.09.2010; nr. 178, datë 07.03.2011 dhe nr. 
1399, datë 23.12.2011 të AKKP-së). 
Sigurimin e padisë nëpërmjet bllokimit të llogarive 
bankare të të paditurve në kushtet e përfitimit nga ana e 
të paditurve të vlerës së kompensimit të këstit të parë, të 
dytë dhe të tretë në lidhje me pronat e mësipërme, në 
bazë të vendimmarrjes së AKKP me vendimet nr. 310, 
datë 23.09.2010; nr. 178, datë 07.03.2011 dhe nr. 1399, 
datë 23.12.2011. 

 
BAZA LIGJORE E PADISË:  Nenet 31 e vijues dhe nenet 153 e vijues të K. Pr.Civile; 

nenet 349 dhe 350 të Kodit Civil; neni 42 i Kushtetutës; 
neni 1, protokolli 1 i KEDNJ; vendimi unifikues nr. 6, 
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datë 24.01.2007 i Kolegjeve të Bashkuara të Gjykatës së 
Lartë. 

 
OBJEKTI I NDËRHYRJES  
KRYESORE: Njohjen si trashëgimtarë ligjorë të stërgjyshit tonë 

Ahmet Vorpsi. 
Detyrimin e të paditurve që të na njohin pronarë për 
pronën me sipërfaqe 12.000 m2, të ndodhur në vendin e 
quajtur “Kroi i Shëngjinit”, e cila i është dhënë të 
paditurve nga AKKP Tiranë me vendimin nr. 1003, datë 
21.03.2003. 
Detyrimin e të paditurve që të na njohin për pronën me 
sipërfaqe 35.000 m2, të ndodhur në vendin e quajtur 
“Kodër Kamëz”, e cila i është dhënë të paditurve nga 
AKKP Tiranë me vendimin nr. nr. 1003, datë 
21.03.2003.  
Detyrimin e të paditurve që të kthejnë pjesën tonë 
takuese të pasurive të mësipërme ose vlerën përkatëse 
monetare nga kompensimet që kanë përfituar deri tani 
me tre këste, me vendimet nr. 310, datë 23.09.2010; nr. 
178, datë 07.03.2011 dhe nr. 1399, datë 23.12.2011 të 
AKKP Tiranë. 
Sigurimin e padisë duke bllokuar llogaritë bankare të të 
paditurve deri në momentin e zgjidhjes së çështjes nga 
gjykata.  

 
BAZA LIGJORE E 
NDËRHYRJES KRYESORE: Neni 42 i Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë; neni 

153, 202, 31 e vijues të K.Pr.Civile; nenet 349, 350 të 
Kodit Civil; Vendimi Unifikues nr. 6, datë 24.01.2007 i 
Kolegjeve të Bashkuara të Gjykatës së Lartë. 

 
KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SE LARTË 

 
Pasi dëgjoi relatimin e gjyqtarit Ervin Pupe mbi kërkesën e palës kërkuese Dhurata Cela 
(Sheshaj); Arben Sheshaj; Adrian Sheshaj; Mirela Rustani (Sheshaj); Enkelejda Sheshaj; 
Safie Bardhi, përfaqësuar nga Av. Envi Hicka për revokimin e vendimit të pezullimit nr. 200, 
datë 27.04.2017 të Gjykatës së Lartë Tiranë, me të cilin është vendosur pezullimi i 
ekzekutimit të vendimit nr. 41, datë 06.02.2017 të Gjykatës së Apelit Tiranë, sipas 
përcaktimeve të nenit 479/6 të K.Pr.Civile, 
 

VËREN: 
 
 

I. Rrethanat e çështjes 
 



4 
 

1. Referuar akteve të administruara në dosjen gjyqësore, rezulton se paditësit në 
gjykimin e themelit i janë drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë në vitin 2014, 
me padinë me objekt të sipërcituar.  

2. Ndërhyrësit kryesorë në këtë gjykim, kanë paraqitur gjatë këtij gjykimi padinë me 
objekt të sipërcituar, e cila është marrë në shqyrtim nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor 
Tiranë, së bashku me padinë e paraqitur nga pala paditëse.  

3. Me vendimin nr. 8003, datë 14.07.2014, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë ka 
vendosur: 
“Pranimin e padive të paditësave Dhurata Cela (Sheshaj); Arben Sheshaj etj dhe të 
ndërhyrësve kryesorë Monika Moschalin Doku, Teuta Nicolet Dit Felix Doku etj. 
Detyrimin e të paditurve të njohin paditësat dhe ndërhyrësat kryesorë si 
trashëgimtarë ligjorë të Hamet Vorpsi edhe Sadik Vorpsi me 1/3 pjesë, duke u caktuar 
pjesën takuese të tyre në pasurinë trashëgimore, si më poshtë vijon: 

1. Hamide Doku Cali (1912-1966) trashëgimtarja e vetme e të ndjerit Sadik Vorpsi 
përfiton 1/3 pjesë të pasurisë trashëgimore të trashëgimlënësit Hamet Vorpsi. 

2. Skënder Doku Cali, Mediha Doku Sheshaj dhe Safie Bardhi, të cilët janë 
trashëgimtarë ligjorë të Hamide Doku Cali përfitojnë secili nga 1/9 (1/3 e 1/3) pjesë 
të pasurisë trashëgimore të trashëgimlënësit Ahmet Vorpsi. 

3. Monica Moschalin Doku, Teuta Nicolet Dit Felix Doku dhe Makbule Doku, të cilët 
janë trashëgimtarë ligjorë të Skënder Doku, përfitojnë secili 1/27 pjesë (1/3 e 1/9) 
pjesë të pasurisë trashëgimore të trashëgimlënësit Ahmet Vorpsi. 

4. Adrian, Dhurata, Mirela, Enkelejda dhe Ibrahim Sheshaj përfitojnë nga 1/54 (1/6 e 
1/9) pjesë të pasurisë trashëgimore të trashëgimlënësit Ahmet Vorpsi. 
Detyrimin e të paditurve të dorëzojnë pjesën takuese sipas raporteve të sipërcituara të 
pasurisë trashëgimore në pronat e ndodhura në vendin e quajtur “Kroi i Shëngjinit” 
me sipërfaqe 12.000 m2; në pronën e ndodhur në vendin e quajtur “Kodër Kamëz”, 
me sipërfaqe 35 dynym. 
Detyrimin e të paditurve të dorëzojnë pasurinë trashëgimore dhe frytet e fituara me 
anë të saj, e konkretisht kompensimet në bazë të vendimeve nr. 310, datë 23.09.2010; 
nr. 178, datë 07.03.2011 dhe nr. 1399, datë 23.12.2011 të AKKP, sipas pjesëve 
takuese të paditësave dhe ndërhyrësave kryesore në pasurinë trashëgimore.  
Urdhërimin e Zyrës Vendore të Regjistrimit të Pasurisë së Paluajtshme të pasqyrojë 
ndryshimet e sipërcituara në regjistrat e ZVRPP, konform nenit 193/h të K.Civil. 
Shpenzimet gjyqësore të padive i ngarkohen palës së paditur. 
Shpenzimet e fletëthirrjeve gjyqësore në momentin e ekzekutimit të vendimit të kalojnë 
në llogarinë e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë. . . “ 

4. Me vendimin nr. 41, datë 06.02.2017, Gjykata e Apelit Tiranë ka vendosur: 
“Lënien në fuqi të vendimit nr. 8003, datë 14.07.2014 të Gjykatës së Shkallës së Parë 
Tiranë”. 

5. Rezulton se ndaj vendimit nr. 41, datë 06.02.2017 të Gjykatës së Apelit Tiranë, kanë 
ushtruar të drejtën e rekursit pala e paditur Mimoza Ylli dhe Myzejen Zyrbo (Vorpsi).  

6. Të paditurat më gjykimin e themelit, Mimoza Ylli dhe Myzejen Zyrbo (Vorpsi), 
përfaqësuar nga Av. Enver Mema, i janë drejtuar Gjykatës së Lartë me kërkesën nr. 
1560 prot., datë 19.04.2017 për vendosjen e pezullimit të ekzekutimit të vendimit nr. 
41, datë 06.02.2017 të Gjykatës së Apelit Tiranë, me të cilin është lënë në fuqi 
vendimi nr. 8003, datë 14.07.2014 i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë. Në këtë 
kërkesë, pala e paditur ka pretenduar këto shkaqe: 

 Të dyja vendimet e gjykatave më të ulëta janë marrë në shkelje flagrante të ligjit 
procedurial, pasi gjykimi në shkallë të parë është zhvilluar në padijeni të palëve të 
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paditura, ndërkohë që sipas arsyetimit të vendimit, pasqyrohet që palët kanë pasur 
dijeni (shiko fq 10 të vendimit gjyqësor të shkallës së parë). 

 Gjykata e Shkallës së Parë e ka shqyrtuar çështjen me një gjyqtar, në kushtet kur nenit 
35/a i K.Pr.Civile parashikon se paditë me vlerë mbi 20 milion lekë shqyrtohen me 
trupë gjykuese të përbërë nga tre gjyqtarë. 

 Në pikën e parë të dispozitivit të vendimit, gjykata është shprehur për pranimin e 
padisë së paditësave dhe ndërhyrësave kryesore, pa u shënuar në dispozitivin e 
vendimit identiteti për paditësat, të paditurit dhe ndërhyrësit kryesor referuar nenit 
310 të K.Pr.Civile. 

 Prona me sipërfaqe 12.000 m2 e ndodhur në vendin “Kroi i Shëngjinit”, i cili është i 
regjistruar në hipotekë, nuk është trajtuar në favor të të paditurve në masën 12.000 
m2, por në masën prej 10.200 m2, fakt i cili provohet qartësisht nga vendimi objekt 
shqyrtimi gjyqësor. 

 Prona me sipërfaqe 35 dy, e ndodhur në Kodër Kamëz, është pronë e trashëgimlënësit 
Hasan Vorpsi dhe jo e të ndjerit Ahmet Vorpsi, fakt i cili vërtetohet me vendimin nr. 
2130, datë 28.05.1998 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë dhe me vendimin nr. 
1004/1995 të KKKP Tiranë. Trashëgimtarëve ligjorë të Hasan Vorpsit nga kjo pronë 
ju është kthyer një sipërfaqe prej 14.025 m2 dhe jo 35 dy sa është shprehur gjykata. 

 Referuar dokumentave që tregojnë origjinën e prejardhjes së pronës së trajtuar me 
vendimin 1004/1995 të KKKP Tiranë, pasqyrohet qartësisht fakti se prona ka qenë në 
pronësi të të ndjerit Hasan Vorpsi dhe jo Ahmet Vorpsi dhe për këtë fakt, gjykata ka 
gabuar në dhënien e vendimit. Gjykata ka gabuar në interpretimin që i ka bërë 
deklartës noteriale të dhënë nga Rakip Vorpsi, pasi kjo deklaratë nuk e bën pronar 
Ahmet Vorpsin në një pronë, e cila ka qenë gjithmonë në pronësi të subjektit Hamet 
Vorpsi. 

 Për sa më sipër, gjykata nuk ka marrë në shqyrtim asnjë pretendim të ngritur nga pala 
e paditur, ka lejuar shkelje të rënda proceduriale të gjykimit, si dhe nuk ka interpretuar 
drejt provat shkresore të administruara në gjykim. Për këtë arsye, vendimi i Gjykatës 
së Apelit duhet të prishet nga Gjykata e Lartë. 

 Në kushtet kur nga ekzekutimi i menjëhershëm të këtij vendimi, palës kërkuese do ti 
vinte një dëm i rëndë dhe i pariparueshëm, duke ju referuar vlerës joreale që është 
pretenduar nga përmbaruesi gjyqësor në masën 95.993.505 (nëntëdhjetë e pesë milion 
e nëntëqind e nëntëdhjetë e tre mijë e pesëqind e pesë) lekë, pala kërkuese ka kërkuar 
para Gjykatës së Lartë pezullimin e ekzekutimit të këtij vendimi. 

7. Me vendimin nr. 200, datë 27.04.2017, Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë ka 
vendosur:  
“Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 41, datë 06.02.2017 të Gjykatës së Apelit 
Tiranë”. 

8. Pala paditëse në gjykimin e themelit, përfaqësuar nga Av. Envi Hicka, i është 
drejtuar Gjykatës së Lartë me kërkesën nr. 1138 prot, datë 05.06.2020, me të 
cilën ka kërkuar revokimin e vendimit nr. 200, datë 27.04.2017 të Kolegjit Civil 
të Gjykatës së Lartë Tiranë, duke parashtruar këto shkaqe: 

 Nga momenti i pezullimit të ekzekutimit të vendimit dhe deri në datën e paraqitjes së 
kërkesës për revokimin e këtij vendimi, ka kaluar më tepër se dy vjet dhe paditësit 
ende nuk mundin të ekzekutojnë të drejtën e tyre të njohur me një vendim të formës së 
prerë. 

 Kjo pamundësi për të vënë në ekzekutim vendimin nr. 41, datë 06.02.2017 të 
Gjykatës së Apelit Tiranë, ka sjellë pamundësinë e palës paditëse për tu trajtuar me 
kompensim monetar nga ATP në kuptim të parashikimeve ligjore të ligjit nr. 
133/2015. 
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 Referuar parashikimeve të nenit 15 të këtij ligji, gjykata duhet të mbajë në vëmendje 
se afati 3 vjeçar për vlerësimin financiar të të gjitha vendimeve të pavlerësuara që 
kanë njohur të drejtën e kompensimit ka kaluar dhe palët nuk janë përfshirë ende në 
procesin e kompensimit monetar. 

 Gjithashtu, një rrethanë tjetër që vështirëson pozitën e palës paditëse në këtë gjykim, 
është fakti që sipas parashikimeve të nenit 399/2 të K.Pr.Civile, ka përfunduar afati 2 
vjeçar brenda të cilit Gjykata e Lartë duhet të kishte shqyrtuar rekursin dhe pala 
paditëse të kishte mundësi që të ekzekutonte vendimin nr. 41, datë 06.02.2017 të 
Gjykatës së Apelit Tiranë. 

 Kalimi i këtyre afateve si dhe vetë procesi i vetingut të gjyqtarëve, ka prodhuar një 
pasiguri për palën paditëse, nëse ata do të kenë mundësi për të realizuar të drejtat e  
tyre si trashëgimtarë të të ndjerit Sadik Vorpsi. 

 Vlen të theksohet para kësaj gjykate se palët janë në proces gjyqësor prej 7 vitesh dhe 
e drejta e palës paditëse po mbetet e paekzekutuar, për shkak se pala e paditur ka 
ushtruar mjete proceduriale jo të bazuara, por të depozituara thjesht formalisht duke 
qenë të bindur për pathemelësinë e pretendimeve të tyre. 

 Për sa më sipër, kërkojmë revokimin e vendimit të pezullimit nr. 200, datë 
27.04.2017, Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë. 

9. Kërkesa për revokimin e vendimit nr. 200, datë 27.04.2017 të Kolegjit Civil të 
Gjykatës së Lartë, i është njoftuar palëve të interesuara, nga të cilat vetëm të paditurat 
, Mimoza Ylli dhe Myzejen Zyrbo (Vorpsi), përfaqësuar nga Av. Enver Mema kanë 
paraqitur prapësimet e tyre në lidhje me këtë kërkesë. Konkretisht me kërkesën me nr. 
1305 prot, datë 19.05.2020 këto të paditura kanë paraqitur këto pretendime:  

 Kërkesa për revokimin e vendimit të pezullimit bie ndesh me parimin e sigurisë 
juridike, pasi vendimet gjyqësore mund të ankimohen në gjykatën më të lartë. 

 Vendimi për pezullimin nuk është një akt procedurial, por është një vendim i 
ndërmjetëm i gjykatës, ç’ka e bën të pamundur revokimin e vendimit nga e njëjta 
gjykatë.  

 Nga pikëpamja materiale afati 3 vjeçar i pretenduar nga paditësat është i pavërtetë, 
pasi në nenin 15 të ligjit nr. 133/2015 është përcaktuar se, kur ATP nuk e shqyrton 
kërkesën e subjekteve brenda afatit 3 vjeçar, palëve të interesuara ju lind e drejta që ti 
drejtohen gjykatës së rrethit gjyqësor ku ndodhet prona. 

 Të paditurit vlerësojnë se e drejta e palëve për tju drejtuar gjykatës është relative dhe 
jo absolute, pasi e drejta e pronarëve nuk bie në dekadencë. 

 Pala paditëse nuk i është drejtuar ATP dhe për këtë arsye, nuk kuptohet se çfarë e 
drejte i është mohuar kur ka kaluar afati 3 vjeçar. 

 Për sa më sipër kërkojmë që të mospranohet kjo kërkesë për revokimin e vendimit të 
pezullimit.  

 
 
II. Vlerësimi i Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë 
 
10. Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji) vlerëson se kërkesa e palës 

kërkuese, për të revokuar vendimin nr. 200, datë 27.04.2017 të Gjykatës së Lartë 
Tiranë, me të cilin është vendosur pezullimi i ekzekutimit të vendimit nr. 41, datë 
06.02.2017 të Gjykatës së Apelit Tiranë, është i pabazuar në prova dhe në ligj. 

11. 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 
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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 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. 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 sipas të cilave, 
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.  

12. Ndërsa, në pikën 6 të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile, parashikohet qartësisht 
se: “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”. 

13. Në analizë të dispozitës ligjore të sipërcituar, Kolegji vlerëson se kërkesa për revokim 
të vendimit të pezullimit, duhet të lidhet ngushtësisht me shkaqet, rrethanat dhe 
kushtet që ka paraqitur pala kërkuese dhe ka vlerësuar gjykata, në momentin që ka 
dhënë vendimin për pezullimin e ekzekutimit të vendimit. Në këtë kuptim, në rastin e 
kërkesës për revokimin e pezullimit, pala që pretendon revokimin e vendimit, duhet të 
pretendojë para gjykatës se shkaqet dhe rrethanat që e kanë detyruar gjykatën për të 
vendosur pezullimin e ekzekutimit të vendimit, kanë rënë, janë shuar ose këto 
rrethana kanë ndryshuar në atë shkallë pas dhënies së vendimit të pezullimit, sa e 
bëjnë këtë vendim joaktual dhe që ka humbur qëllimin për të cilin është dhënë.  

14. Ligjvënësi ka qenë i kujdesshëm, që në këto lloj gjykimesh të parashikojë qartësisht 
se pala që paraqet kërkesën për revokimin e vendimit të pezullimit, duhet të paraqesë 
edhe prova shkresore që provojnë pretendimet e saj, në mënyrë që kërkesa për 
revokim të respektojë jo vetëm parimin e sigurisë juridike të vendimeve gjyqësore, 
parimin e garantimit të propocionalitetit të interesave të palëve që preken prej 
vendimit të pezullimit, por edhe të justifikohet nga pikëpamja e ligjit dhe faktit heqja 
e një mase të përkohshme, e cila kurrsesi nuk mund të kthehet në një mjet abuziv 
procedurial nga palët e interesuara. Ky ka qenë edhe qëllimi i ligjvënësit, kur e ka 
parashikuar mjetin procedurial të kërkesës për revokimin e vendimit të pezullimit, si 
një risi në ndryshimet ligjore që i ka bërë Kodit të Procedurës Civile në vitin 2017.   

15. Duke iu rikthyer çështjes konkrete, Kolegji vlerëson se, pala kërkuese nuk rezulton të 
ketë pretenduar asnjë fakt apo rrethanë që ka ndryshuar pas dhënies së vendimit nr. 
200, datë 27.04.2017 të Gjykatës së Lartë Tiranë, me të cilin është vendosur pezullimi 
i ekzekutimit të vendimit nr. 41, datë 06.02.2017 të Gjykatës së Apelit Tiranë. Pala 
paditëse ka pretenduar se me vendimin objekt revokimi në këtë gjykim, është prekur 
në mënyrë të drejtpërdrejtë e drejta e kërkuesve për të pasur një proces të rregullt 
ligjor dhe për të vënë në ekzekutim një vendim të formës së prerë. Palët ndërgjyqëse 
në këtë gjykim kanë rreth 7 vjet që janë në proces gjyqësor. Gjithashtu, kjo çështje 
edhe pse ka mbi 2 vjet që është regjistruar për shqyrtim pranë Gjykatës së Lartë, ende 
nuk ka marrë zgjidhje, duke u shkelur në këtë mënyrë afatet e shqyrtimit të çështjes së 
parashikuar në nenin 399/2 të K.Pr.Civile, si dhe e ka vënë palën paditëse në gjykimin 
e themelit të kësaj çështje, në pamundësi që të realizojë të drejtën e kompensimit 
monetar pranë Agjencisë së Trajtimit të Pronës.   
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16. Kolegji, konstaton se bashkëlidhur kërkesës për revokim, pala nuk ka paraqitur asnjë 
provë shkresore që të provojë faktin se kemi ndryshim të fakteve dhe rrethanave që 
kanë ekzistuar në momentin e dhënies së vendimit të pezullimit, në atë shkallë sa ky 
vendim pezullimi të ketë humbur aktualitetin dhe rëndësinë për të cilën është dhënë. 
Pretendimet e palës paditëse që kanë lidhje me pasjen e një procesi të rregullt ligjor në 
drejtim të respektimit të afateve të shqyrtimit nuk janë bindës dhe të mjaftueshme për 
Kolegjin në shqyrtimin e kësaj çështje, pasi ato nuk plotësojnë kushtet dhe kriteret që 
ka parashikuar ligjvënësi në nenin 479/6 të K.Pr.Civile, në mënyrë që gjykata të 
vendosi revokimin e vendimit. Në lidhje me këtë pretendim të palës kërkuese, Kolegji 
vlerëson të theksojë se, Kodi i Procedurës Civile ka parashikuar mjete të posaçme 
ligjore për të konstatuar shkeljen e afateve të arsyeshme të gjykimit, të cilat nuk mund 
të shqyrtohen në këtë gjykim. Për sa më sipër, Kolegji vlerëson se pretendimet e 
ngritura nga pala kërkuese, nuk i përgjigjen kërkesave që parashikon neni 479, pika 6 
e K.Pr.Civile dhe si të tilla, ato nuk mund të pranohen.  

17. Referuar parashikimeve të nenit 479/6 të K.Pr.Civile, barrën e provës në këtë lloj 
gjykimi e ka pala kërkuese, pra pala e cila kërkon revokimin e vendimit të pezullimit. 
Gjithashtu, ligjvënësi ka qenë i qartë kur ka parashikuar që në këto lloj gjykimesh, 
pala që pretendon revokimin e vendimit, duhet të pretendojë dhe të provojë para 
gjykatës se, pas dhënies së vendimit të pezullimit kanë lindur fakte dhe rrethana të 
reja, të cilat prishin ekuilibrin e interesave të palëve që preken prej tij. Pra, qëllimi i 
ligjvënësit kur ka parashikuar kërkesën për revokimin e vendimit të pezullimit, ka 
qenë që gjykata të rivlerësojë pasojat serioze dhe reale që ka sjellë pezullimi i 
ekzekutimit të vendimit, duke i vlerësuar ato nëpërmjet pretendimeve të qarta dhe të 
mbështetura në prova.   

18. Në lidhje me kërkesën për revokimin e vendimit nr. 200, datë 27.04.2017 të Gjykatës 
së Lartë Tiranë, subjektet e interesuara Mimoza Ylli dhe Myzejen Zyrbo (Vorpsi), të 
cilat kanë pozicionin procedurial të palës së paditur në gjykimin e themelit, kanë 
paraqitur prapësimet tyre, duke parashtruar se: (i) kërkesa për revokimin e vendimit të 
pezullimit bie ndesh me parimin e sigurisë juridike, pasi vendimet gjyqësore mund të 
ankimohen në një gjykatë më të lartë; (ii) vendimi për pezullimin nuk është një akt 
procedurial, por është një vendim i ndërmjetëm i gjykatës, ç’ka e bën të pamundur 
revokimin e vendimit nga e njëjta gjykatë; (iii) palës kërkuese nuk i është cënuar asnjë 
e drejtë, pasi me kalimin e afatit 3 vjeçar të trajtimit që duhet ti kishte bërë kërkesës së 
tyre ATP, kjo palë mund ti drejtohej gjykatës, gjë të cilën nuk rezulton ta ketë bërë. 
Për këto arsye, kjo palë ka kërkuar mospranimin e kërkesës për revokimin e vendimit.  

19. Kolegji çmon të theksojë se, pretendimet e palës së interesuar Mimoza Ylli dhe 
Myzejen Zyrbo (Vorpsi), përfaqësuar nga Av. Enver Mema në lidhje me qëndrimin që 
revokimi i vendimit të pezullimit prek sigurinë juridike dhe nuk mund të revokohet 
nga e njëjta gjykatë, nuk qëndron. Kjo për faktin se: (i) së pari kërkesa për revokimin 
e vendimit të pezullimit është parashikuar në nenin 479, pika 6 të K.Pr.Civile, duke 
parashikuar qartësisht se pala ka të drejtë që të kërkojë revokimin e vendimit të 
pezullimit nga Gjykata e Lartë; (ii) së dyti, vendimi i pezullimit të ekzekutimit sipas 
nenit 479 të K.Pr.Civile, është një vendim i ndërmjetëm sipas përkufizimit që i ka 
bërë legjislatori vendimeve të ndërmjetme në nenin 315 të K.Pr.Civile dhe jo një 
vendim përfundimtar, kuptimi i të cilit jepet qartësisht në nenin 451 të K.Pr.Civile.  

20. Në rastin objekt shqyrtimi, Kolegji vlerëson të theksojë faktin se, Gjykata e Lartë 
është shkalla e tretë dhe e fundit e sistemit gjyqësor dhe për këtë arsye, vendimet e 
ndërmjetme të dhëna nga kjo gjykatë nuk mund të ankimohen në një gjykatë më të 
lartë, pasi nuk ka një shkallë të katërt gjykimi. Këto vendime, mund të ankimohen së 
bashku me vendimin përfundimtar të dhëna nga gjykata, vetëm për probleme 
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kushtetueshmërie pranë Gjykatës Kushtetuese. Për këtë arsye, ligjvënësi ka 
parashikuar si mjet procedurial për të mbrojtur të drejta dhe interesa të ligjshme të 
palëve që cënohen nga një vendim i ndërmjetëm i dhënë nga Gjykata e Lartë, 
sikundër është vendimi për pezullimin e ekzekutimit të një vendimi gjyqësor, 
kërkesën për revokimin e vendimit dhe jo ankimin ndaj këtij vendimi.  

21. Me vendimin e pezullimit të ekzekutimit të vendimit gjyqësor synohet që të vihet një 
masë e përkohshme deri në përfundimin e çështjes me një vendim përfundimtar. 
Vendimi me të cilin vihet masa e pezullimit, duhet ti përshtatet kushteve dhe kritereve 
që ka parashikuar ligjvënësi në nenin 479, pika 1 të K.Pr.Civile, duke mbajtur në 
vëmendje që ai duhet të jetë në proporcion me interesat e të gjitha palëve që preken 
prej tij. Në rastin kur kemi ndryshim të kushteve, rrethanave apo fakteve të cilat kanë 
ndodhur pas dhënies së këtij vendimi, ligjvënësi ka parashikuar si mundësi të palëve 
të prekura prej tij, mundësinë që të kërkojnë revokimin e tij.  

22. Kolegji vlerëson të theksojë se, jo pa qëllim, në nenin 476/6 të K.Pr.Civile, ligjvënësi 
ka parashikuar se kushti kryesor që duhet të pretendojë dhe të provojë pala e 
interesuar që e investon Gjykatën e Lartë nëpërmjet kërkesës për revokim, është që 
kjo palë të pretendojë dhe të provojë se vendimi i pezullimit nuk mund të qëndrojë në 
fuqi, pasi kemi ndryshim të shkaqeve dhe rrethanave që ka vlerësuar gjykata kur ka 
vendosur vendimin e pezullimit. Në këtë mënyrë, ligjvënësi ka dhënë 
mjaftueshmërisht garanci për të respektuar parimin e sigurisë juridike të 
vendimmarrjes së gjykatës, edhe kur ato janë vendime të ndërmjetme. Në të njëjtën 
kohë, Kolegji vlerëson se parashikimi i mjetit procedurial për të kërkuar revokimin e 
vendimit të pezullimit të ekzekutimit, përbën një mundësi për palët e përfshira në një 
proces gjyqësor, që të mbrojnë në mënyrë të balancuar dhe të arsyeshme interesat e 
tyre ligjore që ju rrjedhin nga një proces gjyqësor konkret.  

23. Bazuar sa më sipër, Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë vlerëson se nuk ka vend për të 
pranuar kërkesën e paraqitur nga pala kërkuese Dhurata Cela (Sheshaj); Arben 
Sheshaj; Adrian Sheshaj; Mirela Rustani (Sheshaj); Enkelejda Sheshaj; Safie Bardhi, 
përfaqësuar nga Av. Envi Hicka për revokimin e vendimit të pezullimit nr. 200, datë 
27.04.2017 të Gjykatës së Lartë Tiranë, me të cilin është vendosur pezullimi i 
ekzekutimit të vendimit nr. 41, datë 06.02.2017 të Gjykatës së Apelit Tiranë. 

 
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 

 
Mospranimin e kërkesës së paraqitur nga Dhurata Cela (Sheshaj); Arben Sheshaj; Adrian 
Sheshaj; Mirela Rustani (Sheshaj); Enkelejda Sheshaj; Safie Bardhi, përfaqësuar nga Av. 
Envi Hicka për revokimin e vendimit të pezullimit nr. 200, datë 27.04.2017 të Gjykatës së 
Lartë Tiranë. 
 

Tiranë, më 30.09. 2020 
 

 
    ANËTAR           ANËTAR             KRYESUES       

          Sokol SADUSHI         Ilir PANDA         Ervin PUPE 
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 
KOLEGJI CIVIL 

 
Nr. 287/1 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 30.09.2020, mori në shqyrtim në dhomën e këshillimit kërkesën nr. 939 akti, datë 
18.05.2020, si më poshtë: 
 
KËRKUES: Edmond Mehmeti 
 
OBJEKTI:  Revokimin e vendimit të pezullimit nr. 287, datë 07.06.2017 të 

Gjykatës së Lartë Tiranë, me të cilin është pezulluar ekzekutimi 
i vendimit gjyqësor nr. 983, datë 19.04.2017 të Gjykatës së 
Apelit Tiranë, i cili ka ndryshuar vendimin nr. 10108, datë 
22.12.2015 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë. 

 
BAZA LIGJORE:   Neni 298/3, 479 dhe 480 i Kodit të Procedurës Civile. 
 
Për çështjen civile që iu përket palëve ndërgjyqëse: 
 
PADITËS: Edmond Mehmeti  
 
I PADITUR: Lumturi Qoqja 

Endrit Qoqja 
Liri Qoqja 

 
OBJEKTI: Detyrimi i të paditurve të më paguajnë shpërblimin për 

përdorimin e truallit prej 1,5 m gjerësi dhe 13,5 m gjatësi si 
servitut kalimi, duke caktuar edhe vlerën e pagesës mujore ose 
lirimin dhe dorëzimin e truallit, pasi ka rrugëdalje tjetër. 

 
BAZA LIGJORE:  Neni 32 i K.Pr.Civile, nenet 264, 279 dhe 296 të K.Civil. 

 



2 
 

KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SE LARTË 
 

Pasi dëgjoi relatimin e gjyqtarit Ervin Pupe mbi kërkesën e subjektit kërkues Edmond 
Mehmeti, për revokimin e vendimit nr. 287, datë 07.06.2017 të Gjykatës së Lartë Tiranë, me 
të cilin është pezulluar ekzekutimi i vendimit gjyqësor nr. 983, datë 19.04.2017 të Gjykatës së 
Apelit Tiranë, i cili ka ndryshuar vendimi nr. 10108, datë 22.12.2015 të Gjykatës së Rrethit 
Gjyqësor Tiranë, sipas përcaktimeve të nenit 479 të K.Pr.Civile, 
 

VËREN: 
 
 
I. Rrethanat e çështjes 
 
1. Referuar akteve të administruara në dosjen gjyqësore, rezulton se paditësi Edmond 

Mehmeti i është drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë në vitin 2015, me 
padinë me objekt të sipërcituar.  

2. Me vendimin nr. 10108, datë 22.12.2015, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë ka 
vendosur: 
“Rrëzimin e padisë së paditësit Edmond Mehmeti si të pambështetur në prova dhe në 
ligj”. 

3. Me vendimin nr. 983, datë 19.04.2017, Gjykata e Apelit Tiranë ka vendosur: 
“Ndryshimin e vendimit nr. 10108, datë 22.12.2015 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 
Tiranë në këtë mënyrë: 
Detyrimin e të paditurve Lumturi Qoqja, Endrit Qoqja dhe Liri Qoqja (Stërmasi), t’i 
paguajnë paditësit Edmond Mehmeti vlerën prej 1.356.122,25 (njëmilion e treqind e 
pesëdhjetë e gjashtë mijë e njëqind e njëzet e dy presje njëzet e pesë ) lekë si 
shpërblim për servitutin e kalimit në rrugën me dimensionet 13.5 x 1,5 m, në pronën e 
paditësit përcaktuar në aktin e ekspertimit. 
Një kopje e këtij vendimi të depozitohet në Zyrën Vendore të Regjistrimit të Pasurive 
të Paluajtshme Tiranë, për të bërë regjistrimin e këtij servituti. 
Shpenzimet gjyqësore në ngarkim të të paditurve”. 

4. Rezulton se ndaj vendimit nr. 983, datë 19.04.2017 të Gjykatës së Apelit Tiranë, kanë 
ushtruar të drejtën e rekursit palët e paditura, Indrit Qoqja dhe Lirie Qoqja (Stërmasi). 

5. Me kërkesën nr. 2276 prot., datë 01.06.2017, palët e paditura Indrit Qoqja dhe Lirie 
Qoqja (Stërmasi) i janë drejtuar Gjykatës së Lartë për të kërkuar vendosjen e 
pezullimit të ekzekutimit të vendimit nr. 983, datë 19.04.2017 të Gjykatës së Apelit 
Tiranë, e cila ishte vënë në ekzekutim nga pala paditëse nëpërmjet shërbimit 
përmbarimor. Në këtë kërkesë, pala e paditur ka pretenduar këto shkaqe: 

 I ndjeri Haki Qoqja, sot trashëgimtarët e tij ligjorë, nuk kanë mundësi tjetër kalimi, 
moment i cili është pasqyruar edhe në aktin e ekspertimit , pasi çdo mundësi tjetër do 
të sillte cënimin e pasurisë së shumë pronarëve të tjerë. 

 Servituti që i është dhënë familjes së Haki Qoqjes përbën jo vetëm rrugën më të 
shkurtër për të dalë në rrugë publike, por edhe nuk ka mundësi tjetër kalimi. 
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 Ky servitut i është njohur familjes Qoqja që në vitin 1981, kohë në të cilën toka ishte 
e shtetit dhe sipas nenit 264 të K.Civil, palës paditëse nuk i është sjellë asnjë dëm, 
pasi ai nuk ishte pronar i këtij trualli.  

 Në rastin objekt shqyrtimi jemi para rastit të servitutit ligjor detyrues, ku sipas nenit 
265/2 dhe nenit 272 të K.Civil, ky servitut rrjedh nga ndërtimi dhe ai është krijuar me 
akt të organit shtetëror, sipas parashikimeve të ligjit të kohës kur është njohur. 

 Paditësi shpërblimin e dëmit duhet tja kërkoj shtetit, si një akt shpronësimi. 
 Në lidhje me objektin e dytë të padisë, që ka lidhje me lirimin dhe dorëzimin e sendit, 

kjo çështje përbën gjë të gjykuar, pasi më parë gjykata e ka rrëzuar këtë pretendim, si 
dhe jemi para rastit të parashkrimit të ngritjes së kësaj padie. 

6. Me vendimin nr. 287, datë 07.06.2017, Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë ka 
vendosur:  
Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 983, datë 19.04.2017 të Gjykatës së Apelit 
Tiranë deri në shqyrtimin e kësaj çështje nga Gjykata e Lartë. 

7. Pala paditëse në këtë gjykim, i është drejtuar Gjykatës së Lartë me kërkesën nr. 
939 prot., datë 18.05.2020, me të cilën ka kërkuar revokimin e vendimit nr. 287, 
datë 07.06.2017 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë Tiranë, duke parashtruar 
këto shkaqe: 

 Vendimi nr. 287, datë 07.06.2017 është një vendim i padrejtë. 
 Pezullimi i ekzekutimit të vendimit nr. 983, datë 19.04.2017 të Gjykatës së Apelit 

Tiranë ka sjellë pasoja të rënda për palën paditëse. 
 Pala paditëse ka mbi 20 vjet që nuk po e përdor dot pronën për shkak të këtij servituti 

kalimi, duke vijuar që të jetojë në shtëpi me qera . 
 Dëmi kolosal që i është shkaktuar paditësit është i pariparueshëm, pasi të paditurit po 

e përdorin këtë pronë pa asnjë shpërblim. 
 Gjykata e Lartë ka vendosur pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 983, datë 

19.04.2017 të Gjykatës së Apelit Tiranë, por kjo çështje ende nuk është marrë në 
shqyrtim me një vendim përfundimtar. 

 Në kushtet kur paditësi jeton vetëm me një rrogë dhe me nënën e tij 78 vjeçare, dëmi 
që i sjell pezullimi i ekzekutimit të këtij vendimi është shumë i madh. 

8. Kërkesa për revokimin e vendimit nr. 287, datë 07.06.2017 të Kolegjit Civil të 
Gjykatës së Lartë, i është njoftuar palës së interesuar Indrit Qoqja dhe Liri Qoqja 
(Stërmasi), të cilët kanë ushtruar të drejtën e rekursit ndaj vendimit nr. 983, datë 
19.04.2017 të Gjykatës së Apelit Tiranë. Në lidhje me këtë kërkesë, këto palë kanë 
paraqitur të njëjtat argumente që kanë dhënë kur kanë bërë kërkesën për pezullimin e 
vendimit nr. 983, datë 19.04.2017 të Gjykatës së Apelit Tiranë, duke shtuar se:  

 Revokimi i pezullimit të vendimit do të sillte pasoja të rënda dhe të pariparueshme për 
palën e paditur. 

 
 
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, për të revokuar vendimin nr. 287, datë 07.06.2017 të Kolegjit Civil të 
Gjykatës së Lartë Tiranë, me të cilin është pezulluar ekzekutimi i vendimit gjyqësor 
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nr. 983, datë 19.04.2017 të Gjykatës së Apelit Tiranë, është i pabazuar në ligj dhe në 
prova. 

10. 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 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. 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 në 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.  

11. Ndërsa, në pikën 6 të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile, parashikohet qartësisht 
se: “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. Në analizë të dispozitës ligjore të sipërcituar, Kolegji vlerëson se ligjvënësi ka pasur 
parasysh që kërkesa për revokim të vendimit të pezullimit, duhet të lidhet ngushtësisht 
me shkaqet, rrethanat dhe kushtet që ka paraqitur pala kërkuese dhe ka vlerësuar 
gjykata, në momentin që ka dhënë vendimin për pezullimin e ekzekutimit të vendimit. 
Në këtë kuptim, në rastin e kërkesës për revokimin e pezullimit, pala që pretendon 
revokimin e vendimit, duhet të pretendojë para gjykatës se shkaqet dhe rrethanat që e 
kanë detyruar gjykatën për të vendosur pezullimin e ekzekutimit të vendimit, kanë 
rënë, janë shuar ose këto rrethana kanë ndryshuar në atë shkallë pas dhënies së 
vendimit të pezullimit, sa e bëjnë këtë vendim joaktual dhe të paqëndrueshëm.  

13. Ligjvënësi ka qenë i kujdesshëm, që në këto lloj gjykimesh të parashikojë qartësisht 
se pala që paraqet kërkesën për revokimin e vendimit të pezullimit, duhet të paraqesë 
edhe prova shkresore që provojnë pretendimet e saj, në mënyrë që kërkesa për 
revokim të respektojë jo vetëm parimin e sigurisë juridike të vendimeve gjyqësore, 
parimin e garantimit të propocionalitetit të interesave të palëve që preken prej 
vendimit të pezullimit, por edhe të justifikohet nga pikëpamja e ligjit dhe faktit heqja 
e një mase të përkohshme, e cila kurrsesi nuk mund të kthehet në një mjet abuziv 
procedurial nga palët e interesuara. Ky ka qenë edhe qëllimi i ligjvënësit, kur e ka 
parashikuar mjetin procedurial të kërkesës për revokimin e vendimit të pezullimit, si 
një risi në ndryshimet ligjore që i ka bërë Kodit të Procedurës Civile në vitin 2017.   

14. Duke iu rikthyer çështjes konkrete, Kolegji vlerëson se, në kërkesën e paraqitur për 
revokimin e vendimit nr. 287, datë 07.06.2017 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë, 
me të cilin është vendosur pezullimi i ekzekutimit të vendimit gjyqësor nr. 287, datë 
07.06.2017 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë, kërkuesi nuk ka evidentuar 
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ndryshimin e asnjë fakti apo rrethane që ka ndryshuar pas dhënies së vendimit objekt 
revokimi. Pretendimi i palës paditëse se nuk e ka përdorur dot pronën për shumë vite 
për shkak të këtij servituti kalimi, ka qenë një fakt i njohur, si dhe një ndër arsyet që 
pala kërkuese në këtë gjykim, i cili ka edhe pozicionin procedurial të paditësit në 
gjykimin e themelit, ka ngritur padinë objekt gjykimi në Gjykatë të Lartë. Gjithashtu, 
edhe pretendimi i kërkuesit se ai jeton me qera me nënën e tij 78 vjeçare dhe e 
përballon jetesën e tij vetëm me një pagë, janë fakte dhe rrethana që nuk evidentohen 
se kanë lindur pas dhënies së vendimit nr. 287, datë 07.06.2017 të Kolegjit Civil të 
Gjykatës së Lartë, i cili kërkohet që të revokohet në këtë gjykim.  

15. Pala kërkuese në këtë gjykim, nuk ka paraqitur bashkëlidhur kërkesës për revokimin e 
vendimit të pezullimit, asnjë provë shkresore konkrete për të provuar pretendimet e 
tij, në mënyrë që të arrihet të provohet se këto përbëjnë shkaqe dhe rrethana të reja, të 
cilat kanë lindur pas dhënies së vendimit të pezullimit të ekzekutimit të vendimit dhe 
që duhet të vlerësohen nga gjykata, për të konkluduar nëse kemi vend për revokimin e 
vendimit të pezullimit ose jo. Nuk rezulton të jetë provuar me akte shkresore gjendja e 
vështirë ekonomike e palës, e cila të jetë vështirësuar edhe më shumë nga vendosja e 
pezullimit të ekzekutimit të vendimit nr. 983, datë 19.04.2017 të Gjykatës së Apelit 
Tiranë. 

16. Në këtë drejtim, pretendimet e ngritura nga pala kërkuese, nuk i përgjigjen kërkesave 
që parashikon neni 479, pika 6 e K.Pr.Civile dhe si të tilla, ato nuk mund të pranohen. 
Në asnjë rast, në kërkesën objekt shqyrtimi, pala kërkuese nuk ka argumentuar si dhe 
nuk ka parashtruar se, nëse ekzekutohet vendimi nr. 983, datë 19.04.2017 të Gjykatës 
së Apelit Tiranë, palës së paditur Indrit Qoqja, Lumturi Qoqja dhe Liri Qoqja 
(Stërmasi), nuk i shkaktohet asnjë dëm serioz dhe i pariparueshëm. Gjithashtu, në 
kërkesën për revokim, pala paditëse nuk ka dhënë asnjë garanci pasurore se është në 
gjendje për të garantuar kthimin e vlerës tek pala e paditur, nëse ky vendim 
ekzekutohet dhe ajo në të ardhmen rezulton gjyqhumbëse. 

17. Referuar parashikimeve të nenit 479/6 të K.Pr.Civile, barrën e provës në këtë lloj 
gjykimi e ka pala kërkuese, pra pala e cila kërkon revokimin e vendimit të pezullimit. 
Gjithashtu, ligjvënësi ka qenë i qartë kur ka parashikuar që në këto lloj gjykimesh, 
palët duhet të pretendojnë dhe të provojnë para gjykatës se pas dhënies së vendimit të 
pezullimit, kanë lindur fakte dhe rrethana të reja, të cilat prishin ekuilibrin e 
interesave të palëve që preken prej tij. Pra, qëllimi i ligjvënësit kur ka parashikuar 
kërkesën për revokimin e vendimit të pezullimit, ka qenë që gjykata të rivlerësojë 
pasojat serioze dhe reale që ka sjellë pezullimi i ekzekutimit të vendimit, duke i 
vlerësuar ato nëpërmjet pretendimeve të qarta dhe të mbështetura në prova.   

18. Në lidhje me kërkesën e subjektit Edmond Mehmeti për revokimin e vendimit nr. 287, 
datë 07.06.2017 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë, subjektet e interesuara Indrit 
Qoqja dhe Lirie Qoqja (Stërmasi), të cilët kanë pozicionin procedurial të palëve të 
paditura në këtë gjykim, kanë paraqitur prapësimet e tyre, duke evidentuar identikisht 
të njëjtat pretendime që ata kanë paraqitur, kur i janë drejtuar Gjykatës së Lartë me 
kërkesën për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 983, datë 19.04.2017 të 
Gjykatës së Apelit Tiranë. Për këtë arsye, në kushtet kur këto pretendime janë marrë 
në shqyrtim dhe vlerësim në dhënien e vendimit nr. 287, datë 07.06.2017 të Kolegjit 
Civil të Gjykatës së Lartë, ky Kolegj e vlerëson të paarsyeshme që të ndalet në 
analizimin dhe vlerësimin e tyre në këtë gjykim.  
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19. Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë çmon të theksojë se, nuk është në kompetencën e tij 
ligjore për të vlerësuar edhe njëherë shkaqet që ka ngritur pala e paditur Qoqja dhe 
Lirie Qoqja (Stërmasi),  kur i kanë kërkuar Gjykatës së Lartë pezullimin e ekzekutimit 
të vendimit nr. 983, datë 19.04.2017 të Gjykatës së Apelit Tiranë. Kjo për faktin se, 
qëllimi i pikës 6 të nenit 479 të K.Pr.Civile, mbi bazën e të cilës është investuar ky 
Kolegj, nuk lidhet me vlerësimin e ligjishmërisë së vendimit nr. 287, datë 07.06.2017 
të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë, por me vlerësimin nëse kemi fakte apo rrethana 
të reja, të cilat e detyrojnë gjykatën që të revokojë ose jo vendimin e pezullimit të 
ekzekutimit të vendimit. 

20. Bazuar sa më sipër, Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë vlerëson se nuk ka vend për të 
pranuar kërkesën e paraqitur nga kërkuesi Edmond Mehmeti për revokimin e 
vendimit nr. 287, datë 07.06.2017 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë, me të cilin 
është pezulluar ekzekutimi i vendimit gjyqësor nr. 983, datë 19.04.2017 të Gjykatës së 
Apelit Tiranë. 

 
P Ë R   K Ë T O   A R S Y E 

 
Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë, në bazë të nenit 479/6 të Kodit të Procedurës Civile; 

 
V E N D O S I 

 
Mospranimin e kërkesës së paraqitur nga kërkuesi Edmond Mehmeti për revokimin e 
vendimit nr. 287, datë 07.06.2017 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë. 
 
 

Tiranë, më 30.09.2020 
 
   

    ANËTAR           ANËTAR              KRYESUES 
Sokol SADUSHI       Ilir PANDA          Ervin PUPE 
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 
KOLEGJI CIVIL 

 
Nr. 436/1 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 30.09.2020, mori në shqyrtim në dhomën e këshillimit kërkesën nr. 1080/2 akti, 
datë 11.06.2020, si më poshtë: 
 
KËRKUES: Entela Malaj, përfaqësuar nga Av. Sokol Kamberi 
 
OBJEKTI:  Revokimin e vendimit të pezullimit nr. 436, datë 10.08.2017 të 

Gjykatës së Lartë Tiranë, me të cilin është vendosur pezullimi i 
ekzekutimit të pikës 5 të vendimit nr. 1937/707, datë 
28.12.2016 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kavajë, i cili është 
lënë në fuqi me vendimin nr. 1350 (565), datë 31.05.2017 të 
Gjykatës së Apelit Durrës.  

 
BAZA LIGJORE:   Neni 479/6 të Kodit të Procedurës Civile. 
 
 
Për çështjen civile që iu përket palëve ndërgjyqëse: 
 
 
PADITËS/I KUNDËRPADITUR:  Arian Malaj  
 
I PADITUR/KUNDËRPADITËS:  Entela Malaj 
 
 
OBJEKTI I PADISË: Zgjidhje martese pa përcaktuar fajësinë.  

Lënien për rritje dhe edukim të fëmijës Altea 
Malaj të paditurës Entela Malaj.  
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Caktimin e detyrimit ushqimor në çmim të 
gjykatës. 

 
BAZA LIGJORE E PADISË:   Neni 132 e vijues të Kodit të Familjes  
 
OBJEKTI I KUNDËR/PADISË: Lënien e fëmijës për rritje dhe edukim të 

paditurës. Caktimin e pensionit ushqimor dhe 
vendosjen në banesën bashkëshortore. 

 
BAZA LIGJORE E 
KUNDËR/PADISË:    Neni 132 e vijues të Kodit të Familjes  
 

 
KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SE LARTË 

 
Pasi dëgjoi relatimin e gjyqtarit Ervin Pupe mbi kërkesën e subjektit kërkues Entela Malaj, 
për revokimin e vendimit të pezullimit nr. 436, datë 10.08.2017 të Kolegjit Civil të Gjykatës 
së Lartë Tiranë, me të cilin është vendosur pezullimi i ekzekutimit të pikës 5 të vendimit nr. 
1937/707, datë 28.12.2016 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kavajë, i lënë në fuqi me 
vendimin nr. 1350 (565), datë 31.01.2017 të Gjykatës së Apelit Durrës, sipas përcaktimeve të 
nenit 479/6 të K.Pr.Civile, 
 

VËREN: 
 
 

I. Rrethanat e çështjes 
 
1. Referuar akteve të administruara në dosjen gjyqësore, rezulton se paditësi Arian Malaj 

i është drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kavajë  në vitin 2015, me padinë me 
objekt të sipërcituar.  

2. Gjithashtu, edhe e paditura në këtë gjykim Entela Malaj, ka paraqitur gjatë këtij 
gjykimi kundërpadinë me objekt të sipërcituar, të cilat janë marrë të dyja në shqyrtim 
nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Kavajë.  

3. Me vendimin nr. 1937/707, datë 28.12.2016, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Kavajë 
ka vendosur: 
“Pranimin e padisë së palës paditëse të kundërpaditur Arian Malaj kundër të 
paditurës kundërpaditëse Entela Malaj. 
Zgjidhjen e martesës ndërmjet paditësit të kundërpaditur Arian Malaj me të paditurën 
kundërpaditëse Entela Malaj, pa përcaktuar fajësinë. 
Lënien e fëmijëve të mitur Altea Malaj e dtl. 20.01.2008 për rritje dhe edukim të 
paditurës kundërpaditëse Entela Malaj, duke patur paditësi i kundërpaditur Arian 
Malaj të drejtën e takimit personal çdo të shtunë 24 orë dhe ta mbajë atë 15 ditëshin e 
fundit të muajit Dhjetor të çdo viti. 
Detyrimin e paditësit të kundërpaditur Arian Malaj të paguajë si detyrim ushqimor 
për fëmijën e mitur Altea Malaj e dtl. 20.01.2008 në shumën 15.000 
(pesëmbëdhjetëmijë) lekë në çdo muaj. 
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Lënien e dhomës bashkëshortore në përdorim të paditurës kundërpaditëse Entela 
Malaj dhe fëmijës së mitur Altea Malaj derisa palët të zgjidhin problemin e pasurisë 
bashkëshortore. 
Rrëzimin e kundërpadisë së palës së paditur kundërpaditëse Entela Malaj kundër 
palës paditëse të kundërpaditur Arian Malaj si të pabazuar. 
Një kopje e këtij vendimi pasi të marrë formë të prerë i dërgohet Zyrës së Gjendjes 
Civile Njësia Administrative Golem, Bashkia Kavajë. 
Shpenzimet gjyqësore siç janë bërë”. 

4. Me vendimin nr. 1350 (565), datë 31.05.2017, Gjykata e Apelit Durrës ka 
vendosur: 
“Lënien në fuqi të vendimit nr. 12-2016-1937/707, datë 28.12.2016 të Gjykatës së 
Rrethit Gjyqësor Kavajë”. 

5. Rezulton se ndaj vendimit nr. 1350 (565), datë 31.05.2017 të Gjykatës së Apelit 
Durrës, ka ushtruar të drejtën e rekursit pala paditëse e kundërpaditur Arian Malaj. 
Ndaj këtij rekursi, pala e paditur kundërpaditëse Entela Malaj ka ushtruar të drejtën e 
kundër/rekursit.  

6.  Me kërkesën nr. 3265 prot., datë 03.08.2017, pala paditëse e kundërpaditur Arian 
Malaj i është drejtuar Gjykatës së Lartë për të kërkuar vendosjen e pezullimit të 
ekzekutimit të vendimit nr. 1937/707, datë 28.12.2016 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 
Kavajë, lënë në fuqi me vendimin nr. 1350 (565), datë 31.01.2017 të Gjykatës së 
Apelit Durrës, pasi ishte kërkuar për tu vënë në ekzekutim nga pala e paditur 
kundërpaditëse Entela Malaj nëpërmjet shërbimit përmbarimor. Në këtë kërkesë, pala 
e paditur ka pretenduar këto shkaqe: 

 Gjykata nuk ka administruar asnjë provë me të cilën të provohet se pala paditëse e 
kundërpaditur Arian Malaj të jetë i punësuar dhe për këtë arsye ti caktojë atij një 
detyrim për pension ushqimor në masën e 15,000 (pesëmbëdhjetëmijë) lekë. 

 Pala e paditur në këtë gjykim, nuk ka paraqitur asnjë provë me të cilin të provojë se 
paditësi është i punësuar dhe cila është masa e pagës që ai merr. 

 Pala paditëse nuk ka mundësi që të paguajë një pension ushqimor në masën e 15,000 
(pesëmbëdhjetëmijë) lekë dhe për këtë arsye e ka kundërshtuar këtë vendim për t’ju 
caktuar një detyrim ushqimor në masën 7.000 (shtatëmijë) lekë. 

 Pala e paditur kundërpaditëse Entela Malaj nuk ka provuar me asnjë lloj akti shkresor 
se është bashkëpronare në ndonjë pasuri të paluajtshme me paditësin të kundërpaditur 
Arian Malaj. 

 Palët ndërgjyqëse nuk kanë pasur banesë bashkëshortore në bashkëpronësi, pasi ata 
gjatë bashkëjetesës së tyre kanë jetuar në Tiranë një apartament me qera për një 
periudhë 5-vjeçare. 

 Pas ndarjes me palën e paditur kundërpaditëse, Arian Malaj është transferuar në 
Kavajë. Për këtë arsye, banesa ku ata kanë jetuar në Tiranë nuk ka qenë pasuri 
bashkëshortore dhe për rrjedhojë nuk ka pasur dhomë bashkëshortore. 

 Vendimet e dhëna nga të dyja gjykatat janë të padrejta dhe të marra në interpretim të 
gabuar ose në keqzbatim të ligjit material dhe atij procedurial, përsa i përket masës së 
caktimit të pensionit ushqimor, si dhe lënien e dhomës bashkëshortore palës së paditur 
kundërpaditëse për përdorim deri në zgjidhjen e pasurisë bashkëshortore.  

 Kërkesa për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nga ana e palës paditëse të 
kundërpaditur Arian Malaj, ka si qëllim garantimin e të drejtës për një proces të 
rregullt ligjor në aspektin e garancisë së një gjykimi efektiv, nëpërmjet të cilit të 
drejtat e fituara nëpërmjet vendimit përfundimtar në gjykimin e themelit të mund të 
rivendosen në gjendjen e mëparshme në mënyrë të plotë. 
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 Në këtë këndvështrim, nëpërmjet pezullimit të ekzekutimit të vendimit, synohet 
kryesisht që të mbahet e ngrirë gjendja faktike e mosmarrëveshjes, derisa Gjykata e 
Lartë të zgjidhë përfundimisht çështjen në themel. 

 Kjo kërkesë gjen mbështetje tek parashikimet e nenit 479 të K.Pr.Civile, pasi në 
veçanti ka arsye të dyshohet se ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit do të sillte 
pasoja të rënda dhe të pariparueshme për të drejtat e paditësit, duke u bërë të 
pamundura ose të vështira për tu realizuar. 

7.  Me vendimin nr. 436, datë 10.08.2017, Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë ka 
vendosur:  
“Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 12-2016-1937/707, datë 28.12.2016 të 
Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kavajë dhe të vendimit nr. 565, datë 31.05.2017 të 
Gjykatës së Apelit Durrës, vetëm sa i takon pikës 5 të vendimit të mësipërm për lënien 
e dhomës bashkëshortore në përdorim të paditurës kundërpaditëse Entela Malaj”. 

8. Pala e paditur kundërpaditëse Entela Malaj, përfaqësuar nga Av. Sokol 
Kamberi, i është drejtuar Gjykatës së Lartë me kërkesën nr. 1080/2 prot, datë 
11.06.2020, me të cilën ka kërkuar revokimin e vendimit nr. 436, datë 10.08.2017 
të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë Tiranë, duke parashtruar këto shkaqe: 

 Mosmarrëveshja objekt shqyrtimi rrjedh nga e drejta e familjes. 
 Marrëdhëniet familjare kanë një rëndësi të veçantë ligjore dhe shoqërore dhe për këtë 

arsye, ligjvënësi e mbron atë në mënyrë të posaçme. 
 Vendimi nr. 436, datë 10.08.2017 i Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë ka prekur në 

mënyrë të drejtpërdrejtë të drejtën e palës së paditur kundërpaditëse dhe fëmijës së saj 
të mitur për të pasur një banesë, e drejtë e cila ju mbrohet në mënyrë të posaçme nga 
Ligji dhe Kushtetuta. 

 Me vendimin e sipërcituar, është cënuar rëndë interesi i lartë i një fëmije të mitur, 
interes i cili prevalon dhe mbizotëron në çdo lloj rasti. 

 Pala e paditur kundërpaditëse si dhe fëmija e saj e mitur janë në vështirësi ekonomike, 
duke ju shtuar këtu edhe koston e banimit, të cilat prekin në mënyrë të drejtpërdrejtë 
jetesën normale dhe modeste të kërkueses dhe vajzës së saj.  

 Pezullimi i ekzekutimit të vendimit është një masë e përkohshme proceduriale, e cila 
duhet të jetë diskrecionale dhe në proporcion të drejtë me vetë llojin e marrëdhënies 
objekt konflikti gjyqësor.  

 Në rastin konkret, gjykata me vendimin e pezullimit nuk ka referuar se cili ka qenë 
dëmi i madh dhe i pariparueshëm që do ti shkaktohej palës paditëse të kundërpaditur, 
e cila ka kërkuar pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor. Pra në rastin konkret, 
kushtet ligjore që duhet të ishin plotësuar nuk duhet të jenë teorike, por duhet të jenë 
të vërtetuara dhe të kenë bazueshmëri afër të vërtetës. 

 Në rastin objekt gjykimi, nëse vendimet objekt shqyrtimi do të ishin ekzekutuar, palës 
paditëse të kundërpaditur Arian Malaj nuk do ti shkaktohej asnjë lloj dëmi ose që ky 
dëm të ishte i parikuperueshëm. Me një logjikë të ftohtë, dëmi i pretenduar që do ti 
vinte palës paditëse/të kundërpaditur prej ekzekutimit të pikës 5 të vendimit është 
joekzistent dhe në rastin më të keq, i papërfillshëm. 

 Një tjetër arsye, për të cilën gjykata duhet të revokojë vendimin e pezullimit, është 
fakti që themeli i këtij gjykimi ka mbetur i pagjykuar që prej datës 10.08.2017, duke i 
cënuar palës se paditur/kundërpaditëse të drejtën për të pasur një proces të rregullt 
ligjor në lidhje me respektimin e afateve ligjore të përfundimit të gjykimit. 

9. Kërkesa për revokimin e vendimit nr. 436, datë 10.08.2017 të Kolegjit Civil të 
Gjykatës së Lartë, i është njoftuar palës së interesuar Arian Malaj, nëpërmjet 
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dëftesave të komunikimit Nr. 436/1 akti, datë 12.06.2020 dhe 18.06.2020 dhe brenda 
afatit ligjor ka paraqitur parashtresat e tij, duke evidentuar si më poshtë vijon: 

 Kërkuesja i është drejtuar gjykatës për të bërë revokimin e vendimit të pezullimit të 
ekzekutimit të vendimit nr. 12-2016-1937/707, datë 28.12.2016 të Gjykatës së Rrethit 
Gjyqësor Kavajë, lënë në fuqi me vendimin nr. 10-2017-1350(565), datë 31.05.2017 
të Gjykatës së Apelit Durrës, përsa i përket pikës 5 të këtij dispozitivi, i cili lidhet me 
lënien në përdorim të të paditurës kundërpaditëse të dhomës bashkëshortore në 
përdorim. 

 Pala paditëse e kundërpaditur ka kundërshtuar pikën 5 të këtij dispozitivi, bazuar në 
nenin 153 të Kodit të Familjes, pasi Gjykata e Rrethit Gjyqësor Kavajë nuk ka 
administruar asnjë provë me të cilën të provohej se paditësi i kundërpaditur ka në 
pronësi apo në bashkëpronësi me të paditurën/kundërpaditëse ndonjë pronë të 
paluajtshme. 

 Ish-bashkëshortët kanë banuar në një banesë bashkëshortore me qera në Qarkun 
Tiranë për një periudhë 5 vjeçare.  

 Paditësi i kundërpaditur pas ndarjes nga e paditura kundërpaditëse Entela Malaj, është 
transferuar për banim në Kavajë dhe objekti në të cilin ka jetuar, nuk ka qenë 
asnjëherë  banesë bashkëshortore e tyre apo pronë vetjake (personale) e paditësit 
Arian Malaj. 

 Kërkuesja kërkon revokimin e vendimit nr. 436, datë 10.08.2017 të Kolegjit Civil të 
Gjykatës së Lartë, por nuk parashtron të dhëna të reja të cilat tregojnë se vendimi i 
marrë prej gjykatës nuk është i bazuar.  

 Gjithashtu, pala kërkuese nuk rezulton që të ketë paraqitur prova të reja, të cilat të 
tregojnë se vendimi i marrë nga Gjykata e Lartë ka qenë i gabuar, apo që ka vend që 
ai të revokohet. 

 Kërkesa për revokimin e vendimit nuk mund të pranohet përsa kohë nuk janë 
paraqitur fakte, rrethana apo prova të reja shtesë, me të cilat të arrihet të provohet se 
kemi ndryshim të situatës dhe vendimi i pezullimit nuk është më aktual. 

 
 
II. Vlerësimi i Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë 
 
10. Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji) vlerëson se kërkesa e palës 

kërkuese, për të revokuar vendimin nr. 436, datë 10.08.2017 të Kolegjit Civil të 
Gjykatës së Lartë Tiranë, me të cilin është vendosur pezullimi i ekzekutimit të pikës 5 
të vendimit nr. 1937/707, datë 28.12.2016 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kavajë, i 
lënë në fuqi me vendimin nr. 1350 (565), datë 31.01.2017 të Gjykatës së Apelit 
Durrës, është i pabazuar në prova dhe në ligj. 

11. 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 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. Por duhet theksuar se kjo është një masë e përkohshme me 
karakter përjashtimor dhe të jashtëzakonshëm. Kjo do të thotë se pala ndërgjyqëse 
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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 në 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.  

12. Ndërsa, në pikën 6 të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile, parashikohet qartësisht 
se: “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”. 

13.  Në analizë të dispozitës ligjore të sipërcituar, Kolegji vlerëson se ligjvënësi ka pasur 
parasysh që kërkesa për revokim të vendimit të pezullimit, duhet të lidhet ngushtësisht 
me shkaqet, rrethanat dhe kushtet që ka paraqitur pala kërkuese dhe ka vlerësuar 
gjykata, në momentin që ka dhënë vendimin për pezullimin e ekzekutimit të vendimit. 
Në këtë kuptim, në rastin e kërkesës për revokimin e pezullimit, pala që pretendon 
revokimin e vendimit, duhet të pretendojë para gjykatës se shkaqet dhe rrethanat që e 
kanë detyruar gjykatën për të vendosur pezullimin e ekzekutimit të vendimit, kanë 
rënë, janë shuar ose këto rrethana kanë ndryshuar në atë shkallë pas dhënies së 
vendimit të pezullimit, sa e bëjnë këtë vendim joaktual dhe të paqëndrueshëm.  

14. Ligjvënësi ka qenë i kujdesshëm, që në këto lloj gjykimesh të parashikojë qartësisht 
se pala që paraqet kërkesën për revokimin e vendimit të pezullimit, duhet të paraqesë 
edhe prova shkresore që provojnë pretendimet e saj, në mënyrë që kërkesa për 
revokim të respektojë jo vetëm parimin e sigurisë juridike të vendimeve gjyqësore, 
parimin e garantimit të propocionalitetit të interesave të palëve që preken prej 
vendimit të pezullimit, por edhe të justifikohet nga pikëpamja e ligjit dhe faktit heqja 
e një mase të përkohshme, e cila kurrsesi nuk mund të kthehet në një mjet abuziv 
procedurial nga palët e interesuara. Ky ka qenë edhe qëllimi i ligjvënësit, kur e ka 
parashikuar mjetin procedurial të kërkesës për revokimin e vendimit të pezullimit, si 
një risi në ndryshimet ligjore që i ka bërë Kodit të Procedurës Civile në vitin 2017.   

15. Duke iu rikthyer çështjes konkrete, Kolegji vlerëson se, pala kërkuese nuk ka 
pretenduar asnjë fakt apo rrethanë, e cila të ketë ndryshuar pas dhënies së vendimit nr. 
436, datë 10.08.2017 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë Tiranë, me të cilin është 
vendosur pezullimi i ekzekutimit të pikës 5 të vendimit nr. 1937/707, datë 28.12.2016 
të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kavajë, i cili është lënë në fuqi me vendimin nr. 1350 
(565), datë 31.01.2017 të Gjykatës së Apelit Durrës. Pala paditëse ka pretenduar se 
me vendimin objekt revokimi në këtë gjykim, është prekur në mënyrë të drejtpërdrejtë 
e drejta e kërkueses dhe e fëmijës së saj të mitur për të pasur një banesë; është cënuar 
jetesa normale e saj dhe e femijës së mitur, duke u vënë në vështirësi ekonomike, 
vështirësi e cila është bërë edhe më e madhe, pasi i shtohen edhe kostot e përballimit 
të një banese. Gjithashtu, me këtë vendim është cënuar interesi i një fëmije të mitur, i 
cili prevalon dhe mbrohet në mënyrë të drejtpërdrejtë nga Ligji dhe Kushtetuta e 
Republikës së Shqipërisë.  

16. Pala kërkuese në këtë gjykim, nuk rezulton që në kërkesën e paraqitur të ketë 
evidentuar fakte dhe rrethana që kanë lindur pas dhënies së vendimit nr. 436, datë 
10.08.2017 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë Tiranë, i cili kërkohet që të 
revokohet në këtë gjykim. Pala kërkuese në këtë gjykim ka paraqitur një vërtetim, me 
anë të së cilës provon se është e regjistruar si një punëkërkuese, fakt i cili nuk provon 
që kërkuesja është e paaftë për punë dhe për pasojë nuk mund të gjenerojë të ardhura. 
Nuk rezulton që në këtë gjykim, pala paditëse të ketë provuar me akte shkresore 
vështirësimin e gjendjes ekonomike pas dhënies së vendimit objekt revokimi në këtë 
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gjykim, në mënyrë që të konkludohej nëse jemi para rasteve të revokimit të vendimit 
ose jo. Në këtë drejtim, pretendimet e ngritura nga pala kërkuese, nuk i përgjigjen 
kërkesave që parashikon neni 479, pika 6 e K.Pr.Civile dhe si të tilla, ato nuk mund të 
pranohen.  

17. Referuar parashikimeve të nenit 479/6 të K.Pr.Civile, barrën e provës në këtë lloj 
gjykimi e ka pala kërkuese, pra pala e cila kërkon revokimin e vendimit të pezullimit. 
Gjithashtu, ligjvënësi ka qenë i qartë kur ka parashikuar që në këto lloj gjykimesh që, 
palët duhet të pretendojnë dhe të provojnë para gjykatës se pas dhënies së vendimit të 
pezullimit, kanë lindur fakte dhe rrethana të reja, të cilat prishin ekuilibrin e 
interesave të palëve që preken prej tij. Pra, qëllimi i ligjvënësit kur ka parashikuar 
kërkesën për revokimin e vendimit të pezullimit, ka qenë që gjykata të rivlerësojë 
pasojat serioze dhe reale që ka sjellë pezullimi i ekzekutimit të vendimit, duke i 
vlerësuar ato nëpërmjet pretendimeve të qarta dhe të mbështetura në prova.   

18. Në lidhje me kërkesën e subjektit Entela Malaj për revokimin e vendimit nr. 436, datë 
10.08.2017 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë Tiranë, subjekti i interesuar Arian 
Malaj, i cili ka pozicionin procedurial të palës paditëse të kundërpaditur në këtë 
gjykim, ka paraqitur prapësimet e tij, duke u fokusuar tek fakti se pala kërkuese nuk 
ka pretenduar asnjë fakt apo rrethanë të re, pas dhënies së vendimit për pezullimin e 
ekzekutimit të vendimit, si dhe nuk ka paraqitur asnjë provë shkresore mbi bazën e të 
cilit mbështet kjo kërkesë. Gjithashtu, kjo palë ka bërë sërish me dije se banesa që ata 
kanë jetuar për 5 vjet në Tiranë ka qenë me qera dhe për këtë arsye, kjo palë ka 
kërkuar mospranimin e kësaj kërkese.  

19. Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë çmon të theksojë se, nuk është në kompetencën e tij 
ligjore për të vlerësuar edhe njëherë shkaqet që ka ngritur pala paditëse e 
kundërpaditur Arian Malaj,  kur i kanë kërkuar Gjykatës së Lartë pezullimin e 
ekzekutimit të pikës 5 të vendimit nr. 1937/707, datë 28.12.2016 të Gjykatës së 
Rrethit Gjyqësor Kavajë, i lënë në fuqi me vendimin nr. 1350 (565), datë 31.01.2017 
të Gjykatës së Apelit Durrës. Referuar fakteve dhe rrethanave që pretendon pala 
paditëse e kundërpaditur Arian Malaj, si dhe akteve shkresore të depozituara prej tij 
në këtë gjykim, nuk arrihet të konkludohet se për çfarë arsye kjo palë ka kërkuar 
pezullimin e një vendimi gjyqësor, i cili ka qenë i paekzekutueshëm përsa kohë 
banesa tek e cila gjykata ka urdhëruar që dhoma bashkëshortore t’i lihet të paditurës 
kundërpaditëse Entela Malaj së bashku me fëmijën e mitur, ka qenë banesë më qera 
dhe jo në pronësi të ndërgjyqësve.  

20. Megjithatë, pavarësisht pretendimeve që kanë ngritur palët në këtë gjykm, Kolegji 
Civil i Gjykatës së Lartë nuk mund të marrë në shqyrtim ligjshmërinë e vendimit nr. 
436, datë 10.08.2017 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë Tiranë. Kjo për faktin se, 
qëllimi i pikës 6 të nenit 479 të K.Pr.Civile, mbi bazën e të cilës është investuar ky 
Kolegj, nuk lidhet me vlerësimin e ligjshmërisë së vendimit objekt shqyrtimi, por me 
vlerësimin nëse kemi fakte apo rrethana të reja, të cilat e detyrojnë gjykatën që të 
revokojë ose jo vendimin e pezullimit të ekzekutimit të vendimit. Rezulton qartësisht 
e provuar, se pala kërkuese nuk ka pretenduar asnjë fakt dhe rrethanë të re të lindur 
pas dhënies së vendimit, si dhe asnjë provë shkresore që tregon gjendjen e saj të 
vështirë ekonomike, duke i qëndruar vetëm interesit të lartë të fëmijës së mitur, fakt i 
cili ka qenë i ditur në momentin që Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë ka marrë 
vendimin nr. 436, datë 10.08.2017. 

21. Bazuar sa më sipër, Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë vlerëson se nuk ka vend për të 
pranuar kërkesën e paraqitur nga kërkuesi Entela Malaj për revokimin e vendimit nr. 
436, datë 10.08.2017 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë Tiranë, me të cilin është 
vendosur pezullimi i ekzekutimit të pikës 5 të vendimit nr. 1937/707, datë 28.12.2016 
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të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kavajë, i lënë në fuqi me vendimin nr. 1350 (565), 
datë 31.01.2017 të Gjykatës së Apelit Durrës. 

 
 

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 
 

Mospranimin e kërkesës së paraqitur nga kërkuesi Entela Malaj përfaqësuar nga nga Av. 
Sokol Kamberi, për revokimin e vendimit të pezullimit nr. 436, datë 10.08.2017 të Kolegjit 
Civil të Gjykatës së Lartë Tiranë. 
 

Tiranë, më 30.09.2020 
 
   

    ANËTAR           ANËTAR             KRYESUES       
          Sokol SADUSHI          Ilir PANDA         Ervin PUPE 
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 
KOLEGJI CIVIL 

 
Nr. 645/2 Regjistri 
 

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 30.09.2020, mori në shqyrtim në dhomën e këshillimit kërkesën nr. 645/2 akti, 
datë 15.05.2020, si më poshtë: 
 
KËRKUES: Gjon Kurti 
 
OBJEKTI:  Ndryshimin e vendimit nr. 645, datë 04.12.2018 të Kolegjit 

Civil të Gjykatës së Lartë Tiranë dhe lënien në fuqi të vendimit 
nr. 433, datë 09.08.2018 të Gjykatës së Lartë  që ka vendosur: 
“Mospranimin e kërkesës së kërkuesit Shoqëria “Xhafa 2004” 
sh.p.k për pezullimin e vendimit nr. 282, datë 10.04.2018 të 
Gjykatës së Apelit Durrës”. 

 
BAZA LIGJORE:   Neni 479, pika 6 të Kodit të Procedurës Civile. 
 
 
Për çështjen civile që iu përket palëve ndërgjyqëse: 
 
PADITËS:  Çeçilia Kurti  
  Nikolla Hereczegh 

Stefan Herezegh 
 
NDËRHYRËS KRYESOR:  Maria Tereza Carnesi 
 
I PADITUR:  Shoqëria “Xhafa 2004” sh.p.k 
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OBJEKTI I PADISË: Detyrimin e palës së paditur, firma ndërtimore “Xhafa 
2004” sh.p.k me administrator z. Shpëtim Xhafa, të 
ekzekutojë detyrimet që kanë lindur sipas Kontratës së 
Sipërmarrjes dhe Shkëmbimit nr. 1004 rep. dhe nr. 322 
Kol.,datë 19.03.2010, duke kaluar në favor të paditësve 
sipërfaqen e ndërtimit prej 670 m2, si rezultat i 
shkëmbimit të 600 m2 truall me të paditurin, duke u 
tjetërsuar në sipërfaqe ndërtimi me koeficientin 30% të 
sipërfaqes së përgjithshme të ndërtimit. 

 
BAZA LIGJORE E PADISË:   Nenet 419, 420, 455, 690, 698, 850 e vijues të Kodit 

Civil, si dhe nenet 32/a, 41, 42, 43, 202, 206 të 
K.Pr.Civile. 

 
OBJEKTI I  
NDËRHYRJES KRYESORE:  Detyrimin e palës së paditur, shoqëria ndërtimore 

“Xhafa 2004” sh.p.k me administrator z. Shpëtim 
Xhafa, të ekzekutojë detyrimet që kanë lindur sipas 
Kontratës së Sipërmarrjes dhe Shkëmbimit nr. 1004 rep. 
dhe nr. 322 Kol.,datë 19.03.2010, duke kaluar në favor 
të paditëses sipërfaqen e ndërtimit prej 670 m2, si 
rezultat i shkëmbimit të 600 m2 truall me të paditurin, 
duk u tjetërsuar në sipërfaqe ndërtimi me koeficientin 
30% të sipërfaqes së përgjithshme të ndërtimit. 

 
BAZA LIGJORE E  
NDËRHYRJES KRYESORE:  Nenet 419, 420, 423, 442-445, 458, 461, 463, 465, 476, 

480, 481, 482-651, 659, 678, 681, 686, 690, 757, 758-
850, 858 të Kodit Civil, si dhe nenet 32/a, 41, 42, 43, 
45, 189 të K.Pr.Civile. 

 
 

KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SE LARTË 
 

Pasi dëgjoi relatimin e gjyqtarit Ervin Pupe mbi kërkesën e subjektit kërkues Gjon Kurti, për 
revokimin e vendimit nr. 645, datë 04.12.2018 të Gjykatës së Lartë Tiranë, me të cilin është 
pezulluar ekzekutimi i vendimit gjyqësor nr. 282, datë 10.04.2018 të Gjykatës së Apelit 
Durrës, sipas përcaktimeve të nenit 479 të K.Pr.Civile, 
 

VËREN: 
 
 
I. Rrethanat e çështjes 
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1. Referuar akteve të administruara në dosjen gjyqësore, rezulton se paditësit i janë 
drejtuar me padinë me objekt të sipërcituar, Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës në 
vitin 2016. Gjatë procesit gjyqësor, gjykata ka pranuar për gjykim edhe padinë e 
ndërhyrësit kryesor në padi, me objekt të sipërcituar.   

2. Me vendimin nr. 2050, datë 28.12.2016, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Durrës ka 
vendosur: 
“Rrëzimin e kërkesë padisë së paditësave Çeçilia Kurti, Nikolla Hereczegh dhe Stefan 
Herezegh, kundër të paditurit Shoqëria “Xhafa 2004” sh.p.k, me objekt “Përmbushje 
detyrimi kontraktor”, si të pabazuar në prova dhe në ligj. 
Rrëzimin e kërkesë padisë së ndërhyrëses kryesore Maria Tereza Carnesi, kundër 
palës së paditur shoqëria “Xhafa 2004” sh.p.k, me objekt “Përmbushje detyrimi 
kontraktor”, si të pabazuar në prova dhe në ligj”. 

3. Me vendimin nr. 756 (282), datë 10.04.2018, Gjykata e Apelit Durrës ka 
vendosur: 

“Ndryshimin e vendimit nr. 2050, datë 28.12.2016 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 
Durrës. 

Pranimin e kërkesëpadisë dhe ndërhyrjes kryesore. 
Detyrimin e palës së paditur, shoqëria e ndërtimit “Xhafa 2004” sh.p.k të përmbushë 
detyrimet e marra përsipër me kontratën e sipërmarrjes  nr. 1004 rep dhe nr. 322 kol, 
datë 09.03.2010, duke kaluar në favor të paditësave dhe ndërhyrësit kryesor Gjoni 
Kurti, Stefan Herczegh, Nikolla Herczegh, Terezina Bardhi, Federik Kurti dhe Maria 
Tereza Carnesi sipërfaqe e ndërtimi prej 628 m2 në objektin e ndërtuar nga pala e 
paditur sipas lejes së ndërtimit nr. 3, datë 09.07.2010 të KRRT të Bashkisë Durrës në 
Lagjen nr. 4, Rruga “Naun Çaushi”, Durrës. 
Shpenzimet gjyqësore në ngarkim të palës së paditur”. 

4. Rezulton se ndaj vendimit nr. 756 (282), datë 10.04.2018 të Gjykatës së Apelit 
Durrës, ka ushtruar të drejtën e rekursit pala e paditur, shoqëria “Xhafa 2004” sh.p.k.. 

5. Me kërkesën nr. 2738 prot., datë 06.07.2018, pala e paditur shoqëria “Xhafa 2004” 
sh.p.k i është drejtuar Gjykatës së Lartë për të kërkuar vendosjen e pezullimit të 
ekzekutimit të vendimit nr. 756 (282), datë 10.04.2018 të Gjykatës së Apelit Durrës. 
Në këtë kërkesë, pala e paditur ka pretenduar këto shkaqe: 

a) Ekzekutimi i menjëhershëm i këtij vendimi do të sillte pasoja të rënda, jo vetëm për 
palën e paditur, por edhe për persona të tretë. 

b) Ndërtimi i kryer nga pala e paditur, rezulton të ketë kaluar në favor të personave të 
tretë, të cilët janë tërësisht në mirëbesim. 

c) Prona e paditësave është tërësisht e paprekur dhe e papërdorur në ndërtimin e kryer 
nga pala e paditur. 

6. Në lidhje me këtë kërkesë, ka parashtruar edhe qëndrimin e saj, pala paditëse Gjon 
Kurti dhe Stefan Herczegh, të cilët kanë pretenduar ndër të tjera se:  

a) Kërkesa është hapur në kundërshtim me kriteret ligjore. 
b) Pala kërkuese nuk legjitimohet të paraqesë rekurs. 
c) Pala kërkuese në rekursin që ka paraqitur, nuk i është referuar asnjë dispozite ligjore  

dhe për këtë arsye kjo kërkesë i duhet rrëzuar. 
7. Me vendimin nr. 433, datë 09.08.2018, Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë ka 
vendosur:  

“Mospranimin e kërkesës së kërkuesit shoqëria “Xhafa 2004” sh.p.k për pezullimin e 
ekzekutimit të vendimit nr. 282, datë 10.04.2018 të Gjykatës së Apelit Durrës”. 

8. Pala e paditur, shoqëria “Xhafa 2004” sh.p.k, i është drejtuar Gjykatës së Lartë me 
kërkesën nr. 4016 prot., datë 15.11.2019, me të cilën ka kërkuar pezullimin e 
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ekzekutimit të vendimit nr. (282), datë 10.04.2018 të Gjykatës së Apelit Durrës, kohë 
në të cilën ky vendim është vënë në ekzekutim të detyrueshëm nga pala e interesuar 
nëpërmjet shërbimit përmbarimor. Në këtë kërkesë, shoqëria “Xhafa 2004” sh.p.k ka 
parashtruar këto shkaqe: 

 Gjykata e Apelit ka ndryshuar vendimin e shkallës së parë, duke detyruar palën tonë 
që që ti dorëzojmë palës paditëse 628 m2 ndërtim.  

 Shoqëria “Xhafa 2004” sh.p.k, ka aplikuar pranë ZVRPP Durrës deklaratën noteriale 
nr. 1783 rep., dhe nr. 1064 kol., datë 19.09.2018 për vendosjen e kufizimit në 12 
pasuri të paluajtshme (sipërfaqe ndërtimore, dyqane, garazhe, apartamente), pronë e 
kësaj shoqërie, si garanci materiale për të siguruar ekzekutimin e vendimit të Gjykatës 
së Apelit Durrës. 

 Vendimi i dhënë nga Gjykata e Apelit Durrës është krejtësisht i ndryshëm nga ai që 
ka dhënë Gjykata e Rrethit Gjyqësor Durrës. Në këtë kuptim, Gjykata e Apelit Durrës 
duhet të kishte hetuar faktet, duke bërë edhe një përsëritje të pjesshme të hetimit 
gjyqësor, me të cilën do të kishte konstatuar se ndërtimi i godinës objekt shqyrtimi 
nuk është kryer në tokën e palës së paditur dhe se sipërfaqja në pronësi të palës së 
paditur ka rezultuar më e vogël etj. 

 Përveç sa është evidentuar më sipër, vendimit të Gjykatës së Apelit i mungon 
argumenti ligjor. 

9. Me vendimin nr. 654, datë 04.12.2018, Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë ka 
vendosur:  

“Ndryshimin e vendimit nr. 433, datë 09.08.2018 të Gjykatës së Lartë. 
Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 282, datë 10.04.2018 të Gjykatës së Apelit 
Durrës”. 

10. Subjekti Gjon Kurti, i cili ka mbajtur cilësinë e paditësit në gjykimin e themelit të 
kësaj çështje, i është drejtuar Gjykatës së Lartë me kërkesën nr. 903 prot., datë 
20.03.2019, për revokimin e vendimit nr. 654, datë 04.12.2018 të Kolegjit Civil të 
Gjykatës së Lartë, duke pretenduar këto shkaqe:  

 Në vendimin nr. 654, datë 04.12.2018 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë, nuk është 
evidentuar dhe as nuk është pasqyruar se cilat janë pasojat e rënda që do ti shkaktohen 
shoqërisë “Xhafa 2004” sh.p.k nga ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit nr. 282, 
datë 10.04.2018 të Gjykatës së Apelit Durrës. 

 Në fakt, kësaj pale nuk i shkaktohet asnje dëm, pasi dëm i shkaktohet palës 
gjyqfituese e cila nuk ka marrë atë që i takon. 

 Kufizimi i pasurive që pretendon shoqëria “Xhafa 2004” sh.p.k që ka vendosur pranë 
ZVRPP Durrës, jo vetëm që nuk kanë lidhje me pasojat e rënda për palën kërkuese, 
por këto pasuri as nuk rezultojnë të jenë regjistruar pranë ZVRPP Durrës. 

 Sipas shkresës nr. 10729/2 të ZVRPP Durrës, në paragrafin 5 të faqes 1 të saj është 
cituar: “...Nga kërkimi paraprak në regjistrin elektronik të regjistrimit të pasurive të 
paluajtshme (ALBSReP) në ZVRPP Durrës, nuk rezultojnë pasuri të paluajtshme të 
regjistruara në pronësi të “Xhafa 2004” sh.p.k...”. 

11. Kjo kërkesë për revokimin e vendimit nr. 654, datë 04.12.2018 të Kolegjit Civil të 
Gjykatës së Lartë, i është njoftuar palës së interesuar shoqërisë “Xhafa 2004” sh.p.k, e 
cila ka prapësuar se:  

 Kushtet dhe rrethanat për heqjen e pezullimit nuk kanë ndryshuar. 
 Shoqëria “Xhafa 2004” sh.p.k ka garantuar ekzekutimin e këtij vendimi duke 

vendosur edhe bllokimin e pasurive të saj të paluajtshme të regjistruara pranë ZVRPP 
Durrës, për të cilat ka depozituar edhe kopje të kartelave përkatëse të pasurisë. 
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 Shkresa me nr. 10729/2 prot., datë 06.04.2019 të ZVRPP Durrës e paraqitur nga Av. 
Fatbardh Gjergji nuk pasqyron të vërtetën dhe këtë e konfirmon vetë ZVRPP Durrës 
me shkresën e datës 05.04.2019. 

 Mbas verifikimit që ka bërë ZVRPP Durrës në datën 05.04.2019, ose konkretisht pasi 
ka bërë verifikimin e shkresës së saj me nr. 10728/2 prot., datë 06.04.2019, rezulton 
se kjo shkresë ka gabim datën e saj, e cila i përket muajit shkurt 2019 dhe jo prill 
2019. Konkretisht kjo shkresë është lëshuar në datën 06.02.2019 dhe jo në darën 
06.04.2019. 

 Me shkresën nr. 10729/3 prot., datë 05.04.2019 të ZVRPP Durrës, është vërtetuar se, 
nga kërkimi manual në regjistrat e ZVRPP Durrës shoqëria “Xhafa 2004” sh.p.k ka 
pasuri të regjistruara me nr. pasurie 2/463/ND vol. 39, fq. 113, ZK. 8514. 

12. Me vendimin nr. 654/1, datë 08.04.2019, Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë ka 
vendosur:  
Rrëzimin e kërkesës së kërkuesit Gjon Kurti për revokimin e vendimit nr. 645, datë 
04.12.2018 të Gjykatës së Lartë. 

13. Subjekti Gjon Kurti, i cili ka mbajtur cilësinë e paditësit në gjykimin e themelit të 
kësaj çështje, i është drejtuar sërisht Gjykatës së Lartë me kërkesën nr. 918 prot., datë 
15.05.2020, me të cilin kërkon revokimin e vendimit nr. 654, datë 04.12.2018 të 
Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë, duke pretenduar këto shkaqe:  

 Është zbuluar fakti se në ZVRPP Durrës, sot Drejtoria Vendore Shtetërore e 
Kadastrës Durrës, nuk ekziston Deklarata Noteriale nr. 1783 rep dhe nr. 1064 Kol, 
datë 19.09.2018 për të siguruar ekzekutimin e vendimit nr. 282, datë 10.04.2018 të 
Gjykatës së Apelit Durrës.  

 Ky fakt provohet nga shkresa me nr. 10729/2 prot., datë 06.04.2019 lëshuar nga 
ZVRPP Durrës, ku në paragrafin 5 të faqes 1 të saj thuhet: “...Nga kërkimi paraprak 
në regjistrin elektronik të regjistrimit të pasurive të paluajtshme (ALBSReP) në 
ZVRPP Durrës, nuk rezultojnë pasuri të paluajtshme të regjistruara në pronësi të 
“Xhafa 2004” sh.p.k...”. 

 Vendimi nr. 645, datë 04.12.2018 të Gjykatës së Lartë është marrë mbi një fakt të 
rremë, mbi një provë të falsifikuar që nuk ekziston, e për rrjedhojë vendimi nuk mund 
të qëndrojë.  

 Për më tepër që, brenda 3 muajve, i njëjti trup gjykues jep dy vendime të kundërta me 
njëra-tjetrën, nëpërmjet të cilës del qartë dhe provohet se vendimi është totalisht i 
dyshimtë, por është dhënë mbi baza të rreme dhe të falsifikuara që të çojnë drejt 
arsyeve korruptive. 

 Edhe në vendimin e dytë të dhënë nga Gjykata e Lartë, brenda një periudhe 3 mujore, 
nuk është evidentuar dhe as nuk është pasqyruar se cilat janë pasojat e rënda që do ti 
shkaktohen shoqërisë “Xhafa 2004” sh.p.k nga ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit 
nr. 282, datë 10.04.2018 të Gjykatës së Apelit Durrës. 

 Në fakt kësaj pale nuk i shkaktohet asnjë dëm, pasi dëm i shkaktohet palës gjyqfituese 
e cila nuk ka marrë atë që i takon. 

14. Pala e interesuar, shoqëria “Xhafa 2004” sh.p.k, pasi është njohur me kërkesën e  
palës kërkuese, i është drejtuar Gjykatës së Lartë me parashtrimet e saj në lidhje 
me këtë kërkesë, administruar me nr. 1194 prot., datë 10.06.2020, duke 
parashtruar si më poshtë vijon: 

 Të njëjtën kërkesë dhe të njëjtin pretendim, pala kërkuese e ka paraqitur edhe në 
muajin Prill të vitit 2019. 
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 Në këtë kërkesë, pala kërkuese i është referuar sërish të njëjtës shkresë të lëshuar nga 
ZVRPP Durrës, pa cituar datën e lëshimit të saj. 

 I gjithë dokumentacioni që vërteton regjistrimin e deklaratës noteriale, kufizimin e 
pasurive të paluajtshme të Shoqërisë “Xhafa 2004” sh.p.k, si garanci materiale për të 
siguruar ekzekutimin e vendimit të Gjykatës së Apelit Durrës, si dhe shkresa e 
ZVRPP Durrës lidhur me vërtetësinë e fakteve janë depozituar për të dytën herë në 
Gjykatën e  Lartë në muajin prill 2019, duke ju bashkëlidhur të gjitha kartelat e 
pasurive të bllokuara.  

 Ndryshe nga sa pretendon kërkuesi, pasuria e paluajtshme e shoqërisë “Xhafa 2004” 
sh.p.k, vazhdon të jetë ende e bllokuar në regjistrat e pasurive të paluajtshme pranë 
Agjencisë Shtetërore të Kadastrës, si garanci për llogari të ekzekutimit të vendimit të 
Apelit Durrës. 

 
 
II. Vlerësimi i Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë 
 
15. Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji) vlerëson se kërkesa e palës 

kërkuese, për të revokuar vendimin nr. 645, datë 04.12.2018 të Kolegjit Civil të 
Gjykatës së Lartë Tiranë, me të cilin është pezulluar ekzekutimi i vendimit gjyqësor 
nr. 282, datë 10.04.2018 të Gjykatës së Apelit Durrës, është i pabazuar në ligj. 

16. 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 
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 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. 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 në 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.  

17. Ndërsa, në pikën 6 të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile, parashikohen qartësisht 
se: “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”. 

18. Në analizë të dispozitës ligjore të sipërcituar, Kolegji vlerëson se ligjvënësi ka pasur 
parasysh që kërkesa për revokim të vendimit të pezullimit, duhet të lidhet ngushtësisht 
me shkaqet, rrethanat dhe kushtet që ka paraqitur pala kërkuese dhe ka vlerësuar 
gjykata, në momentin që ka dhënë vendimin për pezullimin e ekzekutimit të vendimit. 
Në këtë kuptim, në rastin e kërkesës për revokimin e pezullimit, pala që pretendon 
revokimin e vendimit, duhet të pretendojë para gjykatës se shkaqet dhe rrethanat që e 
kanë detyruar gjykatën për të vendosur pezullimin e ekzekutimit të vendimit, kanë 
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rënë, janë shuar ose këto rrethana kanë ndryshuar në atë shkallë pas dhënies së 
vendimit të pezullimit, sa e bëjnë këtë vendim joaktual dhe të paqëndrueshëm.  

19. Ligjvënësi ka qenë i kujdesshëm, që në këto lloj gjykimesh të parashikojë qartësisht 
se pala që paraqet kërkesën për revokimin e vendimit të pezullimit, duhet të paraqesë 
edhe prova shkresore që provojnë pretendimet e saj, në mënyrë që kërkesa për 
revokim të respektojë jo vetëm parimin e sigurisë juridike të vendimeve gjyqësore, 
parimin e garantimit të propocionalitetit të interesave të palëve që preken prej 
vendimit të pezullimit, por edhe të justifikohet nga pikëpamja e ligjit dhe faktit heqja 
e një mase të përkohshme, e cila kurrsesi nuk mund të kthehet në një mjet abuziv 
procedurial nga palët e interesuara. Ky ka qenë edhe qëllimi i ligjvënësit, kur e ka 
parashikuar mjetin procedurial të kërkesës për revokimin e vendimit të pezullimit, si 
një risi në ndryshimet ligjore që i ka bërë Kodit të Procedurës Civile në vitin 2017.   

20. Duke iu rikthyer çështjes konkrete, Kolegji vlerëson se, kërkuesi Gjon Kurti, nuk 
rezulton që të ketë evidentuar apo paraqitur prova që tregojnë dhe provojnë se kemi 
ndryshim të shkaqeve, fakteve dhe rrethana, pas dhënies së vendimit të pezullimit me 
nr. 645, datë 04.12.2018 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë, të cilat do të ndikonin 
dukshëm në revokimin e këtij vendimi. Në kërkesën për revokim, pala kërkuese ka 
pretenduar se duhet të bëhet revokimi i vendimit, pasi ku vendim është marrë mbi 
bazën e fakteve të rreme dhe provave të falsifikuara. Pala kërkuese ka pretenduar 
faktin se në ZVRPP Durrës, sot Drejtoria Vendore Shtetërore e Kadastrës Durrës, nuk 
ekziston Deklarata Noteriale nr. 1783 rep dhe nr. 1064 Kol, datë 19.09.2018 për të 
siguruar ekzekutimin e vendimit nr. 282, datë 10.04.2018 të Gjykatës së Apelit 
Durrës. Për të provuar këtë pretendim, kjo palë ka paraqitur shkresën me nr. 10729/2 
prot., datë 06.04.2019 të lëshuar nga ZVRPP Durrës, ku në paragrafin 5 të faqes 1 të 
saj thuhet: “...Nga kërkimi paraprak në regjistrin elektronik të regjistrimit të pasurive 
të paluajtshme (ALBSReP) në ZVRPP Durrës, nuk rezultojnë pasuri të paluajtshme të 
regjistruara në pronësi të “Xhafa 2004” sh.p.k...”. 

21. Pala e interesuar në këtë gjykim, shoqëria “Xhafa 2004” sh.p.k, ka pretenduar se pala 
kërkuese në këtë gjykim është mbështetur mbi të njëjtin dokument ligjor, i cili është 
vlerësuar më parë nga Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë, duke rrëzuar kërkesën e 
subjektit Gjon Kurti për revokimin e vendimit nr. 645, datë 04.12.2018 të Kolegjit 
Civil të Gjykatës së Lartë. Kjo shoqëri ka pretenduar se pranë Gjykatës së Lartë janë 
paraqitur të gjitha aktet shkresore provuese që pasqyrojnë faktin se shoqëria “Xhafa 
2004” sh.p.k ka bllokuar pasuritë e saj të paluajtshme pranë regjistrave hipotekorë të 
Agjencisë Shtetërore të Kadastrës, si garanci materiale për garantimin e ekzekutimit të 
vendimit nr. 282, datë 10.04.2018 të Gjykatës së Apelit Durrës. 

22. Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë ka konstatuar se pala kërkuese në këtë gjykim, ka 
paraqitur bashkëlidhur kërkesës për revokimin e vendimit, shkresën me nr. 10729/2, 
datë 06.04.2019 lëshuar nga ZVRPP Durrës, e cila i është nënshtruar më parë 
shqyrtimit gjyqësor me vendimin nr. 654/1, datë 08.04.2019 të Kolegjit Civil i 
Gjykatës së Lartë, me të cilën i është rrëzuar kërkesa për revokimin e vendimit nr. 
645, datë 04.12.2018 të po këtij Kolegji. Për sa kohë, bashkëlidhur kërkesës objekt të 
këtij gjykimi, nuk është depozituar asnjë shkresë e re zyrtare me fuqi të plotë 
provuese, që të vërtetojë se Deklarata Noteriale nr. 1783 rep dhe nr. 1064 Kol, datë 
19.09.2018 nuk ekziston apo është e fasifikuar, si dhe nuk janë evidentuar me prova 
shkresore fakte dhe rrethana që të vënë në diskutim vlefshmërinë apo ekzistencën e 
këtij akti, Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë vlerëson se pretendimet janë të një niveli 
hipotetik dhe si të tilla nuk mund të pranohen. Në këtë drejtim, pretendimet e ngritura 
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nga pala kërkuese, nuk plotësojnë kërkesat që parashikon neni 479, pika 6 e 
K.Pr.Civile dhe si e tillë, kjo kërkesë nuk mund të pranohet.  

23. Bazuar sa më sipër, Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë vlerëson se nuk ka vend për të 
pranuar kërkesën e paraqitur nga kërkuesi Gjon Kurti për revokimin e vendimit nr. 
645, datë 04.12.2018 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë, me të cilin është pezulluar 
ekzekutimi i vendimit gjyqësor nr. 282, datë 10.04.2018 të Gjykatës së Apelit Durrës. 

 
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 

 
Mospranimin e kërkesës së paraqitur nga kërkuesi Gjon Kurti për revokimin e vendimit nr. 
645, datë 04.12.2018 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë. 
 

Tiranë, më 30.09.2020 
 
   

    ANËTAR            ANËTAR               KRYESUES    
Sokol SADUSHI                         Ilir PANDA           Ervin PUPE  
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI CIVIL 

 

Nr.179/1 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 30.09.2020, mori në shqyrtim në dhomën e këshillimit kërkesën nr. 968 akti, datë 

21.05.2020, si më poshtë: 

 

KËRKUES: Hadër Hoxha 

 

OBJEKTI:  Revokimin e vendimit nr. 179, datë 08.04.2019 të Gjykatës së 

Lartë në lidhje me pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 

1032, datë 11.12.2018 të Gjykatës së Apelit Vlorë. 

 

BAZA LIGJORE:   Neni 479 të Kodit të Procedurës Civile. 

 

Për çështjen civile që iu përket palëve ndërgjyqëse: 

 

PADITËS: Hadër Hoxha  

 

I PADITUR: Shoqëria “Çikaj” sh.p.k 

 

OBJEKTI: Detyrimi i palës së paditur Shoqëria “Çika” sh.p.k për të 

përmbushur detyrimin kontraktor, sipas kushteve të rëna dakord 

nëpërmjet kontratës së sipërmarrjes nr. 469 rep dhe nr. 456 kol, 

datë 24.04.2012 në këtë mënyrë: 

1. Përcaktimin fizik dhe dorëzimin e ambienteve takuese 

“Dyqane” në favor të paditësit, sipas përcaktimit të kryer 

prej ekspertit në aktin e ekspertimit shtesë e konkretisht:  

a) Pasuria “dyqan” me sip, 40 m2, ndodhur në katin përdhe 

(ose kati i parë teknik), sipas përcaktimit të bërë në 

planvendosjen nr. 1 të aktit të ekspertimit shtesë. 

b) Pasuria “dyqan” me sipërfaqe 50 m2, ndodhur në katin e 
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parë (ose kati i dytë teknik), sipas përcaktimit të bërë në 

planvendosjen nr. 2, të aktit të ekspertimit shtesë. 

2. Përcaktimin fizik dhe dorëzimin e ambienteve takuese 

“apartamente” në favor të paditësit, sipas të drejtës së 

parazgjedhjes së tyre, deri në masën 50% në kontratën e 

sipërmarrjes nr. 469 rep., dhe nr. 456 kol., datë 24.04.2012, e 

konkretisht: 

a) Pasuria “Apartament i Tipit A-1”, ndodhur në katin e 6 nga 

toka, sipas pozicionimit në projektzbatimin e kompleksit të 

banimit, dalë nga Drejtoria e Planifikimit dhe Kontrollit të 

Zhvillimit pranë Bashkisë Vlorë. 

b) Pasuria “Apartament i Tipit A-1”, ndodhur në katin e 11 nga 

toka, sipas pozicionimit në projektzbatimin e kompleksit të 

banimit, dalë nga Drejtoria e Planifikimit dhe Kontrollit të 

Zhvillimit pranë Bashkisë Vlorë. 

3. Detyrimin e palës së paditur për të kryer përcaktimin fizik të 

dy ambienteve të mbetura të llojit “Apartament” në favor të 

paditësit. 

 

BAZA LIGJORE:  Neni 698 i K.Civil. 

 

KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SE LARTË 

 

Pasi dëgjoi relatimin e gjyqtarit Ervin Pupe mbi kërkesën e subjektit kërkues Hadër Hoxha, 

për revokimin e vendimit nr. 179, datë 08.04.2019 të Gjykatës së Lartë në lidhje me 

pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 1032, datë 11.12.2018 të Gjykatës së Apelit Vlorë, 

sipas përcaktimeve të nenit 479 të K.Pr.Civile, 

 

VËREN: 

 

 

I. Rrethanat e çështjes 

 

1. Referuar akteve të administruara në dosjen gjyqësore, rezulton se paditësi Hadër 

Hoxha i është drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë në vitin 2016, me padinë 

me objekt të sipërcituar.  

2. Me vendimin nr. 343, datë 01.03.2017, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Vlorë ka 

vendosur: 

-Rrëzimin e padisë nr. 1415, datë 07.03.2016 regjistrimi. 

3. Me vendimin nr. 1032, datë 11.12.2018, Gjykata e Apelit Vlorë ka vendosur: 

“-Ndryshimin e vendimit nr. 343, datë 01.03.2017 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 

Vlorë në këtë mënyrë: 

-Pranimin e padisë. 

-Detyrimin e të paditurës Shoqëria “Çika” sh.p.k ti dorëzojë palës paditëse Hadër 

Hoxhaj në objektin e ndërtuar me leje ndërtimi nr. 2/206, datë 28.09.2011 të KRRT 

Bashkisë Vlorë, të miratuar në emër të subjektit “Çika” sh.p.k, ambientet si më 

poshtë: 
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-Dyqan me sipërfaqe 40 m2, ndodhur në katin përdhe sipas planvendosjes nr. 1 të 

aktit të ekspertimit shtesë (tetor 2016). 

-Dyqan me sipërfaqe 50 m2, të ndodhur në katin e parë, sipas planvendosjes nr. 2 të 

akt ekspertimit shtesë. 

-Apartament banimi me sipërfaqe 79.66 m2 të tipit 3, të ndodhur në katin e parë të 

banimit. 

-Apartament banimi me sipërfaqe 78.66 m2 të tipit 2, të ndodhur në katin e 9 të 

banimit; 

-Apartament me sipërfaqe 100 m2 të tipit 1, të ndodhur në katin e katërt të banimit; 

-Apartament me sipërfaqe 100 m2 të tipit 1, të ndodhur në katin 9 të banimit. 

-Detyrimin e të paditurës të paguajë shpenzimet gjyqësore”. 

4. Rezulton se ndaj vendimit nr. 1032, datë 11.12.2018 të Gjykatës së Apelit Vlorë, ka 

ushtruar të drejtën e rekursit pala e paditur në gjykimin e themelit, Shoqëria “Çika” 

sh.p.k. 

5. Me kërkesën nr. 885 prot., datë 19.03.2019, pala e paditur Shoqëria “Çika” sh.p.k i 

është drejtuar Gjykatës së Lartë për të kërkuar vendosjen e pezullimit të ekzekutimit 

të vendimit nr. 1032, datë 11.12.2018 të Gjykatës së Apelit Vlorë, e cila ishte vënë në 

ekzekutim nga pala paditëse nëpërmjet shërbimit përmbarimor. Në këtë kërkesë, pala 

e paditur ka pretenduar këto shkaqe: 

 Dy prej apartamenteve të përcaktuara në objektin e padisë nuk mund të kalojnë në 

favor të palës paditëse, pasi ato kanë kaluar në pronësi të shtetasve të tjerë. Ky fakt 

provohet qartësisht nga akti i ekspertimit. 

 Apartamenti me sipërfaqe 100 m2 të tipit 1, i ndodhur në katin e 4 (katërt) të banimit, 

është blerë me kontratë të rregullt shitblerje nga një shtetas i huaj. 

 Apartamenti me sipërfaqe 100 m2 të tipit 1, i ndodhur në katin e 9 (nëntë) të banimit, 

është blerë me kontratë të rregullt shitblerje nga një shtetas i huaj. 

 Të dy këto apartamente kanë qenë të shitura përpara fillimit të gjykimit dhe janë 

konsideruar të zëna nga eksperti gjatë gjykimit në shkallë të parë. 

 Kërkesa për pezullimin e vendimit, vjen në kushtet kur vendimi i dhënë nga Gjykata e 

Apelit është i paekzekutueshëm, pasi apartamentet që kërkohen të kalohen në pronësi 

të paditësit, kanë kaluar më parë në pronësi të subjekteve të tjerë. 

 Për këtë arsye, vijimi i ekzekutimit të këtij vendimi do të sjelli dëme me pasoja të 

rënda dhe të pariparueshme, sikundër e parashikon neni 479 i Kodit Civil. 

6. Kërkesa e shoqërisë “Çika” sh.p.k për pezullimin e vendimit nr. 1032, datë 

11.12.2018 të Gjykatës së Apelit Vlorë, i është njoftuar palës së interesuar Hadër 

Hoxha, i cili ka prapësuar para Gjykatës së Lartë se:  

 Në lidhje me vendimmarrjen e Gjykatës së Apelit Vlorë, pala e paditur kundërshton 

vetëm dy nga apartamentet e banimit që ndodhen në katin e katërt dhe në katin e 

nëntë, si pasuri të cilat i janë shitur të tretëve. Por nga ana tjetër, kjo palë refuzon që të 

bëjë ekzekutimin e vendimit për të gjitha pasuritë e tjera për të cilat nuk ka asnjë lloj 

pretendimi, duke mos i dorëzuar vullnetarisht paditësit pasuritë e tij të ligjshme. 

 Në lidhje me këto dy apartamente, nëse ato i janë shitur të tretëve, pala e paditur duhet 

të negociojë me palën paditëse për të përcaktuar mënyrën dhe modalitetet se si do ti 

përmbushi ato, pasi kjo palë në çdo lloj forme është e detyruar që të përmbushi 

detyrimet kontraktore të përcaktuara në kontratën me nr. 469 rep., dhe nr. 456 kol., 

datë 24.04.2012.  

 Në lidhje me frazën e përdorur në kërkesën për pezullim, se në aktin e ekspertimit 

është cituar që këto apartamente kanë qenë të shitura përpara fillimit të procesit 

gjyqësor, është një spekulim, pasi në asnjë pjesë të përmbajtjes së aktit kryesor të 

ekspertimit apo edhe të akteve shtesë, nuk rezulton nga eksperti një përfundim i tillë. 
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 Cili dëm i rëndë i shkaktohet palës së paditur shoqërisë “Çika” sh.p.k në këtë rast? E 

vetmja palë që është dëmtuar dhe i është shkaktuar një dëm i rëndë është pala 

paditëse, e cila i ka kaluar truallin shoqërisë “Çika” sh.p.k si investitore e pronës dhe 

ka gjithë këto vite që nuk po merr atë që i takon, si rezultat i veprimeve të paligjshme 

të kësaj shoqërie. 

 Për sa më sipër, kërkojmë rrëzimin e kërkesës për pezullimin e ekzekutimit të 

vendimit nr. 1032, datë 11.12.2018 të Gjykatës së Apelit Vlorë. 

7. Me vendimin nr. 179, datë 08.04.2019, Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë ka 

vendosur:  

-Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 1032, datë 11.12.2018 të Gjykatës së Apelit 

Vlorë deri në shqyrtimin e kësaj çështje nga Gjykata e Lartë. 

8. Pala paditëse në gjykimin e themelit të çështjes, Hadër Hoxha, përfaqësuar nga 

Av. Tomor Cano, i është drejtuar Gjykatës së Lartë me kërkesën nr. 968 prot, 

datë 21.05.2020 me të cilën ka kërkuar revokimin e vendimit nr. 179, datë 

08.04.2019 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë Tiranë, duke parashtruar këto 

shkaqe: 

 Pezullimi i ekzekutimit të vendimit nr. 1032, datë 11.12.2018 të Gjykatës së Apelit 

Vlorë, na ka sjellë dëm shumë të rëndë, pasi po endemi pa rrugëdalje në lidhje me 

problemin e strehimit. 

 Shtëpinë e vetme që paditësi në këtë gjykim dispononte, ja ka besuar palës së paditur 

në këtë gjykim, shoqërisë “Çika” sh.p.k, me qëllim që të siguronte disa ambiente 

banimi, për shkak se fëmijët e  tij janë bërë madhorë dhe kanë krijuar familjet e tyre. 

 Banesa që dispononte paditësi, nuk i përmbushte kushtet për të jetuar së bashku me 

fëmijët e tij, duke e bërë të pamundur bashkëjetesën familjare. 

 Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë kur ka pranuar kërkesën për pezullimin e vendimit 

nr. 1032, datë 11.12.2018 të Gjykatës së Apelit Vlorë, ka përdorur vetëm një 

argument ligjor, i cili konsiston në faktin se, vendimi i dhënë nga Gjykata e Rrethit 

Gjyqësor dhe Vendimi i dhënë nga Gjykata e Apelit Vlorë janë të ndryshëm. 

 Gjykata nuk ka marrë parasysh faktin që paditësi ka 7 vjet që po sorrollatet rrugëve pa 

shtëpi, si rezultat i veprimeve abuzuese dhe në kundërshtim me ligjin të palës së 

paditur në këtë gjykim, e cila ka shprehur vullnetin në një kontratë të ligjshme me 

paditësin. 

 Duke marrë në konsideratë faktin e ngarkesës së madhe të punës që ka Gjykata e 

Lartë dhe në kushtet kur sipas rendit kronologjik të shqyrtimit të çështjeve, kësaj 

çështje do ti dojë edhe disa vite që ti vijë radha për tu trajtuar, i kërkojmë Gjykatës së  

Lartë që të revokojë vendimin e saj nr. 179, datë 08.04.2019, duke na dhënë 

mundësinë që të banojmë në shtëpinë tonë. 

9. Kërkesa me nr. 968 prot, datë 21.05.2020 për revokimin e vendimit nr. 179, datë 

08.04.2019 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë, i është njoftuar palës së interesuar, 

shoqërisë “Çika” sh.p.k, e cila nuk ka paraqitur asnjë parashtresë dhe asnjë argument 

në lidhje me qëndrimin e saj ndaj kësaj kërkese. 

10. Gjatë kohës që çështja ka qenë për shqyrtim pranë Gjykatës së Lartë, kërkuesi 

Hadër Hoxha, i është drejtuar Gjykatës së Lartë me parashtresën nr. 1565 prot., 

datë 10.07.2020, me të cilën ka paraqitur disa argumenta shtesë dhe prova 

shkresore për të mbështetur kërkesën e tij për revokimin e vendimit nr. 179, 

datë 08.04.2019 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë Tiranë, duke parashtruar 

këto çështje: 

 Kërkuesi dhe familja e tij ndodhen në një gjendje shumë të vështirë, pasi nuk ka asnjë 

lloj ambienti për të banuar dhe duke ju vështirësuar shumë jetesa, si nga pikëpamja e 

mirëqenies ashtu edhe e kushteve financiare. 
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 Kërkuesi ka paraqitur vërtetim se është pensionist dhe shuma e pensionit që ai 

përfiton është në masën e 10,106 (dhjetëmijë e njëqind e gjashtë) lekë. 

 Gjithashtu, ai ka paraqitur edhe kontratën e qirasë së apartamentit ku ai po banon 

aktualisht, e cila ka në një vlerë shumë më të lartë se pensioni që ai përfiton. 

Konkretisht, sipas aktit të qirasë që i ka bashkëlidhur kësaj kërkese, rezulton se vlera e 

qirasë është në masën 250 (dyqind e pesëdhjetë) Euro në muaj. 

 Kërkuesi ka pretenduar se pezullimi i ekzekutimit të vendimit i ka shkaktuar një dëm 

të konsiderueshëm, pasi nëse ai do të kishte mundur të dispononte pronat e tij sipas 

vendimit të dhënë nga Gjykata e Apelit, jo vetëm që nuk do të ishte në kushte të 

vështira ekonomike, por ai do të kishte mundësi që të kishte të ardhura të 

konsiderueshme.  

 Kërkuesi bashkëlidhur kërkesës për revokimin e vendimit, ka depozituar një 

informacion shkresor të lëshuar nga një shoqëri immobiliare, me të cilën pasqyrohet 

se qiratë në zonën e Lungomares janë të larta. Kërkuesi referuar këtyre të dhënave ka 

pretenduar se nëse ai do të kishte në dispozicion pasuritë e tij të paluajtshme të cituara 

në vendimin e dhënë nga Gjykata e Apelit Vlorë, do të kishte mundësi që të siguronte 

të ardhura, të cilat do ti mundësonin pasjen e një jetese shumë të mirë dhe jo në 

vështirësi financiare sikundër ndodhet në këto momente.  

 Gjithashtu, kërkuesi ka depozituar pranë Gjykatës së Lartë bashkëlidhur parashtresave 

për revokimin e vendimit të pezullimit, shkresën me nr. 2376 prot., datë 25.04.2019 të 

ZVRPP Vlorë, me të cilën i është bërë me dije se: “...Në bazë të verifikimeve të 

kryera, bazuar në dokumentacionin e depozituar nuk rezulton pasuri e regjistruar në 

pronësi të shoqërisë “Çika” sh.p.k. Vendimi i Gjykatës së Apleit Vlorë me nr. 1032, 

datë 11.12.2018 është vendim detyrues për shoqërinë “Çika” sh.p.k për të 

përmbushur detyrimet kontraktore me palën paditëse. Ndodhur para këtyre fakteve 

nuk mund të procedojmë me regjistrimin e vendimit të aplikuar pranë ZVRPP Vlorë 

duke ju referuar udhëzimit nr. 1...”.  

 Bazuar në gjithë sa është pretenduar më sipër, pala kërkuese ka kërkuar përfundimisht 

revokimin e vendimit të pezullimit, pasi ky vendim nuk i ka dhënë zgjidhje problemit 

të strehimit të tyre, si dhe po sorrollaten për të fituar të drejtën e tyre nga kryerja e 

veprimeve të paligjshme nga ana e shoqërisë “Çika” sh.p.k. 

11. Parashtresa me nr. 1565 prot., datë 10.07.2020, me të cilën subjekti kërkues 

Hadër Hoxha ka paraqitur disa argumenta shtese dhe prova shkresore për të 

mbështetur kërkesën e tij për revokimin e vendimit nr. 179, datë 08.04.2019 të 

Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë Tiranë, i është njoftuar palës së interesuar, 

shoqërisë “Çika” sh.p.k, e cila nëpërmjet shkresës me nr.  1565/1 Prot., datë 

02.09.2020 ka paraqitur para Gjykatës së Lartë këto kundërshtime:  

 Pala kërkuese Hadër Hoxha në kërkesën për revokimin vendimit nr. 179, datë 

08.04.2019 të Gjykatës së Lartë ka pretenduar se jeton me shtëpi me qira dhe sipas 

akteve të paraqitura, qiraja e shtëpisë është në vlerën 250 Euro në muaj. 

 Ky pretendim i palës kërkuese është absurd dhe ka si qëllim që të manipulojë 

Gjykatën e  Lartë për të revokuar vendimin e pezullimit. Kjo për faktin se, në Vlorë 

qiratë e shtëpive variojnë nga 10,000 – 20,000 lekë të mobiluara. Përveç këtij fakti, 

kërkuesi nuk jeton në Shqipëri por në zonën e  Firences, Prato, Itali, fakt i cili është 

lehtësisht i verifikueshëm nga sistemi TIMS. 

 Fakti që qiratë e shtëpive në Vlorë nuk janë në masën 250 Euro, provohet edhe nga 

fakti që kontrata e qirasë që pala paditëse i ka bashkëlidhur kërkesës për revokim, 

rezulton të jetë hartuar nga vetë palët dhe jo para noterit publik, duke konsumuar 

vepër penale nga ana e Firmës “Mara” sh.p.k, duke fshehur të ardhurat dhe duke mos i 

deklaruar ato para institucioneve tatimore. 
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 Gjithashtu, pala kërkuese ka paraqitur si provë një shkresë nga agjencia immobiliare 

“Century 21 Aulona” në lidhje me vlerën e qirave, e cila rezulton ti korrenspondojë 

zonës së Lungomares Vlorë, ndërsa kontrata e qirasë e pretenduar se është lidhur nga 

vetë palët, bëhet fjalë për një apartament të ndodhur në rrugën Transballkanike, ku 

çmimet variojnë nga 15,000 - 20,000 Lekë. 

 Për sa i përket shtëpisë, të cilën kërkuesi pretendon se ja ka marrë firma e ndërtimit 

“Çika” sh.p.k duke ja prishur atë për efekt të ndërtimit të ri, theksojmë se përveç 

dokumentacionit të ndodhur në dosje, me VKM  nr. 310, datë 20.05.2013 pronari 

Hadër Hoxha është shpronësuar nga Bashkia Vlorë për sip. e truallit 114.7 m2 dhe për 

sipërfaqen e ndërtesës 32 m2. Për këtë fakt kërkuesi ka paraqitur fakte të rreme, pasi 

shtëpia e kërkuesit në këtë gjykim Hadër Hoxha, nuk është prishur nga shoqëria e 

ndërtimit “Çika” sh.p.k. 

 Ky është edhe thelbi i konfliktit midis kërkuesit dhe shoqërisë “Çika” sh.p.k. Prona e 

kërkuesit Hadër Hoxha është zvogëluar për shkak të shpronësimit nga shteti për 

zhvillimin e zonës së Lungomares, e për rrjedhojë është zvogëluar edhe leja e 

ndërtimit nga sipërfaqja 638,8 m2 e cila ka qenë në momentin fillestar kur është 

nënshkruar kontrata e sipërmarrjes, në sipërfaqen prej 288,8 m2 pas shpronësimit të 

palës paditëse. Në këtë moment, pala paditëse duhej të ishte paraqitur para firmës së 

ndërtimit për nënshkrimin e kontratës së re, në momentin që i ishte lëshuar edhe një 

çertifikatë e re pronësie, e cila ka qenë më emër tjetër nga çertifikata e mëparshme. 

 Gjithashtu, në lidhje me ndryshimin e emrit në kontratën e porosisë, pala paditëse 

kishte paraqitur kërkesë në gjykatë, duke e goditur si të pavërtetë çertifikatën e 

mëparshme, fakt i cili e bën të pavlefshëm edhe vetë kontratën e mëparshme të 

porosisë.  

 Pavarësisht faktit të mësipërm, edhe sikur të merret e mirëqenë kontrata e parë e 

porosisë, pala kërkuese duhet të ishte paraqitur para firmës së ndërtimit për të 

nënshkruar një aneks kontrate me shoqërinë e ndërtimit, pasi sipërfaqja e pronës së tij 

ishte zvogëluar dhe për këtë arsye, shoqëria e ndërtimit nuk mund ti jepte kërkuesit të 

njëjtën sipërfaqe ndërtimi, kur trualli i vendosur në dispozicion të ndërtimit nga pala 

kërkuese ishte zvogëluar. Për këto arsye, kërkuesi qëllimshëm nuk është paraqitur për 

të nënshkruar aneksin e kontratës. 

 Përsa i përket dëmit të shkaktuar që ka pretenduar pala kërkuese, vlen të theksohet 

fakti se dëmi që i është shkaktuar shoqërisë së ndërtimit “Çika” sh.p.k është disa herë 

më i madh dhe e kalon dëmin ekzistencial prej 200,000 Euro, pa përfshirë këtu dëmin 

moral të shkaktuar firmës dhe fitimin e munguar. Ndërsa dëmi që pretendon pala 

kërkuese është shumë herë më i vogël. 

 Fakti që Gjykata e Lartë ka pranuar kërkesën për pezullimin e ekzekutimit të vendimit 

të dhënë nga Gjykata e Apelit Vlorë, tregon se janë marrë në konsideratë fakti se cilës 

palë i shkaktohet më shumë dëm nga ekzekutimi i këtij vendimi dhe cila palë ka më 

shumë të drejtë. 

 Për llogari të pronarit nga ana e Firmës së ndërtimit “Çika” sh.p.k janë ngrirë 3 

apartamente dhe 2 dyqane, të cilat presin që paditësi të paraqesë dokumentacionin e 

pronësisë dhe të nënshkruaj kontratën e re për lejen e re të vitit 2014 që u zvogëlua, 

ose të nënshkruante një aneks kontrate me qëllim që të bëhej shkëmbimi i truallit 

midis pronarit të truallit dhe firmës së ndërtimit. Për këtë arsye, kontrata e 

sipërmarrjes së vitit 2012, nuk ka fuqi prapavepruese për lejen e vitit 2014.  

 Për gjithë sa është pasqyruar më sipër, Gjykata e Lartë nuk duhet ta marrë parasysh 

kërkesën për revokimin e vendimit dhe duhet të vendosë rrëzimin e saj. 
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II. Vlerësimi i Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë 

 

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

kërkuese, për të revokuar vendimin nr. 179, datë 08.04.2019 të Kolegjit Civil të 

Gjykatës së Lartë Tiranë, me të cilin është pezulluar ekzekutimi i vendimit gjyqësor 

nr. 1032, datë 11.12.2018 të Gjykatës së Apelit Vlorë, është i bazuar në prova dhe në 

ligj dhe si e tillë duhet pranuar. 

13. Kolegji fillimisht vlerëson të theksojë 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 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 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. 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 në 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.  

14. Ndërsa, në pikën 6 të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile, parashikohen qartësisht 

se: “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”. 

15. Në analizë të dispozitës ligjore të sipërcituar, Kolegji vlerëson se kërkesa për revokim 

të vendimit të pezullimit, duhet të lidhet ngushtësisht me shkaqet, rrethanat dhe 

kushtet që ka paraqitur pala kërkuese dhe ka vlerësuar gjykata, në momentin që ka 

dhënë vendimin për pezullimin e ekzekutimit të vendimit. Në këtë kuptim, në rastin e 

kërkesës për revokimin e pezullimit, pala që pretendon revokimin e vendimit, duhet të 

pretedojë para gjykatës se shkaqet dhe rrethanat që e kanë detyruar gjykatën për të 

vendosur pezullimin e ekzekutimit të vendimit, kanë rënë, janë shuar ose këto 

rrethana kanë ndryshuar në atë shkallë pas dhënies së vendimit të pezullimit, sa e 

bëjnë këtë vendim joaktual dhe që ka humbur qëllimin për të cilin është dhënë.  

16. Ligjvënësi ka qenë i kujdesshëm, që në këto lloj gjykimesh të parashikojë qartësisht 

se pala që paraqet kërkesën për revokimin e vendimit të pezullimit, duhet të paraqesë 

edhe prova shkresore që provojnë pretendimet e saj, në mënyrë që kërkesa për 

revokim të respektojë jo vetëm parimin e sigurisë juridike të vendimeve gjyqësore, 

parimin e garantimit të propocionalitetit të interesave të palëve që preken prej 

vendimit të pezullimit, por edhe të justifikohet nga pikëpamja e ligjit dhe faktit heqja 

e një mase të përkohshme, e cila kurrsesi nuk mund të kthehet në një mjet abuziv 

procedurial nga palët e interesuara. Ky ka qenë edhe qëllimi i ligjvënësit, kur e ka 

parashikuar mjetin procedurial të kërkesës për revokimin e vendimit të pezullimit, si 

një risi në ndryshimet ligjore që i ka bërë Kodit të Procedurës Civile në vitin 2017.   

17.  Duke iu rikthyer çështjes konkrete, Kolegji pasi mori në shqyrtim dhe vlerësim 

pretendimet e ngritura nga pala kërkuese Hadër Hoxha, prapësimet e dhëna nga pala e 

interesuar shoqëria “Çika” sh.p.k, si dhe vlerësoi provat shkresore të depozituara gjatë 
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këtij gjykimi, arrin në konkluzionin se pas dhënies së vendimit nr. 179, datë 

08.04.2019 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë Tiranë, pala kërkuese është vendosur 

në pozita shumë herë më të vështira, sesa shoqëria “Çika” sh.p.k.   

18. Referuar provave shkresore të administruara në dosje, Kolegji konstaton se të ardhurat 

e kërkuesit Hadër Hoxha, janë shumë herë më të ulëta se shpenzimet që ai duhet të 

kryejë për të pasur një jetesë minimale. Në këtë drejtim, Kolegji ka marrë në 

konsideratë vetëm shpenzimin që kërkuesi duhet të kryejë për qiranë e shtëpisë ku ai 

jeton, pa e shtrirë vlerësimin dhe shqyrtimin gjyqësor edhe tek shpenzimet e tjera 

bazike si ushqimin, veshjen, pagimin e dritave dhe të ujit, shpenzime të cilat janë të 

detyrueshme për një minimum jetik dhe po të merreshin në konsideratë, provojnë 

qartë faktin që pala kërkuese është në pamundësi për të përballuar një jetesë normale. 

Ky konstatim, provohet qartësisht nga vërtetimi i lëshuar nga DRSSH Vlorë, me të 

cilin është pasqyruar se kërkuesi përfiton pension pleqërie në masën prej 10,106 

(dhjetëmijë e njëqind e gjashtë) lekë, ndërsa pagesa e qirasë mujore që kërkuesi duhet 

të kryejë për apartamentin e banimit është në vlerën prej 250 (dyqind e pesëdhjetë) 

euro.  

19. Nuk rezulton që gjatë këtij gjykimi, gjykatës ti jetë bërë me dije apo ti jetë paraqitur 

ndonjë provë shkresore, me të cilën të provohet fakti se kërkuesi ka të ardhura të tjera 

financiare, përveç pensionit të pleqërisë. Për këtë arsye, konkludohet se të ardhurat 

tërësore mujore të palës kërkuese në këtë gjykim janë në kufijtë minimal të jetesës. 

Në këtë drejtim, Kolegji vlerëson të theksojë faktin se, edhe nëse do ta merrte të 

mirëqenë pretendimin e ngritur nga shoqëria “Çika” sh.p.k, se vlera e kontratës së 

qirasë në masën 250 (dyqind e pesëdhjetë) Euro nuk është reale, pasi çmimet e 

apartamenteve të banimit në Rrugën Transballkanike (zona ku pala kërkuese ka marrë 

apartamentin me qira), variojnë nga 10,000- 20,000 lekë të mobiluara, sërisht pala 

kërkuese ndodhet në pozitë të vështirë financiare për ta përballuar këtë qira, referuar 

të ardhurave që ai merr aktualisht dhe që ka provuar në këtë gjykim. Për këtë arsye, 

pretendimin e palës kërkuese se gjendja e tij ekonomike është vështirësuar ndjeshëm 

nga vendosja e masës së pezullimit të ekzekutimit të vendimi, ky Kolegj e gjen të 

drejtë dhe të provuar. 

20. Në çështjen objekt gjykimi, pala kërkuese ka pretenduar se me nxjerrjen e vendimit 

179, datë 08.04.2019 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë Tiranë, kësaj pale i është 

shkaktuar një dëm serioz, i konsiderueshëm dhe që do të jetë i vazhdueshëm deri sa 

masa e pezullimit të ekzekutimit të hiqet nga gjykata. Kërkuesi Hadër Hoxha, ka 

pretenduar se në qoftë se shoqëria “Çika” sh.p.k do të kishte përmbushur detyrimin e 

saj dhe do ti kishte dorëzuar atij 4 apartamentet e banimit dhe dy dyqanet respektive, 

kjo palë jo vetëm që do të kishte një jetesë mjaft të mirë, por ajo do të kishte mundësi 

që të krijonte të ardhura të konsiderueshme, pasi disa prej pasurive të saj ajo do të 

mund ti jepte me qira. Këtë pretendim, pala kërkuese e ka mbështetur tek 

informacioni i lëshuar nga shoqëria immobiliare “Century 21 Aulona” sh.p.k, në të 

cilin janë evidentuar çmimet e qirasë që aplikohen për m2 në Zonën e Lungomares.   

21. Kolegji çmon të theksojë faktin se, shoqëria “Çika” sh.p.k nuk rezulton ti ketë 

kundërshtuar vlerat e çmimit të qirasë të pasqyruara në shkresën e lëshuar nga 

shoqëria immobiliare “Century 21 Aulona”. Madje, kjo shoqëri ka pohuar faktin se 

këto çmime i referohen zonës së Lungomarës dhe jo rrugës Transballkanike ku 

kërkuesi ka marrë shtëpinë me qera. Për këtë arsye, Kolegji, bazuar tek të dhënat që 

pasqyron kjo shkresë, arrin në konkluzionin se nëse pala kërkuese do të kishte në 

disponim të saj 2 (dy) dyqanet dhe 4 (katër) apartamentet e banimit, do të kishte 

mundësi që të realizonte mjaftueshëm të ardhura, të cilat jo vetëm që do ti siguronin 

atij një jetesë më të mirë, por do të ndikonin në përmirësimin e ndjeshëm të të 
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ardhurave të tij financiare.  Kolegji vlerëson të theksojë faktin se, po të merret në 

konsideratë periudha kohore, nga momenti që është nxjerrë vendimi nr. 179, datë 

08.04.2019 i Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë Tiranë deri në momentin e shqyrtimit 

të kësaj kërkese, si dhe statusi ligjor dhe ekonomik që kanë të dyja palët e përfshira në 

këtë gjykim civil, dëmi që i është shkaktuar palës kërkuese është qartësisht jo 

proporcionale me atë që do ti ishte shkaktuar shoqërisë “Çika” sh.p.k, nëse kjo e 

fundit do ja kishte dorëzuar këto pasuri të paluajtshme kërkuesit. 

22. Shoqëria “Çika” sh.p.k në prapësimet e dhëna para gjykatës, ka pranuar faktin se 

palës kërkuese i është shkaktuar dëm, por ajo ka vlerësuar se ky dëm është shumë 

herë më i vogël nga dëmi ekzistencial që ka pësuar kjo shoqëri, dëm i cili përllogaritet 

në vlerën prej  200,000 (dyqind mijë) Euro, pa marrë parasysh dëmin moral që i është 

shkaktuar shoqërisë. Në lidhje me këtë pretendim, Kolegji vlerëson se shoqëria nuk ka 

paraqitur asnjë provë konkrete se cili është dëmi ekzistencial që i është shkaktuar 

kësaj shoqërie, përsa kohë ajo ka mbajtur gjatë gjithë kohës në administrim 

apartamentet dhe dyqanet objekt shqyrtimi. Gjithashtu, i paprovuar mbetet në këtë 

gjykim se mbi cilat kushte dhe kritere ligjore dhe financiare është përllogaritur dëmi 

që i është shkaktuar kësaj shoqërie në masën prej 200,000 (dyqind mijë) Euro.    

23. Referuar përmbajtjes së shkresës me nr. 2376 prot., datë 25.04.2019 të lëshuar nga 

ZVRPP Vlorë, e cila është paraqitur nga pala kërkuese me cilësin e provës, është 

pasqyruar fakti se sipas verifikimeve të kryera pranë ZVRPP Vlorë, nuk rezulton që 

shoqëria “Çika” sh.p.k të ketë të regjistruar pasuri të paluajtshme në emër të saj. Për 

këtë arsye, Kolegji vlerëson se pala kërkuese ka të drejtë që të ketë dyshime të 

arsyeshme se shoqëria “Çika” sh.p.k nuk do të mund që të përmbushi detyrimet e saj 

që i rrjedhin nga gjykimi i themelit, duke vështirësuar ndjeshëm edhe dhënien e dy 

apartamenteve dhe dy dyqaneve që ajo nuk i kishte tjetërsuar tek të tretët në 

momentin e nxjerrjes së vendimit nr. 179, datë 08.04.2019 i Kolegjit Civil të Gjykatës 

së Lartë Tiranë. Shoqëria “Çika” sh.p.k nuk rezulton të ketë kundërshtuar përmbajtjen 

e shkresës së lëshuar nga ZVRPP Vlorë, por ka pretenduar se për llogari të pronarit, 

nga ana e saj janë ngrirë 3 (tre) apartamente dhe 2 (dy) dyqane. Megjithatë, përtej 

pohimit të këtij fakti, kjo shoqëri nuk rezulton të ketë paraqitur para gjykatës ndonjë 

dokument shkresor, me të cilat provon se i ka në pronësi këto apartamente dhe dyqane 

(vërtetim pronësie), si dhe i ka bllokuar ato pranë Agjencisë Shtetërore të Kadastrës, 

Zyra Vlorë (ish-ZVRPP Vlorë) për efekt të ekzekutimit të vendimi gjyqësor nr. 1032, 

datë 11.12.2018 të Gjykatës së Apelit Vlorë. 

24. Në vijim të sa më sipër, Kolegji e çmon të arsyeshme që të ndalet tek fakti se, referuar 

përmbajtjes së vendimit vendimit nr. 179, datë 08.04.2019 i Kolegjit Civil të Gjykatës 

së Lartë Tiranë, ka rezultuar se Shoqëria “Çika” sh.p.k ka kërkuar pezullimin e 

ekzekutimit të vendimit, me arsyetimin se dy nga apartamentet objekt i gjykimit të 

themelit të çështjes, janë shitur përpara fillimit të këtij gjykimi tek persona të tretë. 

Për këtë arsye, vendimi i gjykatës së apelit ishte i paekzekutueshëm për sa i përket 

këtyre dy apartamenteve dhe duhej të vendosej pezullimi i ekzekutimit të tij. Në vijim 

të këtij fakti, Kolegji vlerëson të theksojë se shoqëria “Çika” sh.p.k nuk ka sqaruar 

apo saktësuar para gjykatës nëse 3 (tre) apartamentet dhe 2 (dy) dyqanet që i ka ngrirë 

për llogari të kërkuesit në këtë gjykim, janë objekt i gjykimit të themelit (pra objektet 

e cituara në dispozitivin e vendimit të Gjykatës së Apelit Vlorë), apo janë pasuri të 

tjera të paluajtshme (asete) të cilat shoqëria i ka në pronësi të saj, si garanci për 

ekzekutimin e vendimit gjyqësor.  

25. Nga shqyrtimi në tërësi i fakteve dhe rrethanave që kanë ekzistuar në momentin e 

dhënies së vendimit nr. 179, datë 08.04.2019 i Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë 

Tiranë, shoqëria “Çika” sh.p.k nuk ka pasur në pronësi të saj 2 (dy) nga 4 (katër) 
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apartamentet objekt shqyrtimi gjyqësor, pasi i kishte tjetërsuar ato tek të tretët. Ndërsa 

në këtë gjykim, kjo shoqëri pretendon se ka në disponim të saj 3 (tre) apartamente dhe 

2 (dy) dyqane, për të cilat pret të nënshkruaj marrëveshjen përkatëse me kërkuesin 

Hadër Hoxha sipas lejes së re të miratuar në vitin 2014 ose të bëjë kontratën e 

shkëmbimit të truallit, fakt i cili  bie ndesh me sa ka pretenduar kjo shoqëri kur ka 

kërkuar pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 1032, datë 11.12.2018 të Gjykatës së 

Apelit Vlorë.  

26. Bazuar tek të dhënat që pasqyron shkresa me nr. 2376 prot., datë 25.04.2019 lëshuar 

nga ZVRPP Vlorë, si dhe në kushtet kur shoqëria “Çika” sh.p.k nuk ka paraqitur asnjë 

provë shkresore se ka të regjistruar pranë Agjencisë së Kadastrës Shtetërore, Zyra 

Vlorë 5 (pesë) pasuritë të paluajtshme dhe i ka bllokuar ato për efekt të ekzekutimit të 

vendimit gjyqësor të dhënë nga Gjykata e Apelit Vlorë, Kolegji e gjen të drejtë dhe të 

arsyeshëm shqetësimin e palës kërkuese se nëse nuk revokohet vendimi i pezullimit, 

atëherë kësaj pale do ti bëhet i pamundur ose shumë i vështirë ekzekutimi i së drejtës 

së fituar me vendimin e gjykatës së apelit, sidomos për 2 (dy) apartamentet e banimit 

dhe 2 (dy) dyqanet, të cilat në momentin e vendosjes së masës së pezullimit, janë 

pretenduar se nuk kanë qenë të tjetërsuara tek të tretët.   

27. Në lidhje me pretendimet e tjera të parashtruara nga shoqëria “Çika” sh.p.k, në lidhje 

me kërkesën e subjektit Hadër Hoxha për të revokuar vendimin nr. 179, datë 

08.04.2019 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë Tiranë, ky Kolegj vlerëson se ato në 

tërësi nuk janë të mjaftueshme për të konkluduar në rrëzimin e kërkesës, si dhe nuk 

mbështeten në prova shkresore. Në lidhje me pretendimet se, kontrata e qirasë e lidhur 

midis Hadër Hoxha dhe shoqërisë “Mara” sh.p.k nuk është e vlefshme, pasi ajo nuk 

është realizuar para noterit publik dhe nuk është deklaruar pranë organeve tatimore, 

duke u konsumuar vepra penale e fshehjes së të ardhurave, Kolegji vlerëson se këto 

pretendime nuk duhet të pranohen.  

28. Kontrata e qirasë e lidhur midis palës Hadër Hoxha dhe firmës “Mara” sh.p.k është 

një kontratë qiraje me afat 3 vjeçar, e cila është kryer me shkrim dhe është nënshkruar 

nga palët, në përputhje me parashikimet e nenit 803/4 të Kodit Civil. Legjislacioni 

civil në fuqi, në asnjë moment nuk ka parashikuar që kontrata e qirasë duhet të bëhet 

patjetër me akt noterial, në mënyrë që ajo të jetë e vlefshme nga pikëpamja e formës. 

Kolegji çmon të theksojë faktin se, gjykata nuk mund të marrë në shqyrtim dhe të 

analizojë vlefshmërinë e kontratës së qirasë, nisur nga fakti nëse palët e përfshira e 

kanë deklaruar atë ose jo në organet tatimore, pasi vlefshmëria e kontratës së qirasë 

dhe fshehja e të ardhurave apo mosdeklarimi i tyre para organeve tatimore nuk janë 

objekt i këtij gjykimi. Kontrata e qirasë e lidhur midis kërkuesit Hadër Hoxha dhe 

shoqërisë “Mara” sh.p.k, është depozituar në këtë gjykim me cilësinë e provës dhe si e 

tillë, ajo mund të goditet në këtë gjykim vetëm për falsitet. Në kushtet kur shoqëria 

“Çika” sh.p.k nuk e ka goditur kontratën e qirasë për falsitet, si dhe nuk ka paraqitur 

prova shkresore me të cilat të provojë këtë pretendim, ky pretendim nuk mund të 

pranohet.  

29. Shoqëria “Çika” sh.p.k, ka pretenduar gjithashtu në këtë gjykim, se pala paditëse 

Hadër Hoxha nuk jeton në Shqipëri, por jeton në Itali, fakt i cili provohet nga të 

dhënat e sistemit TIMS. Në lidhje me këtë pretendim, kjo shoqëri nuk ka paraqitur 

asnjë të dhënë të siguruar nga sistemi TIMS, duke i lënë këto pretendime në nivel 

deklarativ. Kolegji e shikon të arsyeshme që të qartësojë faktin se, sistemi TIMS nuk 

është një sistem i aksesueshëm nga publiku apo institucionet shtetërore publike 

(përfshirë këtu edhe gjykatat), në mënyrë që të dhënat e gjeneruara apo të 

administruara prej tij të mund të merren lehtësisht. Për këtë arsye, Kolegji vlerëson të 

theksojë se, ishte detyra e shoqërisë “Çika” sh.p.k që ti merrte këto të dhëna pranë 
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autoritetit përkatës dhe tja vinte në dispozicion gjykatës për ti vlerësuar dhe shqyrtuar 

ato. Në kushtet kur pala që ka ngritur pretendimin nuk ka kryer asnjë përpjekje për të 

marrë apo siguruar në cilësinë e provës të dhënat nga sistemi TIMS, ky veprim nuk 

mund të bëhet kryesisht nga gjykata. Megjithatë, edhe sikur pala paditëse Hadër 

Hoxha të provohet se jeton jashtë jashtë shtetit, kjo nuk e pengon atë si qytetar i 

Republikës së Shqipërisë që të ketë edhe një rezidencë banimi në Shqipëri, e cila i 

nevojitet për të banuar kur ai vjen në shtetin amë. Për këtë arsye, Kolegji vlerëson se 

ky pretendim nuk mund të zhvlerësojë faktin që paditësi ka marrë një shtëpi banimi 

me qira në qytetin e Vlorës, apo të përbëjë një pretendim të mjaftueshëm për të 

rrëzuar kërkesën e kërkuesit për revokimin e vendimit objekt shqyrtimi.  

30. Bazuar sa më sipër, Kolegji arrin në konkluzionin se faktet dhe rrethanat e pasqyruara 

nga pala kërkuese kanë ndryshuar pas dhënies së vendimit nr. 179, datë 08.04.2019 i 

Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë. Pretendimet e ngritura nga pala kërkuese në këtë 

gjykim, i përgjigjen kërkesave që parashikon neni 479, pika 6 e K.Pr.Civile dhe si të 

tilla, ato duhet të pranohen duke u vendosur revokimi i vendimit nr. 179, datë 

08.04.2019 i Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë. Kolegji e gjen të provuar me akte 

shkresore të pakundërshtuara nga pala e interesuar në këtë gjykim, se gjendja e 

vështirë ekonomike e palës është vështirësuar edhe më shumë nga vendosja e 

pezullimit të ekzekutimit të vendimit nr. 1032, datë 11.12.2018 të Gjykatës së Apelit 

Vlorë, si dhe dëmi që ka pësuar kjo palë nga mosmarrja në administrim të pronave të 

paluajtshme dhe hedhja e tyre në qarkullimin civil, është i matshëm, i konsiderueshëm 

dhe është vështirësuar mundësia e kësaj pale për ti rikuperuar ato.  

31. Kolegji, pa i hyrë fare pretendime të palëve që kanë lidhje me zgjidhjen e themelit të 

çështjes si dhe meritës së tyre për pranueshmeri ose jo, është kufizuar në këtë gjykim 

për të shqyrtuar dhe vlerësuar pasojat që ka sjellë vendimi objekt revokimi, faktet dhe 

rrethanat që kanë ndodhur pas dhënies së tij, duke mbajtur në konsideratë që pasojat 

që ka sjellë vendimi nr. 179, datë 08.04.2019 i Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë të 

jenë të balancuara dhe porpocionale për të gjitha palët që preken prej tij. Ky Kolegj 

vlerëson të theksojë se ky ka qenë edhe vetë qëllimi i ligjvënësi kur ka parashikuar 

nenin 479 të K.Pr.Civile, duke i lënë diskrecion Gjykatës së Lartë që të vendosi 

pezullimin e ekzekutimit të vendimit të formës së prerë, i cili sjell pasoja të 

parikuperueshme dhe të menjëhershme për palët që preken prej tij, përpara se rekursi i 

paraqitur nga palët e interesuara të marri zgjidhje me një vendim përfundimtar.  

32. Në kërkesën objekt shqyrtimi, pala kërkuese nuk ka argumentuar dhe nuk ka 

parashtruar se dëmi që i është shkaktuar nuk është i parikuperueshëm, por ky Kolegj 

referuar përmbajtjes së provave shkresore që i janë paraqitur nga pala kërkuese në 

këtë gjykim, por edhe gjendjes ekonomike në të cilën ndodhet kërkuesi pas dhënies së 

vendimit nr. 179, datë 08.04.2019 i Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë, arrin në 

konkluzionin se pasojat e krijuara nga ky vendim nuk janë aspak porpocionale për të 

dyja palët e prekura prej tij. Dukshëm, pala kërkuese në këtë gjykim, është vendosur 

në një pozitë shumë herë më të vështirë se pala tjetër e interesuar, e cila ka qenë edhe 

pala që ka kërkuar pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 1032, datë 11.12.2018 të 

Gjykatës së Apelit Vlorë. Për me tëpër që gjatë këtij gjykimi, u pasqyruan fakte dhe 

rrethana të cilat kanë ndryshuar pas dhënies së vendimit objekt revokimi, të cilat e 

kanë përkeqësuar ndjeshëm pozitën e palës kërkuese në këtë gjykim. 

33. Për gjithë sa është pasqyruar më sipër në këtë vendim, Kolegji Civil i Gjykatës së 

Lartë vlerëson se ka vend për të pranuar kërkesën e paraqitur nga kërkuesi Hadër 

Hoxha për revokimin e vendimit nr. 179, datë 08.04.2019 të Kolegjit Civil të Gjykatës 

së Lartë, me të cilin është pezulluar ekzekutimi i vendimit gjyqësor nr. 1032, datë 
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11.12.2018 të Gjykatës së Apelit Vlorë, pasi ajo është tërësisht e mbështetur në prova 

dhe në ligj. 

 

P Ë R   K Ë T O   A R S Y E 

 

Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë, në bazë të nenit 479/6 të Kodit të Procedurës Civile; 

 

V E N D O S I 

 

Pranimin e kërkesës së paraqitur nga kërkuesi Hadër Hoxha. 

Revokimin e vendimit nr. 179, datë 08.04.2019 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë. 

 

 

Tiranë, më 30.09.2020 

 

   ANËTAR            ANËTAR             KRYESUES 

Sokol SADUSHI         Ilir PANDA          Ervin PUPE 

 

 

 

 


