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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË

KOLEGJI CIVIL
Nr. 11/2 i Vendimit.

V E N D I M
NË EMËR TË REPUBLIKËS

Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë i përbërë nga:

Ervin PUPE Kryesues
Sokol SADUSHI Anëtar
Ilir PANDA Anëtar

Në datën 07.10.2020 mori në shqyrtim në dhomën e këshillimit çështjen civile që iu përket
palëve:

Kërkues: Feride Dine

Objekti: Revokimin e Vendimit Nr. 11/669, datë 13.02.2019 të Kolegjit
Civil të Gjykatës së Lartë nëpërmjet të cilit është vendosur
“Pezullimi i ekzekutimit të vendimit nr. 522, datë 05.06.2018 të
Gjykatës së Apelit Vlorë”.

Baza ligjore: Nenet 472 e vijues; neni 479, neni 485 e vijues të KPr. C, nenet
92, 106 dhe 419 e vijues të Kodit civil.

Për çështjen civile:

Paditës: Feride Dine
Pandeli Dine

I paditur: Robert Ilia etj

KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SE LARTË

Pasi dëgjoi relacionin e gjyqtarit Ervin Pupe dhe bisedoi çështjen në tërësi në dhomën e
këshillimit,

V  Ë  R  E  N:

I. Rrethanat e çështjes

1. Para Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji), palës kërkuese Feride Dine e
Pandeli Dine, me datë 20.11.2019 ka paraqitur kërkesë për: “Revokimin e Vendimit Nr.
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11/669, datë 13.02.2019 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë nëpërmjet të cilit është
vendosur “Pezullimi i ekzekutimit të vendimit nr. 522, datë 05.06.2018 të Gjykatës së
Apelit Vlorë”.

2. Referuar akteve të administruara në gjykatat e faktit rezulton se paditësit Feride Dine e
Pandeli Dine i janë drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë kundrejt palës së paditur
Robert Ilia etj, me padinë objekt:  “Shpërblimin e dëmit pasuror...”.

3. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Vlorë me vendimin nr. 1561, datë 09.10.2017 ka vendosur:
“Pranimin pjesërisht të padisë.
Detyrimin e të paditurit Robert Ilia t’u kthejë paditësve Feride Dine e Pandeli Dine
shumën prej 16.895.092 lekësh.
Rrëzimin e padisë në lidhje me kërkimet e tjera dhe të paditurit e tjerë të këtij gjykimi.
Shpenzimet gjyqësore i ngarkohen të paditurit Robert Ilia.
Kundër këtij vendimi mund të bëhet ankim në Gjykatën e Apelit Vlorë brenda 15 ditëve
duke filluar nga e nesërmja e shpalljes së tij. Për palët në mungesë ky afat nis nga e
nesërmja e marrjes dijeni për të”.

4. Gjykata e Apelit Vlorë, me vendimin nr. 522, datë 05.06.2018 ka vendosur:
“Lënien në fuqi të vendimit nr. 1561, datë 09.10.2017 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor
Vlorë me këtë ndryshim:
Detyrimin e të paditurve Robert Ilia, Fatmira Gjata, Kreshnik Vuthi, Etleva Pojani, Alida
Mehilli të dëmshpërblejnë paditësat për vlerën prej 16.895.092 lekë”.

5. Kundër këtij vendimi ka paraqitur rekurs kërkuesi Robert Ilia, i cili ka kërkuar edhe
pezullimin e ekzekutimit vendimit.

6. Gjykata e Lartë me vendimin nr. 11/669, datë 13.02.2019 ka vendosur:
“Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 522, datë 05.06.2018 të Gjykatës së Apelit
Vlorë”.

7. Në bazë të nenit 479/6 të Kodit të Procedurës Civile, kërkuesja Feride Dine ka paraqitur
kërkesë (për herë të dytë), për Revokimin e Vendimit Nr. 11/669, datë 13.02.2019 të
Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë nëpërmjet të cilit është vendosur “Pezullimi i
ekzekutimit të vendimit nr. 522, datë 05.06.2018 të Gjykatës së Apelit Vlorë”.

7.1. Në këtë kërkesë parashtrohen shkaqet si vijon:
 Pala kërkuese Feride Dine kërkon që të revokohet masa e pezullimit të ekzekutimit të
vendimeve të mësipërme për shkak se masa e pezullimit të ekzekutimit të vendimit sjell
pasoja të pariparueshme për vetë palët paditëse Feride dhe Pandeli Dine dhe jo për palët e
paditura.
 Së pari, gjatë gjykimit në të dyja shkallët e gjyqësorit, është vërtetuar gjyqësisht se
dëmi i është shkaktuar vetëm palëve paditëse Feride Dine dhe Pandeli Dine, të cilët mbas
prishjes së banesës së tyre nuk kanë përfituar pasuritë e premtuara prej palëve të paditura.
Fakti i prishjes së banesës së palëve paditëse, të mashtruar nga premtimi i palëve të
paditura (pronare të truallit) se me ndërtimin e pallatit ata do të përfitonin 3 apartamente
të reja, përbën arsyen e vetme që ata sot ata ndodhen pa shtëpi, për më tepër në një moshë
të thyer dhe që s'mund të kujdesen mjaftueshëm për veten.
 Së dyti, bëjmë me dije Gjykatën se Z. Pandeli Dine është 80 vjec, ndërsa Znj. Feride
Dine është 76 vjeçe. ndërkohë që rikuperimi i pasojave të dëmit të shkaktuar ndaj tyre,
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prej palëve të paditura, rrezikon realisht që të bëhet i pamundur, për shkak të vetë moshës
së tyre si dhe situatës objektive në të cilën ndodhet Gjykata e Lartë, në lidhje me
pamundësinë e gjykimit të çështjeve të themelit. Situatë, e cila duke u patur parasysh edhe
volumin e dosjeve të regjistruara dhe në pritje të gjykimit, do të bënte që palët paditëse
potencialisht do të mund të përfitonin rikuperimin e dëmit të shkaktuar mbas një kohe
shumë të gjatë për ta.
 Së treti, në lidhje me regjistrimin e pasurisë nëpërmjet përdorimit të Vendimi nr.
4023/18, datë 25.06.2009 i A.K.K.P. Tiranë, në ngarkim të paditurit Robert Ilia është
duke u zhvilluar gjykimi penal për akuzat e “Mashtrimit” dhe “Falsifikimit të
dokumenteve”, kjo çështje është aktualisht e regjistruar dhe pritet të gjykohet pranë
Gjykatës së Lartë me Nr. Çështje 53201-01730-00-2017, datë regjistrimi 24,11.2017.
 Së fundmi: Vendimi nr. 4023/18, datë 25.06.2009 i A.K.K.P. Tiranë (titulli i pronësisë
i palëve të paditura) është objekt gjykimi përpara Gjykatës së Shkallës së Parë Vlorë me
palë paditëse Avokaturën e Shtetit dhe objekt shpalljen e pavlefshmërisë absolute të tij.
Në lidhje me të, nëpërmjet Vendimit nr. 560, datë 13.04.2018 Gjykata e Lartë ka
vendosur: “Prishjen e vendimit nr. 1151, datë 03.07.2017, të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor
Vlorë dhe dërgimin e çështjes në po atë gjykatë për vazhdimin e gjykimit
 Të gjitha këto rrethana, të bazuara në prova dhe të vërtetuara gjyqësisht nëpërmjet
vendimit të formës së prerë në favor të palëve paditëse, çojnë në përfundimin se Gjykata e
Lartë duhet të pranojë kërkesën për revokimin e masës së pezullimit të ekzekutimit të
vendimit gjyqësor.

8. Kolegji Civil vëren se palët e tjera, pjesëmarrëse në gjykimin e çështjes ku është dhënë
vendimi gjyqësor, janë njoftuar rregullisht për kërkesën e paraqitur nga kërkuesja Feride
Dine, për revokimin e pezullimit të ekzekutimit të vendimit, të cilët kanë parashtruar
argumente për qëndrimin e tyre lidhur me bazueshmërinë e kërkesë, duke kërkuar
mospranimin e saj, pasi jemi në të njëjtat kushte me kërkesën e parë për revokim të
paraqitur nga palët.

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
Feride Dine, për revokimin e vendimit nr. 11/669, datë 13.02.2019 të Gjykatës së Lartë
është e pabazuar në ligj.

10. Kolegji vlerëson se neni 479/1 i K.Pr.Civile  garanton vendosjen e masës së përkohshme
procedurale të pezullimit të ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë në
funksion të zgjidhjes së rekursit, që është ushtruar ndaj vetë vendimit të formës së prerë,
sigurisht duke patur parasysh arsyet justifikuese dhe përjashtimore të zbatimit të kësaj
mase, sikur mundet të jetë dëmi i rëndë dhe i pariparueshëm që mund të sjellë ekzekutimi
i menjëhershëm i vendimit gjyqësor të formës së prerë. Kjo e drejtë e palës ndërgjyqëse
gjyqhumbëse është paraparë nga ligji procedural civil si mjet që garanton ankimin efektiv
në kuptim të nenit 43 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë dhe nenit 13 të
Konventës Europiane të të Drejtave të Njeriut.

11. Në  pikën 6 të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile, parashikohen kushtet dhe motivet
për të cilat, Gjykata e Lartë, mund të revokojë pezullimin e ekzekutimit të vendimit
gjyqësor:
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“6. Vendimi i Gjykatës së Lartë mbi kërkesën për pezullim mund të revokohet ose
ndryshohet me kërkesë të palës. Për shqyrtimin e kërkesës për ndryshimin ose revokimin
e masës së pezullimit njoftohen palët. Brenda 3 ditëve pala tjetër ka të drejtë të paraqesë
me shkrim parashtrimet. Kërkesat shqyrtohen në dhomë këshillimi.

12. Nga ana tjetër, vlen për t’u theksuar se pezullimi i ekzekutimit të vendimit gjyqësor të
formës së prerë është një masë me karakter përjashtimor dhe të jashtëzakonshëm, që
justifikohet vetëm nga rrethanat e dëmit të rëndë dhe të pariparueshëm që mund të
shkaktojë ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit gjyqësor të formës së prerë. Këto
rrethana vlerësohen rast pas rasti nga Gjykata e Lartë dhe po ashtu kanë karakter dinamik,
që mund të ndryshojnë me kalimin e kohës. Nëse ato ndryshojnë dhe janë të tilla që nuk
justifikojnë më masën e jashtëzakonshme të pezullimit të vendimit gjyqësor të formës së
prerë, atëhere pala tjetër ka mundësi të kërkojë revokimin e kësaj mase, në mënyrë që të
ketë mundësi të rivendosë të drejtën të njohur me vendim gjyqësor të formës së prerë,
sipas pikës 6 të nenit 479 të K.Pr.Civile, si e drejtë e garantuar nga neni 6 i K.E.D.Nj dhe
neni 42 i Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë. Sigurisht që kjo palë ka barrën e
paraqitjes së fakteve të reja konkrete (onus proferendi) dhe të provës mbi këto fakte (onus
probandi), (fakte këto me karakter procedural), që tregojnë situatë faktike dhe juridike
midis palëve ndërgjyqëse ka ndryshuar dhe masa e pezullimit nuk justifikohet më nga
dëmi i rëndë dhe i pariparueshëm që mund t’i vijë palës tjetër, nga ekzekutimi i
menjëhershëm i vendimit gjyqësor të formës së prerë.

13. Duke iu rikthyer rastit konkret, Kolegji vlerëson se rrethanat të cilat diktuan
vendimmarrjen e Kolegjit për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së
prerë në rastin konkret nuk kanë ndryshuar, për më tepër pala kërkuese nuk paraqiti asnjë
rrethanë apo provë të re të bazuar në ligj, e cila bën të domosdoshme revokimin e
vendimit nr. 11/669, datë 13.02.2019 të vendosur nga Gjykata e Lartë, të ndryshme nga
ato të shqyrtuara më parë nga Kolegji Civil me vendimin nr. 11/1, datë 10.04.2019, me të
cilin ka vendosur: “Mospranimin e kërkesës për revokimin e vendimit të Gjykatës së Lartë
nr. 11/669, datë 13.02.2019, me të cilin është pezulluar ekzekutimi i vendimit nr. 522,
datë 05.06.2018 të Gjykatës të Apelit Vlorë”.

14. Përsa më sipër, Kolegji Civil vlerëson se kërkesa e paraqitur nga kërkuesja Feride Dine,
nuk përmban shkaqe nga ato që parashikon neni 479/6 i K.Pr. Civile, që bën të
domosdoshme revokimin e pezullimit të ekzekutimit të vendimit të vendosur nga Gjykata
e Lartë.

PËR  KËTO  ARSYE,

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

V E N D O S I:

Mospranimin e kërkesës për revokimin e vendimit të Gjykatës së Lartë nr. 11/669, datë
13.02.2019, me të cilin është pezulluar ekzekutimi i vendimit nr. 522, datë 05.06.2018 të
Gjykatës të Apelit Vlorë.

Tiranë, më 07.10.2020
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË

KOLEGJI CIVIL
Nr. 165/1 Vendimi

V E N D I M
NË EMËR TË REPUBLIKËS

Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë i përbërë nga:

Ervin PUPE Kryesues
Sokol SADUSHI Anëtar
Ilir PANDA Anëtar

Në datën 07.10.2020 mori në shqyrtim në dhomën e këshillimit çështjen civile që iu përket
palëve:

Kërkues: Majlind Shkira

Objekti: Rishikimin e vendimin për pranimin e kërkesës për vendosjen e
pezullimit të ekzekutimit. Ndryshimin e vendimit nr. 165, datë
28.03.2019, duke vendosur mospranimin e kërkesës për
vendosjen e masës së pezullimit kundrejt këtij vendimi tashmë
të ekzekutuar në mënyrë vullnetare ZRPP Tiranë.

Baza ligjore: Neni 479/6 i KPr. Civile.

Për çështjen civile që iu përket palëve:

Paditës: Majlind Shkira

I paditur: Ministria e Drejtësisë
Zyra Qendrore e Pasurive të Paluajtshme Tiranë

KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SE LARTË

Pasi dëgjoi relacionin e gjyqtarit, z. Ervin Pupe dhe bisedoi çështjen në tërësi në dhomën e
këshillimit,

V  Ë  R E  N:

I. Rrethanat e çështjes

1. Para Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji), palës kërkuese Majlind
Shkira, me datë 10.04.2019 ka paraqitur kërkesë për: “Rishikimin e vendimin për
pranimin e kërkesës për vendosjen e pezullimit të ekzekutimit. Ndryshimin e vendimit nr.
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165, datë 28.03.2019, duke vendosur mospranimin e kërkesës për vendosjen e masës së
pezullimit kundrejt këtij vendimi tashmë të ekzekutuar në mënyrë vullnetare ZRPP
Tiranë”.

2. Referuar akteve të administruara në gjykatat e faktit rezulton se paditësi Majlind Shkira i
është drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë kundrejt palës së paditur Zyra
Qendrore e Pasurive të Paluajtshme Tiranë etj, me padinë objekt:  “Detyrimi i anës së
paditur të dëmshperblejë paditësin si rezultat i zgjidhjes së menjëhershme e të
pajustifikuar të kontratës së punës”.

3. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Pogradec me vendimin nr. (798) 324, datë 25.09.2018 ka
vendosur:
“Pranimin e pjesshëm të kërkesëpadisë.
Detyrimin e palës së paditur Zyrës Qendrore të Pasurive të Paluajtshme, t’i paguajë
paditësit Majlind Shkira, dëmshpërblimin për mosrespektim të procedurës së përcaktuar
nga neni 144 i K.Punës me 2 muaj pagë.
Detyrimin e palës së paditur Zyrës Qendrore të Pasurive të Paluajtshme, ti paguajë
paditësit Majlind Shkira, 2 javë, për mosrespektimin e afatit të njoftimit.
Detyrimin e palës së paditur Zyrës Qendrore të Pasurive të Paluajtshme, t’i paguajë
paditësit 10 muaj për zgjidhje të menjëhershme dhe të pajustifikuar të kontratës.
Dëmshpërblimet të llogariten me pagën bruto që ka përfituar paditësi në momentin e
ndërprerjes së marrëdhënies së punës 102.680 lekë, sipas vërtetimit nr. 6775 prot, datë
25.09.2018.
Rrëzimin e kërkesëpadisë për pjesën tjetër.
Rrëzimin e kërkesëpadisë, kundër të paditurit Ministria e Drejtësisë (shih pikat 4-8 të
këtij vendimi)
Shpenzimet gjyqësore të kryera nga paditësi, mbeten në ngarkim të palës së paditur Zyrës
Qendrore të Pasurive të Paluajtshme.
Kundër këtij vendimi mund të bëhet ankim në Gjykatën e Apelit Korçë, brenda 5 ditëve
nga e nesërmja e njoftimit të vendimit të arsyetuar.
Ky vendim përbën titull ekzekutiv pasi të marrë formë të prerë”.

4. Gjykata e Apelit Korçë, me vendimin nr. 19, datë 17.01.2019 ka vendosur:
“Lënien në fuqi të vendimit nr. (798) 324, datë 25.09.2018 të Gjykatës së Rrethit
Gjyqësor Pogradec”.

5. Kundër këtij vendimi ka paraqitur rekurs kërkuesja Avokatura e Shtetit, Zyra Vendore
Korçë, e cila ka kërkuar edhe pezullimin e ekzekutimit të vendimit.

6. Gjykata e Lartë me vendimin nr. 165, datë 28.03.2019 ka vendosur:
“Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 19, datë 17.01.2019 të Gjykatës së Apelit
Korçë”.

7. Në bazë të nenit 479/6 të Kodit të Procedurës Civile, kërkuesit Majlind Shkira ka
paraqitur kërkesë, për: “Rishikimin e vendimin për pranimin e kërkesës për vendosjen e
pezullimit të ekzekutimit. Ndryshimin e vendimit nr. 165, datë 28.03.2019, duke vendosur
mospranimin e kërkesës për vendosjen e masës së pezullimit kundrejt këtij vendimi
tashmë të ekzekutuar në mënyrë vullnetare ZRPP Tiranë”. Në këtë kërkesë parashtrohen
shkaqet si vijon:
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 Gjykata e Lartë, me datë 28.03.2019, ka marrë vendimin nr. 165, datë 28.03.2019
duke vendosur: Pranimin e kërkesës së Avokaturës së Shtetit për pezullimin e ekzekutimit
të vendimit të Gjykatës së Shkallës së Parë Pogradec nr. 342, datë 25.09.2018, lënë në
fuqi nga Gjykata e Apelit Korçë, nr. 19, datë 17.01.2019, për çështjen me palë dhe objekt
si më poshtë: Paditës: Majlind Shkira,...
 Në bazë të pikës 6, të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile, për shkak se vendimi i
mësipërm është ekzekutuar nga Zyra Qendrore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme,
njoftuar kjo nga përmbaruesi me vendimin “Pushim të ekzekutimi”, nr. 951 prot., datë
11.02.2019, dhe se është përmbushur tërësisht detyrimi, duke kaluar në llogari të
kreditorit Majlind Shkira masën e dëmshpërblimit të caktuar nga gjykata, duke e shlyer
tëresisht detyrimin.
 Në këto kushte, i kërkoj Gjykatës së Lartë, ndryshimin e vendimit për pezullimin e
ezkekutimit”, duke qenë se vendimi i formës së prerë është ekzekutuar përpara se të
paraqitej rekursi dhe kërkesa për pezullim në Gjykatën e Lartë, gjykojmë që nga pala e
paditur që është institucioni në cilësinë e punëdhënësit ZRPP Tiranë, është ekzekutuar
vendimi në mënyrë vullnetare, nuk ka shkak për të vendosur pezullimin e ekzekutimit, sa
kohë është pranuar nga vete pala ekzekutimi i vendimit të formës së prerë.

8. Kolegji Civil vëren se palët e tjera, pjesëmarrëse në gjykimin e çështjes ku është dhënë
vendimi gjyqësor, janë njoftuar rregullisht për kërkesën e paraqitur nga kërkuesi Majlind
Shkira, për revokimin e pezullimit të ekzekutimit të vendimit, të cilët nuk kanë
parashtruar argumente për qëndrimin e tyre lidhur me bazueshmërinë e kërkesës.

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
Majlind Shkira, për revokimin e vendimit nr. 165, datë 28.03.2019 të Gjykatës së Lartë
është e pabazuar në ligj.

10. Kolegji vlerëson se neni 479/1 i K.Pr.Civile garanton vendosjen e masës së përkohshme
procedurale të pezullimit të ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë në
funksion të zgjidhjes së rekursit, që është ushtruar ndaj vetë vendimit të formës së prerë,
sigurisht duke patur parasysh arsyet justifikuese dhe përjashtimore të zbatimit të kësaj
mase, sikur mundet të jetë dëmi i rëndë dhe i pariparueshëm që mund të sjellë ekzekutimi
i menjëhershëm i vendimit gjyqësor të formës së prerë. Kjo e drejtë e palës ndërgjyqëse
gjyqhumbëse është paraparë nga ligji procedural civil si mjet që garanton ankimin efektiv
në kuptim të nenit 43 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë dhe nenit 13 të
Konventës Europiane të të Drejtave të Njeriut.

11. Në  pikën 6 të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile, parashikohen kushtet dhe motivet
për të cilat, Gjykata e Lartë, mund të revokojë pezullimin e ekzekutimit të vendimit
gjyqësor:
“6. Vendimi i Gjykatës së Lartë mbi kërkesën për pezullim mund të revokohet ose
ndryshohet me kërkesë të palës. Për shqyrtimin e kërkesës për ndryshimin ose revokimin e
masës së pezullimit njoftohen palët. Brenda 3 ditëve pala tjetër ka të drejtë të paraqesë
me shkrim parashtrimet. Kërkesat shqyrtohen në dhomë këshillimi”.

12. Nga ana tjetër, vlen për t’u theksuar se pezullimi i ekzekutimit të vendimit gjyqësor të
formës së prerë është një masë me karakter përjashtimor dhe të jashtëzakonshëm, që
justifikohet vetëm nga rrethanat e dëmit të rëndë dhe të pariparueshëm që mund të



4

shkaktojë ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit gjyqësor të formës së prerë. Këto
rrethana vlerësohen rast pas rasti nga Gjykata e Lartë dhe po ashtu kanë karakter dinamik,
që mund të ndryshojnë me kalimin e kohës. Nëse ato ndryshojnë dhe janë të tilla që nuk
justifikojnë më masën e jashtëzakonshme të pezullimit të vendimit gjyqësor të formës së
prerë, atëhere pala tjetër ka mundësi të kërkojë revokimin e kësaj mase, në mënyrë që të
ketë mundësi të rivendosë të drejtën të njohur me vendim gjyqësor të formës së prerë,
sipas pikës 6 të nenit 479 të K.Pr.Civile, si e drejtë e garantuar nga neni 6 i K.E.D.Nj dhe
neni 42 i Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë. Sigurisht që kjo palë ka barrën e
paraqitjes së fakteve të reja konkrete (onus proferendi) dhe të provës mbi këto fakte (onus
probandi), (fakte këto me karakter procedural), që tregojnë situatë faktike dhe juridike
midis palëve ndërgjyqëse ka ndryshuar dhe masa e pezullimit nuk justifikohet më nga
dëmi i rëndë dhe i pariparueshëm që mund t’i vijë palës tjetër, nga ekzekutimi i
menjëhershëm i vendimit gjyqësor të formës së prerë.

13. Duke iu rikthyer rastit konkret, në shqyrtim të shkaqeve dhe akteve të paraqitura nga pala
paditëse Majlind Shkira, rezulton që vendimi është ekzekutuar, gjë që provohet me
vendimin e përmbaruesit gjyqësor privat Edvin Malotaj, për pushimin e ekzekutimit, nr.
4786, prot 951, datë 11.02.2019, në të cilin arsyetohet: “Në kushtet kur pala debitore ka
përmbushur tërësisht detyrimin ... vendosa pushimin e ekzekutimit pasi detyrimi është
ekzekutuar tërësisht nga ana e debitorit”, në këto rrethana Kolegji vlerëson se masa e
pezullimit e vendosur me vendimin nr. 165, datë 28.03.2019 tashmë e ka humbur efektin
e saj.

14. Përsa më sipër, Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë vlerëson se nuk ka shkaqe për të pranuar
kërkesën e paraqitur nga kërkuesi Majlind Shkira, për revokimin e vendimit nr. 165, datë
28.03.2019 të Gjykatës së Lartë.

PËR  KËTO  ARSYE,

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

V E N D O S I:

Mospranimin e kërkesës për revokimin e vendimit të Gjykatës së Lartë nr. 165, datë
28.03.2019, me të cilin është pezulluar ekzekutimi i vendimit nr. 19, datë 17.01.2019 të
Gjykatës së Apelit Korçë.

Tiranë, më 07.10.2020
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË

KOLEGJI CIVIL
Nr. 403/1 i Vendimit.

V E N D I M
NË EMËR TË REPUBLIKËS

Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë i përbërë nga:

Ervin PUPE Kryesues
Sokol SADUSHI Anëtar
Ilir PANDA Anëtar

Sot më datë 07.10.2020, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr. 403/1 akti, datë
14.05.2020, si më poshtë:

Kërkues: Skënder Meta

Objekti: Revokim i vendimit nr. 403, datë 14.07.2015 të Gjykatës së Lartë,
me anë të të cilit është vendosur pezullimi i ekzekutimit të
vendimit nr. 974, datë 28.04.2015 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

Baza ligjore: Nenet 479 pika 6 i Kodit të Procedurës Civile.

Për çështjen civile që iu përket palëve:

Paditës: Skënder Meta

I paditur: Haxhi Meta
Mehmet Meta
Edmonda Pirra

KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SE LARTË

Pasi dëgjoi relacionin e gjyqtarit, z. Ervin Pupe dhe bisedoi çështjen në tërësi në dhomën e
këshillimit,
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V  Ë  R  E  N:

I. Rrethanat e çështjes

1. Para Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji), palës kërkuese Skënder Meta, me
datë 14.05.2020 ka paraqitur kërkesë për: “Revokim i vendimit nr. 403, datë 14.07.2015 të
Gjykatës së Lartë, me anë të të cilit është vendosur pezullimi i ekzekutimit të vendimit nr.
974, datë 28.04.2015 të Gjykatës së Apelit Tiranë”.

2. Referuar akteve të administruara në gjykatat e faktit rezulton se paditësi Skënder Meta i është
drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë kundrejt palës së paditur Beqir Brari etj, me
padinë objekt: “Detyrimin e të paditurit të lirojë dhe dorëzojë sendin...”.

3. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë me vendimin nr. 6785, datë 11.06.2014 ka vendosur:
“Pranimin e kërkesëpadisë.
Detyrimin e të paditurit Haxhi Meta ti lirojë e dorëzojë
paditësit Skënder Meta sipërfaqen 552 m2, sipas skicës
planimetrike shk. 1:500 to ekspertes Elvira Lame ndodhur në pasurinë nr. 79/37 ZK 3878
Zall Herr Tiranë.
Detyrimin e të paditurit Mehmet Meta ti lirojë e dorëzojë paditësit Skënder Meta sipërfaqen
453 m2, sipas skicës planimetrike shk. 1:500 to ekspertes Elvira Lame ndodhur në pasurinë
nr.79/37 ZK 3878, Zall Herr Tiranë.
Detyrimin e të paditurës Edmonda Pirra ti lirojë e dorëzojë paditësit Skënder Meta
sipërfaqen 65 m2, sipas skicës planimetrike shk. 1:500 të ekspertes Elvira Lame ndodhur në
pasurinë nr.79/37 ZK 3878 Zall Herr Tiranë.
Skica planimetrike shk. 1:500 e ekspertes Elvira Lame pjesë përbërëse e vendimit.
Shpenzimet gjyqësore palës së paditur.”

4. Gjykata e Apelit Tiranë, me vendimin nr. 974, datë 28.04.2015 ka vendosur:
“Lënien në fuqi të vendimit nr. 6785, datë 11.06.2014 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor
Tiranë”.

5. Kundër këtij vendimi ka paraqitur rekurs pala e paditur Edmonda Pirra, e cila ka kërkuar
edhe pezullimin e ekzekutimit vendimit.

6. Gjykata e Lartë me vendimin nr. 403, datë 14.07.2015 ka vendosur:
“Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 6785, datë 11.06.2014 të Gjykatës së Rrethit
Gjyqësor Tiranë, lënë në fuqi me vendimin nr. 974, datë 28.04.2015 të Gjykatës së Apelit
Tiranë”.

7. Kërkuesi Skënder Meta ka paraqitur kërkesë, për: “Revokim i vendimit nr. 403, datë
14.07.2015 të Gjykatës së Lartë, me anë të të cilit është vendosur pezullimi i ekzekutimit të
vendimit nr. 974, datë 28.04.2015 të Gjykatës së Apelit Tiranë”. Në këtë kërkesë ai
parashtron:
 Vendimi i gjykatës është i paarsyetuar sipas përmbajtjes të vendimit gjykata nuk përmend
asnjë shkak ligjor të parashikuara nga neni 479 i Kodit të Procedurës Civile se cilat janë ato
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pasoja të rënda dhe të pariparueshme që do ti shkaktoheshin palës së paditur nga ekzekutimi i
menjëhershëm i vendimit. Në bazë të nenit 479/7 të KPC, duke qenë se sipas përmbajtjes të
vendimit rezulton se vendimi i gjykatës është i paarsyetuar, ky fakt përbën shkak ligjor që
vendimi i pezullimit të revokohet.
 Pala e paditur (kërkuesja Edmonda Pirra) në kërkesën për pezullim nuk ka paraqitur
prova që bëjnë të bazuar pretendimin për ekzistencën e një dëmi të menjëhershëm dhe të
pariparueshëm që mund të pasjellë ekzekutimi i vendimit gjyqësor të formës së prerë si dhe
nuk ka afuar garanci materiale që siguron ekzekutimin e këtij vendimi.
 Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë në vendimin Nr. 100/436 Regjistri, datë
04.05.2020 arsyeton “ Në bazë dhe për zbatim të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile, për
pranimin e një kërkese për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë të
duhet të konkludojë nëse ka rekurs të ushtruar, nëse ka argumente konkrete ligjorë dhe/apo
prova të palës kërkuese që bëjnë të bazuar pretendimin për ekzistencën e një dëmi të
menjëhershëm dhe të riparueshëm që mund të pasjellë ekzekutimi i vendimit gjyqësor të
formës së prerë. Më tej eventualisht mund të parashtrohet edhe garancia e ofruar dhe provat
respektive të saj. Në këtë kuptim argumentat e parashtruara të palës kërkuese duhet të jetë
konkrete dhe të referuara edhe në fakte dhe prova që vërtetojnë ekzistencën e tyre. Si rregull
i përgjithshëm nuk janë të mjaftueshme vetëm shkaqet ligjore të përmbajtjes së rekursit për të
pranuar kërkesën për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë, pasi
shqyrtimi në themel i rekursit ndryshon nga shqyrtimi i kërkesës për pezullim ”.
 Nga pezullimi i padrejtë i vendimit nr. 6785, datë 11.06.2014 të Gjykatës së Rrethit
Gjyqësor Tiranë, lënë në fuqi nga vendimi nr. 974, datë 28.04.2015 i Gjykatës së Apelit
Tiranë është palës kërkuese (paditësit), Skënder Meta, i është shkaktuar një dëm i madh dhe i
pa riparueshëm nga mosekzekutimi i këtij vendimi pasi kanë kaluar mbi 5-vjet dhe paditësi
nuk është vënë në posedim të kësaj pasurie.

8. Kolegji Civil vëren se palët e tjera, pjesëmarrëse në gjykimin e çështjes ku është dhënë
vendimi gjyqësor, janë njoftuar rregullisht për kërkesën e paraqitur nga kërkuesi Skënder
Meta, për revokimin e pezullimit të ekzekutimit të vendimit, të cilët nuk kanë parashtruar
argumente për qëndrimin e tyre lidhur me bazueshmërinë e kërkesës.

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
Skënder Meta, për revokimin e vendimit nr.403, datë 14.07.2015 të Gjykatës së Lartë është e
pabazuar në ligj.

10. Kolegji vlerëson se neni 479/1 i K.Pr.Civile  garanton vendosjen e masës së përkohshme
procedurale të pezullimit të ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë në funksion
të zgjidhjes së rekursit, që është ushtruar ndaj vetë vendimit të formës së prerë, sigurisht duke
patur parasysh arsyet justifikuese dhe përjashtimore të zbatimit të kësaj mase, sikur mundet
të jetë dëmi i rëndë dhe i pariparueshëm që mund të sjellë ekzekutimi i menjëhershëm i
vendimit gjyqësor të formës së prerë. Kjo e drejtë e palës ndërgjyqëse gjyqhumbëse është
paraparë nga ligji procedural civil si mjet që garanton ankimin efektiv në kuptim të nenit 43
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të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë dhe nenit 13 të Konventës Europiane të të
Drejtave të Njeriut.

11. Në  pikën 6 të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile, parashikohen kushtet dhe motivet për
të cilat, Gjykata e Lartë, mund të revokojë pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor:
“6. Vendimi i Gjykatës së Lartë mbi kërkesën për pezullim mund të revokohet ose ndryshohet
me kërkesë të palës. Për shqyrtimin e kërkesës për ndryshimin ose revokimin e masës së
pezullimit njoftohen palët. Brenda 3 ditëve pala tjetër ka të drejtë të paraqesë me shkrim
parashtrimet. Kërkesat shqyrtohen në dhomë këshillimi.

12. Nga ana tjetër, vlen për t’u theksuar se pezullimi i ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës
së prerë është një masë me karakter përjashtimor dhe të jashtëzakonshëm, që justifikohet
vetëm nga rrethanat e dëmit të rëndë dhe të pariparueshëm që mund të shkaktojë ekzekutimi i
menjëhershëm i vendimit gjyqësor të formës së prerë. Këto rrethana vlerësohen rast pas rasti
nga Gjykata e Lartë dhe po ashtu kanë karakter dinamik, që mund të ndryshojnë me kalimin
e kohës. Nëse ato ndryshojnë dhe janë të tilla që nuk justifikojnë më masën e
jashtëzakonshme të pezullimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë, atëhere pala tjetër ka
mundësi të kërkojë revokimin e kësaj mase, në mënyrë që të ketë mundësi të rivendosë të
drejtën të njohur me vendim gjyqësor të formës së prerë, sipas pikës 6 të nenit 479 të
K.Pr.Civile, si e drejtë e garantuar nga neni 6 i K.E.D.Nj dhe neni 42 i Kushtetutës së
Republikës së Shqipërisë. Sigurisht që kjo palë ka barrën e paraqitjes së fakteve të reja
konkrete (onus proferendi) dhe të provës mbi këto fakte (onus probandi), (fakte këto me
karakter procedural), që tregojnë situatë faktike dhe juridike midis palëve ndërgjyqëse ka
ndryshuar dhe masa e pezullimit nuk justifikohet më nga dëmi i rëndë dhe i pariparueshëm
që mund t’i vijë palës tjetër, nga ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit gjyqësor të formës së
prerë.

13. Duke iu rikthyer rastit konkret, Kolegji vlerëson se rrethanat të cilat diktuan vendimmarrjen e
Kolegjit për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë në rastin
konkret nuk kanë ndryshuar, për më tepër pala kërkuese nuk paraqiti asnjë rrethanë apo
provë të re të bazuar në ligj, e cila bën të domosdoshme revokimin e vendimit  nr. 403, datë
14.07.2015 të vendosur nga Gjykata e Lartë, vetëm fakti që ka kaluar një kohë relativisht e
gjatë.

14. Përsa më sipër, Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë vlerëson se nuk ka vend për të pranuar
kërkesën e paraqitur nga kërkuesi Skënder Meta, për revokimin e vendimit nr.403, datë
14.07.2015 të Gjykatës së Lartë.

PËR KËTO ARSYE,

Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë, në bazë të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile;
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V E N D O S I:

Rrëzimin e kërkesës së kërkuesit Skënder Meta, për revokimin e vendimit nr. 403, datë
14.07.2015 të Gjykatës së Lartë.

Tiranë, më 07.10.2020
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË

KOLEGJI CIVIL
Nr556/1 i Vendimi.

V E N D I M
NË EMËR TË REPUBLIKËS

Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë i përbërë nga:

Ervin PUPE Kryesues
Sokol SADUSHI Anëtar
Ilir PANDA Anëtar

Në datën 07.10.2020 mori në shqyrtim në dhomën e këshillimit çështjen civile që iu përket
palëve:

Kërkues: Garip Dikellari

Objekti: Revokimin e ekzekutimit të titullit ekzekutiv vendimit të
Gjykatës së Apelit Korçë Nr. 148 datë 26.04.2018 deri në
gjykimin e rekursit të paraqitur në Gjykatën e Lartë nga ana
ime për këtë vendim.

Baza ligjore: Neni 479/6 i Kodit të Procedurës Civile.

Për çështjen civile që iu përket palëve:

Paditës: Rexhep Dikellari

I paditur: Garip Dikellari

KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SE LARTË

Pasi dëgjoi relacionin e gjyqtarit, z. Ervin Pupe dhe bisedoi çështjen në tërësi në dhomën e
këshillimit,

V Ë R E N:

I. Rrethanat e çështjes

1. Para Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji), palës kërkuese Garip
Dikellari, me datë 20.06.2019 ka paraqitur kërkesë për: “Revokimin e ekzekutimit të
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titullit ekzekutiv vendimit të Gjykatës së Apelit Korçë Nr. 148 datë 26.04.2018 deri në
gjykimin e rekursit të paraqitur në Gjykatën e Lartë nga ana ime për këtë vendim”.

2. Referuar akteve të administruara në gjykatat e faktit rezulton se paditësi i kundërpaditur
Rexhep Dikellari i është drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Pogradec kundrejt palës së
paditur kundërpaditëse Garip Dikellari etj, me padinë objekt:  “Detyrimin e të paditurit të
lirojë dhe dorëzojë sendin...”.

3. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Pogradec me vendimin nr. 385, datë 06.10.2017 ka
vendosur:
“Rrëzimin e kërkesëpadisë.
Rrëzimin e kundërpadisë.
Detyrimin e ZVRPP Pogradec, çregjistrimin e pasurisë me nr 10/707, ZK8581, e llojit
truall, me sip. 402 m2 me vendndodhje Pogradec, rruga e Korçës, nga emri I paditësit
Rexhep Dikellari.
Detyrimin e ZVRPP Pogradec, regjistrimin e pasurisë me nr 10/707, ZK8581, e llojit
truall, me vendndodhje Pogradec, rruga e Korçës, në emër të Garip Dikellari, për  një
sip. 269 m2 nga totali prej 402 m2
Diferenca ndërmjet sipërfaqes 402 m2 dhe sipërfaqes 269 m2 mbetet në pronësi të
paditësit Rexhep Dikellari”.

4. Gjykata e Apelit Korçë, me vendimin nr. 148, datë 26.04.2018 ka vendosur:
“Ndryshimin e vendimit nr. 385, datë 06.10.2017 të Gjykatës të Shkallës të Parë
Pogradec si me poshtë;
Pranimin e padisë.
Detyrimin e palës të paditur kundërpaditës Garip Dikellari të njohë pronat paditësin e
kundërpaditur Rexhep Dikellari për  sip. 269 m2 pjesë e pasurisë nr. 10/707 ndodhur në
rr. Harmonia, lumi i Verdovës, Pogradec, ZK 8581.
Rrëzimin e k/padisë së palës të paditur k/paditëse”.

5. Gjykata e Apelit Korçë me vendimin nr. 18, datë 28.06.2018 ka vendosur:
“Ndreqjen e gabimit me sqarimin dhe interpretimin e vendimit të gjykatës si me poshtë:
Ndryshimin e vendimit nr. 365, datë 06.10.2017 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Pogradec
si më poshtë: pranimin e kërkesëpadisë.
Detyrimin e palës së paditur k/paditës Garip Dikellari të njohë pronar Rexhep Dikellari
për  sip 269 m2 pjesë e pasurisë 10/707 ndodhur në rrugën “Harmonia” lumi i Verdovës
Pogradec dhe lirimin dhe dorëzimin e sipërfaqes së truallit të mësipërm.
Rrëzimin e kundërpadisë”.

6. Kundër këtij vendimi ka paraqitur rekurs kërkuesi Garip Dikellari, i cili ka kërkuar edhe
pezullimin e ekzekutimit vendimit.

7. Gjykata e Lartë me vendimin nr. 556, datë 09.10.2018 ka vendosur:
“Mospranimin e kërkesës së paraqitur nga kërkuesi Garip Dikellari, për pezullimin e
ekzekutimit të vendimit nr. 148, datë 26.04.2018 të Gjykatës së Apelit Korçë”.

8. Në bazë të nenit 479/6 të Kodit të Procedurës Civile, kërkuesit Garip Dikellari ka
paraqitur kërkesë, për Revokimin e ekzekutimit të titullit ekzekutiv vendimit të Gjykatës së
Apelit Korçë Nr. 148 datë 26.04.2018 deri në gjykimin e rekursit të paraqitur në Gjykatën
e Lartë nga ana ime për këtë vendim. Në këtë kërkesë parashtrohen shkaqet si vijon:
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 Në mbështetje të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile kërkojmë pezullimin e
ekzekutimit të këtij vendimi pasi nga ekzekutimi i këtij vendimi mund të shkaktohen
pasoja të mëdha e të pariparueshme.
 Së pari Gjykata e Apelit ka dhënë një vendim konfuz, të paqartë dhe ka dalë jashtë
objektit të padisë duke u shprehur dhe detyrim për  njohjen pronar, kërkim i cili nuk ishte
në padi nga paditësi, dhe me vone me vendim për ndreqjen gabimi kanë shprehur se i
padituri duhet të liroje dhe dorëzojë sipërfaqen prej 269 m2. Pra vendimi i Gjykatës se
Apelit për veç për mbajtjes në themel që i kemi bere rekurs, ka paqartësi edhe pas
ndreqjes se gabimit dhe sqarimit.
 Së dyti, nëse ky vendim ekzekutohet, ekziston mundësia reale që të shkaktohet një
dem i madh dhe i pariparueshëm, pasi Rexhep Dikellari mund të ndërtoje apo kryeje të
tjera punime mbi këtë sipërfaqe trualli, që do të dëmtonte strukturën dhe për mbajtjen e
kësaj prone truall duke ulur në mënyrë drastike dhe sjellë pasoja që nuk mund të
rikuperohen më vonë. Nëse mbi këtë pronë Rexhep Dikellari kryen ndërtime të pajisura
me leje ndërtimi, atëherë do të rrezikohej e drejta e pronësisë të Garip Dikellarit edhe
sikur Gjykata e Lartë të ndryshojë vendimin e Gjykatës së Apelit, pasi mund të aplikohen
dispozitat e Kodit Civil në lidhje me ndërtimin me mirëbesim që kalon vlerën e truallit.
 Gjykojmë se në rekursin që në kemi paraqitur pranë Gjykatës se Lartë janë sqaruar të
gjitha arsyet pse vendimi nr. 148, datë 26.04.2018 i Gjykatës se Apelit Korçë është në
shkelje të ligjit dhe duhet ndryshuar nga Gjykata e Lartë.

9. Kolegji Civil vëren se palët e tjera, pjesëmarrëse në gjykimin e çështjes ku është dhënë
vendimi gjyqësor, janë njoftuar rregullisht për kërkesën e paraqitur nga kërkuesi Garip
Dikellari, për revokimin e pezullimit të ekzekutimit të vendimit, i cili kanë parashtruar
argumente për qëndrimin e tij lidhur me bazueshmërinë e kërkesës, duke kërkuar
mospranimin e saj me arsyetimin që kërkesa për pezullim i është rrëzuar dhe është bërë
ekzekutimi i vendimit.

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
Garip Dikellari, për revokimin e ekzekutimit të titullit ekzekutiv është e pabazuar në ligj.

11. Kolegji vlerëson se neni 479/1 i K.Pr.Civile garanton vendosjen e masës së përkohshme
procedurale të pezullimit të ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë në
funksion të zgjidhjes së rekursit, që është ushtruar ndaj vetë vendimit të formës së prerë,
sigurisht duke patur parasysh arsyet justifikuese dhe përjashtimore të zbatimit të kësaj
mase, sikur mundet të jetë dëmi i rëndë dhe i pariparueshëm që mund të sjellë ekzekutimi
i menjëhershëm i vendimit gjyqësor të formës së prerë. Kjo e drejtë e palës ndërgjyqëse
gjyqhumbëse është paraparë nga ligji procedural civil si mjet që garanton ankimin efektiv
në kuptim të nenit 43 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë dhe nenit 13 të
Konventës Europiane të të Drejtave të Njeriut.

12. Në pikën 6 të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile, parashikohen kushtet dhe motivet
për të cilat, Gjykata e Lartë, mund të revokojë pezullimin e ekzekutimit të vendimit
gjyqësor:
“6. Vendimi i Gjykatës së Lartë mbi kërkesën për pezullim mund të revokohet ose
ndryshohet me kërkesë të palës. Për shqyrtimin e kërkesës për ndryshimin ose revokimin e
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masës së pezullimit njoftohen palët. Brenda 3 ditëve pala tjetër ka të drejtë të paraqesë
me shkrim parashtrimet. Kërkesat shqyrtohen në dhomë këshillimi.

13. Nga ana tjetër, vlen për t’u theksuar se pezullimi i ekzekutimit të vendimit gjyqësor të
formës së prerë është një masë me karakter përjashtimor dhe të jashtëzakonshëm, që
justifikohet vetëm nga rrethanat e dëmit të rëndë dhe të pariparueshëm që mund të
shkaktojë ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit gjyqësor të formës së prerë. Këto
rrethana vlerësohen rast pas rasti nga Gjykata e Lartë dhe po ashtu kanë karakter dinamik,
që mund të ndryshojnë me kalimin e kohës. Nëse ato ndryshojnë dhe janë të tilla që nuk
justifikojnë më masën e jashtëzakonshme të pezullimit të vendimit gjyqësor të formës së
prerë, atëhere pala tjetër ka mundësi të kërkojë revokimin e kësaj mase, në mënyrë që të
ketë mundësi të rivendosë të drejtën të njohur me vendim gjyqësor të formës së prerë,
sipas pikës 6 të nenit 479 të K.Pr.Civile, si e drejtë e garantuar nga neni 6 i K.E.D.Nj dhe
neni 42 i Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë. Sigurisht që kjo palë ka barrën e
paraqitjes së fakteve të reja konkrete (onus proferendi) dhe të provës mbi këto fakte (onus
probandi), (fakte këto me karakter procedural), që tregojnë situatë faktike dhe juridike
midis palëve ndërgjyqëse ka ndryshuar dhe masa e pezullimit nuk justifikohet më nga
dëmi i rëndë dhe i pariparueshëm që mund t’i vijë palës tjetër, nga ekzekutimi i
menjëhershëm i vendimit gjyqësor të formës së prerë.

14. Duke iu rikthyer rastit konkret, Kolegji vlerëson se rrethanat të cilat diktuan
vendimmarrjen e Kolegjit për mospranimin e kërkesës për pezullimin e ekzekutimit të
vendimit gjyqësor të formës së prerë në rastin konkret nuk kanë ndryshuar, për më tepër
pala kërkuese, ka paraqitur një kërkesë me objekt revokimin, por në thelb në analizë të
përmbajtjes së saj kërkon pezullimin e ekzekutimit të vendimit, duke mos paraqitur asnjë
rrethanë apo provë të re të bazuar në ligj, e cila bën të domosdoshme revokimin e
vendimit të mospranimit të kërkesës për pezullim. Për më tepër ka rezultuar nga aktet e
paraqitur në parashtrimet e palës paditëse që vendimi është ekzekutuar sipas
procesverbalit të datë 08.11.2018 të përmbaruesit gjyqësor privat Erzen Qeva.

15. Përsa më sipër, Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë vlerëson se nuk ka vend për të pranuar
kërkesën e paraqitur nga kërkuesi Garip Dikellari, për: “Revokimin e ekzekutimit të titullit
ekzekutiv vendimit të Gjykatës së Apelit Korçë Nr. 148 datë 26.04.2018 deri në gjykimin e
rekursit të paraqitur në Gjykatën e Lartë nga ana ime për këtë vendim”.

PËR KËTO ARSYE,

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

V E N D O S I:

Mospranimin e kërkesës për revokimin e vendimit të Gjykatës së Lartë nr. 556, datë
09.10.2018, me të cilin është vendosur: Mospranimin e kërkesës së paraqitur nga kërkuesi
Garip Dikellari, për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 148, datë 26.04.2018 të Gjykatës
së Apelit Korçë.

Tiranë, më 07.10.2020
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË

KOLEGJI CIVIL
Nr. 590/2 I Vendimit.

V E N D I M
NË EMËR TË REPUBLIKËS

Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë i përbërë nga:

Ervin PUPE Kryesues
Sokol SADUSHI Anëtar
Ilir PANDA Anëtar

Në datën 07.10.2020 mori në shqyrtim në dhomën e këshillimit çështjen civile që iu përket
palëve:

Kërkues: Mehmet Isufi dhe Lindita Isufi

Objekti: Revokimin e vendimit nr. 590, datë 03.11.2015 të Gjykatës së
Lartë.

Baza ligjore: Neni 479/6 i Kodit të Procedurës Civile.

Për çështjen civile që iu përket palëve:

Paditës: Mehmet Isufi
Lindita Isufi

I paditur: “Shushica” sh.p.k

KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SE LARTË

Pasi dëgjoi relatimin e gjyqtarit, z. Ervin Pupe mbi kërkesën e pezullimit të ekzekutimit të
vendimit gjyqësor të formës së prerë,

V Ë R E N:

I. Rrethanat e çështjes

1. Para Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji), pala kërkuese, Mehmet Isufi
dhe Lindita Isufi me datë 02.05.2019 ka paraqitur një kërkesë për: Revokimin e vendimit
nr. 590, datë 03.11.2015 të Gjykatës së Lartë.

2. Referuar akteve të administruara në gjykatat e faktit rezulton se paditësit Mehmet Isufi
dhe Lindita Isufi i janë drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë kundrejt palës së
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paditur “Shushica” sh.p.k, me padinë objekt: Shpërblim dëmi si rrjedhojë e
mospërmbushjes në kohë të detyrimit kontraktor ......

3. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Vlorë me vendimin nr. 2132, datë 23.12.2014 ka vendosur:
“Pranimin e pjesshëm të padisë.
Detyrimin e anës së paditur “Shushica” sh.p.k që për shkak të vonesës së detyrimeve që
rrjedhin nga kontrata e sipërmarrjes datë 23.09.2005 dhe aneks kontrata datë
01.04.2009, në sasi, cilësi dhe kohë, të dëmshpërblejë paditësit për të gjitha humbjet e
pësuara nga pakësimi i pasurisë dhe fitimi që mund të nxirrej në kushtet e zakonshme të
tregut si më poshtë:
- Për punimet e munguara në ambientet takuese, në vlerën 3.068.979 lekë.
- Për diferencat ndërmjet sipërfaqes së miratuar me lejen e ndërtimit dhe asaj të ndërtuar
në fakt, në vlerën 6.971+7000 euro = 13.951 euro.
- Për fitimin që do të realizohej nga mosshfrytëzimi i pjesës takuese nëse ato do të
jepeshin me qira prej datës 01.01.2011 deri në datën 08.12.2014 në vlerën 9.353.000
lekë.
- Për ambientin e shërbimit dhe tregtisë në katin nëntokë, në vlerën 67.900 euro.
- Rrëzimin e padisë për kërkimet e tjera”.

4. Gjykata e Apelit Vlorë, me vendimin nr. 814, datë 10.06.2015 ka vendosur:
“Lënien në fuqi të vendimit nr. 2132, datë 23.12.2014 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor
Vlorë.
Kundër këtij vendimi ka paraqitur rekurs kërkuesi Shoqëria “Shushica/C” shpk, e cili ka
kërkuar edhe pezullimin e ekzekutimit vendimit”.

5. Gjykata e Lartë me vendimin nr. 590, datë 03.11.2015 ka vendosur:
“Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 2132, datë 23.12.2014 të Gjykatës së Rrethit
Gjyqësor Vlorë, lënë në fuqi me vendimin nr. 814, datë 10.06.2015 të Gjykatës së Apelit
Vlorë”.

6. Në bazë të nenit 479/6 të Kodit të Procedurës Civile, kërkuesit Mehmet Isufi dhe Lindita
Isufi kanë paraqitur kërkesë më datë 02.05.2019 (për herë të dytë), për revokimin e
vendimit të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë nr. 590, datë 03.11.2015.
6.1. Pala kërkuese si shkaqe për të cilat kërkon revokimin e vendimit të pezullimit
të vendosur nga Gjykata e Lartë,  parashtron sa vijon:
 Me kërkesë të debitorit të paditur Shoqëria “Shushica/C” shpk, Gjykata e Lartë me
vendimin nr. 590, datë 03.11.2015, ka vendosur: Pezullimin e vendimit nr. 2132, date
23.12.2014 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë, lënë në fuqi me vendim të Gjykatës së
Apelit Vlorë nr. 814, datë 10.06.2015.
 Pas dhënies së këtij vendimi të Gjykatës së Lartë, përmbaruesi gjyqësor ka pezulluar
veprimet përmbarimore deri sa të vendosë Gjykata e Lartë për themelin e
mosmarrëveshjes.
 Kemi pritur për një kohë të gjatë që Gjykata e Lartë të shprehej në lidhje me rekursin
që ka paraqitur debitori i paditur Shoqëria “Shushica/C” shpk.
 I jemi drejtuar kësaj gjykate me kërkesën për revokimin e Vendimit të Gjykatës së
Lartë nr. 590 datë 03.11.2015. Me Vendimin nr. 590/1, datë 25.09.2018 është vendosur
nga kjo gjykatë “Mospranimi i kërkesës....”.
 I drejtohemi përsëri kësaj gjykate me këtë kërkesë pasi besojmë se ka rrethana dhe
prova të reja që e bëjnë të domosdoshme revokimin e Vendimit të Gjykatës së Lartë nr.
590, datë 03.11.2015, me të cilin është vendosur: Pezullimi i Vendimit nr.2132, datë
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23.12.2014 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë, lënë në fuqi me Vendim të Gjykatës së
Apelit Vlorë nr.814, datë 10.06.2015, ndaj referuar parashikimeve të nenit 479, pika 6, të
K.Pr.Civile Ju parashtrojmë:
 Pas dhënies së këtij vendimi të Gjykatës së Lartë, përmbaruesi gjyqësor ka pezulluar
veprimet përmbarimore deri sa të vendos Gjykata e Lartë për themelin e
mosmarrëveshjes, ndërsa pala e paditur (debitori) Shoqëria “Shushica/C” shpk po
tjetërson të gjitha pasuritë e saj tek të tretët.
 Debitori i paditur Shoqëria “Shushica/C” shpk jo vetëm që nuk ka kryer asnjë veprim
për të përmbushur vullnetarisht detyrimin ndaj kreditorëve Mehmet e Lindita Isufi, por ka
kryer me keqbesim çdo veprim të mundshëm ligjor për heqjen e sekuestros së vendosur
mbi pasurinë e saj, me synim për ti tjetërsuar ato dhe të mos e shlyej detyrimin ndaj nesh
si kreditorë. Konkretisht, debitori i paditur Shoqëria “Shushica/C” shpk, i është drejtuar
me kërkesë padi Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë dhe ka kërkuar anullimin e veprimit
përmbarimor të kryer me “Urdhër për Vënien e Sekuestros” nr. 1146/2 prot, datë
28.09.2015 të Shoqërisë përmbarimore “Justicia” dhe heqjen e sekuestros mbi pasuritë e
vendosura me këtë urdhër.
 Gjykata e Rrethit Gjyqësor Vlorë me vendimin nr. 992, date 17.05.2016, ka vendosur:
Pranimin e pjesshëm të padisë. Anullimin e veprimit përmbarimor të kryer me “Urdhër
për Vënien e Sekuestros” nr. 1146/2 prot, datë 28.09.2015 të Shoqërisë përmbarimore
“Justicia” dhe heqjen e sekuestros mbi pasuritë e vendosura me këtë urdhër..... Gjykata e
Apelit Vlorë me vendimin nr. 190, datë 12.07.2018, ka vendosur: Lënien në fuqi të
vendimit gjyqësor civil nr. 992, datë 17.05.2016 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë.
 Ndodhemi në një situatë kur përmbaruesi gjyqësor nuk mund të kryej veprime për
ekzekutimin e titullit ekzekutiv për skkak të pezullimit me vendimin nr.590/2015, nga ana
tjetër debitori Shoqëria “Shushica/C” shpk ja doli të anullojë veprimin përmbarimor
“Urdhër për Vënien e Sekuestros” nr. 1146/2 prot, datë 28.09.2015 të Shoqërisë
përmbarimore “Justicia” dhe heqjen e sekuestros në regjistrat publik të ish-ZVRPP Vlorë
mbi pasuritë e vendosura me këtë urdhër.
 Me shkresën nr.4110/1 prot, datë 07.09.2018 të ZVRPP Vlorë, konfirmohet fakti se
“...pa një vendim gjykate. sipas parashikimit ligjor, nuk mund të vijohet me kufizimin
mbi pasuritë Shoqërisë “Shushica “ shpk.
 Pra në këtë situatë, të krijuar nga mungesa e kohezionit të gjykatave, tjetërsimi i
pasurive të debitorit e ka bërë evident rrezikun e pamundësisë të ekzekutimit të
vendimeve gjyqësore që përbëjnë titull ekzekutiv. Si pasojë në rrezikojmë të mos e
gëzojmë pronën tonë dhe të rivendosim të drejtën e mohuar nga i padituri debitor
Shoqëria “Shushica/C” shpk, që na e njohën gjykatat.
 Gjithashtu, pallati objekt konflikti gjyqësor ka përfunduar qysh në vitin 2009, por deri
më sot të gjitha apartamentet dhe njësitë e shërbimit në pallatin në konflikt, rezulton se
posedohen dhe gëzohen nga të tretë, raportet juridike të të cilëve me ndërtuesin Shoqëria
“Shushica/C” shpk nuk njihen prej ne kërkuesve kreditorë.
 Nga ana tjetër, megjithëse de jure kemi fituar pronësinë mbi disa apartamente dhe
njësi shërbimi, në pamundësi të posedimit të tyre, në kërkuesit po vijojmë të banojmë në
banesë me qira, çka na e ka bërë të vështirë cilësinë e jetësës, kur në familje kemi vetëm
një rrogë shteti të bashkëshortes dhe kemi dy femijë në shkollë.
 Si provë po ju paraqes Kontratën e fundit Noteriale të Qirasë nr.2683 rep, nr.990 kol,
datë 25.04.2019 për apartamentin ku banojmë në Vlorë.
 Në këto kushte që ndodhemi, konform parashikimeve të nenit 479/6 të K.Pr.Civile,
kërkojmë nga Gjykata të pranojë kërkesën dhe të vendosi: Revokimin e vendimit të
Gjykatës së Lartë nr. 590, datë 03.11.2015 me të cilin është vendosur: Pezullimi i
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vendimit nr.2132, datë 23.12.2014 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë, lënë në fuqi me
vendim të Gjykatës së Apelit Vlorë nr.814, datë 10.06.2015.

7. Palët e tjera, pjesëmarrëse në gjykimin e çështjes ku është dhënë vendimi gjyqësor, janë
njoftuar rregullisht për kërkesën e paraqitur nga kërkuesit Mehmet Isufi dhe Lindita Isufi
për revokimin e pezullimit të ekzekutimit të vendimit dhe kanë parashtruar argumente
lidhur me bazueshmërinë në ligj të kërkesës për revokim si më poshtë vijon:
 Pranë Gjykatës së Lartë është paraqitur edhe me përpara kërkesë për revokimin e
vendimit nr. 590, datë 03.11.2015, por me vendim nr. 590/1, datë 25.09.2018 është
vendosur mospranimi i kërkesës. Aktualisht jemi përpara një kërkesë të paraqitur rishtas
dhe në të njëjtat kushte me kërkesën e mëparshme për revokimin e vendimmarrjes së
Gjykatës së Lartë.
 Prej kërkuesve parashtrohet si shkak i kërkesës se re vendimi nr. 190, datë 12.07.2018
i Gjykatës së Apelit Vlorë, me të cilin është lënë në fuqi vendimi nr. 992, datë 17.05.2016
i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë.
 Në kushtet e vendimmarrjes së mësipërme, kërkuesit pretendojnë se ekzekutimi i
vendimit nr. 2132, datë 23.12.2014 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë rrezikon të
bëhet i pamundur.
 Pretendimet e parashtruara në kërkesën për revokimin e vendimit nr. 590, datë
03.11.2015 të Gjykatës së Lartë janë të pabaza.
 Së pari, siç përmendëm më sipër, me vendim nr. 590/1, datë 25.09.2018 është
vendosur mospranimi i kërkesës së kërkuesve për revokim të vendimit nr. 590, datë
03.11.2015 të Gjykatës së Lartë. Rrëzimi i kërkesës se mëparshme të kërkuesve ka
ndodhur në kushtet e vendimmarrjes së gjykatës së Apelit Vlorë, sipas vendimit nr. 190,
datë 12.07.2018, pra dy muaj përpara paraqitjes së kërkesës.
 Në këto kushte rezulton se nuk ka asnjë arsye apo rrethanë të re, që të justifikoje një
vendimmarrje të ndryshme prej Gjykatës së Lartë, nga ajo e kryer me vendimin nr. 590/1,
datë 25.09.2018.
 Së dyti, me vendimin nr. 590, datë 03.11.2015 Gjykata e Lartë ka vlerësuar se janë
kushtet për pezullimin e ekzekutimit nr. 2132, datë 23.12.2014 i Gjykatës së Rrethit
Gjyqësor Vlorë, lënë në fuqi me vendim të Gjykatës së Apelit Vlorë nr. 814, datë
10.06.2015. Pra, sipas vlerësimit të përfshirë në këtë vendim nuk duhen kryer veprime të
ekzekutimit të detyrueshëm.
 Është e qartë se anulimi i veprimeve përmbarimore, që për më tepër janë konstatuar të
kryera në kundërshtim me ligjin, nuk përbën argument për revokimin e vendimit të
pezullimit, pasi ky i fundit ka për qëllim pikërisht moslejimin e ekzekutimit të vendimit të
formës së prerë në kushtet aktuale.
 Kundërshtimi i një vendimi, që ka vlerësuar se janë kushtet e pezullimit të
ekzekutimit të vendimit të formës së prerë, nuk mund të kryhet me argumenta që i
referohen nevojës së ekzekutimit të detyrueshëm në të njëjtat rrethana, pasi ato janë pjesë
e vlerësimit të mëparshëm të Gjykatës së Lartë.
 Së treti, me vendimin nr. 992, datë 17.05.2016 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë,
lënë në fuqi me vendimin nr. 190, datë 12.07.2018 të Gjykatës së Apelit Vlorë, është
vlerësuar se përmbaruesi gjyqësor ka sekuestruar në kundërshtim me ligjin mbi 40 pasuri
të paluajtshme të shoqërisë “Shushica/C” sh.p.k., për ekzekutimin e një detyrimi, për të
cilin do të mjaftonte sekuestrimi i vetëm një ose dy prej këtyre pasurive. Pra, me
vendimet e mësipërme janë anuluar veprime përmbarimore, që nuk kanë patur për qëllim
garantimin e ekzekutimit të detyrimit, por që cënonin në mënyrë flagrante interesat e
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ligjshme të shoqërisë “Shushica/C” sh.p.k., madje duke e çuar në pamundësi të ushtrimit
të aktivitetit ekonomik.
 Së katërti, pavarësisht pezullimit të ekzekutimit sipas vendimit nr. 590, datë
03.11.2015 të Gjykatës së Lartë, llogaritë bankare të shoqërisë “Shushica/C” sh.p.k, janë
të bllokuara prej përmbaruesit gjyqësor, pra, pavarësisht heqjes së sekuestros se vendosur
mbi pasuritë e paluajtshme të shoqërisë, llogaritë bankare të saj, ku kalon edhe çdo vlerë
nga çdo shitje e mundshme, vazhdojnë të jenë të bllokuara, gjë që ofron garanci
maksimale për ekzekutimin e detyrimit, sipas vendimit nr. 2132, datë 23.12.2014 të
Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë, nëse kërkuesit do të rezultojnë gjyqfitues edhe në
Gjykate .... Po kështu, garanci për ekzekutimin e çdo detyrimi të mundshëm të shoqërisë
“Shushica/C” sh.p.k. përbën fakti se sipërfaqet ndërtimore takuese në ndërtim të
kërkuesve janë të regjistruara në favor të tyre, përfshirë pjesët për të cilat me vendimin nr.
2132, datë 23.12.2014 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë, lënë në fuqi me vendim të
Gjykatës së Apelit Vlorë nr. 814, datë 10.06.2015, është vendosur shpërblimi i kërkuesve
në vlerë monetare. Këtë fakt e kemi parashtruar si në rekurs, ashtu edhe në kërkesën për
pezullimin e ekzekutimit.
 Përveç sa më sipër, shoqëria “Shushica/C” sh.p.k, momentalisht ka pezulluar
aktivitetin e saj, fakt i pasqyruar edhe në të dhënat e saj në portalin “qkb.gov.al”, pra nuk
ka rrezik të realizimit të shitjeve aktualisht, siç pretendohet në kërkesën për revokimin e
vendimit të pezullimit.
 Së pesti, faktet e parashtruara në kërkesën për revokimin e vendimit nr. 590, datë
03.11.2015 të Gjykatës së Lartë janë të rreme, nuk kanë lidhje me arsyet e vendosjes se
pezullimit të ekzekutimit prej Gjykatës së Lartë dhe nuk përbëjnë shkak për një vlerësim
të ndryshëm të ekzistencës së kushteve për pezullim.
 Kërkuesit, jo vetëm që janë posedues të sipërfaqeve takuese ndërtimore të pronarit të
truallit, por kanë tjetërsuar pjesë të tyre dhe përdorin pjesën tjetër.
 Kështu, kërkuesit kanë tjetërsuar pjesë të pasurisë tek shtetasi Genci Voja, kanë dhënë
me qira pjesë të ambienteve takuese të shërbimit tek shtetasi Kledjan Binjakaj, dhe pjesë
tjetër të ambienteve të banimit e kanë vënë në dispozicion për banim të vëllait dhe motrës
së kërkuesit Mehmet Isufi.
 Në pamundësi për të siguruar në afatin e shkurtër tre ditor aktet përkatëse, që për më
tepër u referohen personave të ndryshëm nga shoqëria “Shushica/C” sh.p.k., po
bashkëlidhim kërkesës një kopje të faturave të furnizimin me ujë të pijshëm të
ambienteve takuese të kërkuesit Mehmet Isufi, për të cilat ka lidhur kontratat përkatëse
me “Ujësjellësi Vlorë” sh.a.
 Pra, kontrata e qirasë, e përmendur në kërkesën për revokimin e vendimit nr. 590, datë
03.11.2015 të Gjykatës së Lartë, është hartuar pikërisht për të justifikuar pretendimet e
parashtruara në këtë kërkesë dhe nuk ka asnjë lidhje me situatën reale, ku kërkuesve nuk
u është mohuar asnjë e drejtë mbi sipërfaqet takuese të pronareve të truallit.
 Së fundi, shoqëria “Shushica/C” sh.p.k. ka paraqitur pranë Gjykatës së Lartë, qysh
përpara shumë kohësh, kërkesë për përshpejtim të gjykimit të rekursit ndaj vendimit të
Gjykatës së Apelit Vlorë nr. 814, datë 10.06.2015. Pra, provohet se shoqëria, me veprime
aktive, është interesuar për zgjidhjen sa më të shpejtë dhe definitive të mosmarrëveshjes,
gjë që argumenton pabazueshmërinë e pretendimeve të kërkuesve së shoqëria synon të
tjetërsojë pasurinë e saj. Sa parashtrojmë provojnë qartë se pretendimet e përfshira në
kërkesën për revokimin e vendimit të Gjykatës së Lartë nr. 590, datë 03.11.2015 janë të
pavërteta dhe vetë kërkesa është abuzive.
 Për gjithë sa më sipër, duke vlerësuar se kërkesa për revokimin e vendimit të Gjykatës
së Lartë nr. 590, datë 03.11.2015 është e pambështetur në ligj, kërkojmë rrëzimin e saj.
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II. Vlerësimi i Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë

8. Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji) vlerëson se kërkesa e palës kërkuese
Mehmet Isufi dhe Lindita Isufi, për revokimin e vendimit nr. 590, datë 03.11.2015 të
Gjykatës së Lartë është e pabazuar në ligj.

9. Kolegji vlerëson se neni 479/1 i K.Pr.Civile garanton vendosjen e masës së përkohshme
procedurale të pezullimit të ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë në
funksion të zgjidhjes së rekursit, që është ushtruar ndaj vetë vendimit të formës së prerë,
sigurisht duke patur parasysh arsyet justifikuese dhe përjashtimore të zbatimit të kësaj
mase, sikur mundet të jetë dëmi i rëndë dhe i pariparueshëm që mund të sjellë ekzekutimi
i menjëhershëm i vendimit gjyqësor të formës së prerë. Kjo e drejtë e palës ndërgjyqëse
gjyqhumbëse është paraparë nga ligji procedural civil si mjet që garanton ankimin efektiv
në kuptim të nenit 43 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë dhe nenit 13 të
Konventës Europiane të të Drejtave të Njeriut.

10. Nga ana tjetër, vlen për t’u theksuar se pezullimi i ekzekutimit të vendimit gjyqësor të
formës së prerë është një masë me karakter përjashtimor dhe të jashtëzakonshëm, që
justifikohet vetëm nga rrethanat e dëmit të rëndë dhe të pariparueshëm që mund të
shkaktojë ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit gjyqësor të formës së prerë. Këto
rrethana vlerësohen rast pas rasti nga Gjykata e Lartë dhe po ashtu kanë karakter dinamik,
që mund të ndryshojnë me kalimin e kohës. Nëse ato ndryshojnë dhe janë të tilla që nuk
justifikojnë më masën e jashtëzakonshme të pezullimit të vendimit gjyqësor të formës së
prerë, atëhere pala tjetër ka mundësi të kërkojë revokimin e kësaj mase, në mënyrë që të
ketë mundësi të rivendosë të drejtën të njohur me vendim gjyqësor të formës së prerë,
sipas pikës 6 të nenit 479 të K.Pr.Civile, si e drejtë e garantuar nga neni 6 i K.E.D.Nj dhe
neni 42 i Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë. Sigurisht që kjo palë ka barrën e
paraqitjes së fakteve të reja konkrete (onus proferendi) dhe të provës mbi këto fakte (onus
probandi), (fakte këto me karakter procedural), që tregojnë situatë faktike dhe juridike
midis palëve ndërgjyqëse ka ndryshuar dhe masa e pezullimit nuk justifikohet më nga
dëmi i rëndë dhe i pariparueshëm që mund t’i vijë palës tjetër, nga ekzekutimi i
menjëhershëm i vendimit gjyqësor të formës së prerë.

11. Në pikën 6 të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile, parashikohen kushtet dhe motivet
për të cilat, Gjykata e Lartë, mund të revokojë pezullimin e ekzekutimit të vendimit
gjyqësor: “6. Vendimi i Gjykatës së Lartë mbi kërkesën për pezullim mund të revokohet
ose ndryshohet me kërkesë të palës. Për shqyrtimin e kërkesës për ndryshimin ose
revokimin e masës së pezullimit njoftohen palët. Brenda 3 ditëve pala tjetër ka të drejtë të
paraqesë me shkrim parashtrimet. Kërkesat shqyrtohen në dhomë këshillimi”.

12. 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.
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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 pasi mori në shqyrtim dhe vlerësim
pretendimet e ngritura nga pala kërkuese Mehmet Isufi dhe Lindita Isufi, prapësimet e
dhëna nga pala e interesuar shoqëria “Shushica” sh.p.k, si dhe vlerësoi provat shkresore të
depozituara gjatë këtij gjykimi, arrin në konkluzionin se pas dhënies së vendimit nr. 590,
datë 03.11.2015 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë Tiranë, rrethanat të cilat diktuan
vendimmarrjen e Kolegjit për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së
prerë në rastin konkret kanë ndryshuar, për rrjedhojë ka vend për tu revokuar vendimi i
pezullimit i sipërcituar.

15. Pala kërkuese Mehmet Isufi dhe Lindita Isufi ka bashkëlidhur kësaj kërkese kontratë
qiraje nr. 2683 rep, nr. 990 kol, datë 25.04.2019 ku kërkuesi Mehmet Isufi rezulton të jetë
qiramarrës për një objekt apartament banimi me sipërfaqe 61.70 m2, të ndodhur në Vlorë.
Gjithashtu kanë administruar shkresën 4110/1 prot, datë 07.09.2018 lëshuar nga ZVRPP
Vlorë, sipas të cilës i bëhet me dije përfaqësuesit të kërkuesve se: “bazuar në nenin 59/4
të ligjit 33/2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, kufizimi nuk mund të
tejkalojë afatin 30 ditor. Ndodhur përpara faktit ku nga ana juaj nuk është depozituar
asnjë vendim gjykate sipas parashikimit ligjor nuk mund të vijohet me kufizim mbi
pasuritë e Shoqërisë Shushica” shpk”.

16. Pala kërkuese ka depozituar kontratë shitje pasurie të paluajtshme njësi shërbimi me
rezerve nr. 414 rep, nr. 149/2 kol, datë 18.02.2019, lidhur mes përfaqësuesit të palës së
paditur Shoqëria Shushica dhe palës blerëse N.B, objekt i kësaj kontrate është shitja me
rezerve e pasurisë së paluajtshme njësi shërbimi të ndodhur në katin e 1 të objektit godine
banimi-shërbimi 6-8 kate, në lagjen “Uje i ftohtë” Vlorë, duke përcaktuar në nenin 3 të
saj që transferimi dhe kalimi i pronësisë për pasurinë objekt i kësaj kontrate do të bëhet
me regjistrimin e kontratës në ZVRPP Vlorë në emër të palës blerëse, por pasuria do të
mbetet e barrësuar në favor të palës shitëse deri në likuidimin e shumës 300.000 euro dhe
pas pagimit të shumës, prona do të mbetet e barrësuar në favor të palës kredidhënëse
Fondi Besa sipas kontratës së hipotekës përkatëse.

17. Referuar akteve të sipërcituara Kolegji vlerëson se ky dokumentacion i paraqitur nga pala
kërkuese paraqet rrethanë/provë të re të bazuar në ligj, e cila bën të domosdoshme
revokimin e vendimit nr. 590, datë 03.11.2015 të vendosur nga Gjykata e Lartë, pasi pala
e paditur shoqëria “Shushica/C” shpk, pavarësisht nga masa e vendosur për pezullimin të
ekzekutimit të vendimit ka vijuar kryerjen e veprimeve juridike të shitjes së pasurive të
saj të paluajtshme.
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18. Kolegji vlerëson se parashtrimet dhe dokumentacioni i paraqitur nga pala e paditur
shoqëria “Shushica/C” shpk, nuk përbën shkak për mospranimin e kërkesës së revokimit
të parashtruar nga pala paditëse/kërkuesit Mehmet Isufi dhe Lindita Isufi

19. Përsa më sipër, Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë vlerëson se ka vend për të pranuar
kërkesën e paraqitur nga kërkuesit Mehmet Isufi dhe Lindita Isufi, për rrjedhojë duhet të
vendoset revokimi i vendimit nr. 590, datë 03.11.2015 të Gjykatës së Lartë.

PËR KËTO ARSYE,

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

V E N D O S I:

Revokimin e vendimit nr. 590, datë 03.11.2015 të Gjykatës së Lartë me të cilin është
vendosur: Pezullimin i ekzekutimit të vendimit nr. 2132, datë 23.12.2014 të Gjykatës së
Rrethit Gjyqësor Vlorë, lënë në fuqi me vendimin nr. 814, datë 10.06.2015 të Gjykatës së
Apelit Vlorë.

Tiranë, më 07.10.2020
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