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                   REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

       GJYKATA E LARTË 

                    KOLEGJI CIVIL 

 

Nr. 276/3 i Regj.Themeltar 

Nr. 276/3 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 

Albana BOKSI - Anëtare 

Sandër SIMONI - Anëtar 

  

në datën 23.06.2021 mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr.276/3 akti,  si 

më poshtë: 

 

KËRKUES:      Spiro Qendro,  

Zhaneta Qendro 

 

OBJEKTI: Revokimin e vendimit nr.1430, datë 24.09.2019 të Gjykatës së 

Rrethit Gjyqësor Vlorë, lënë në fuqi me vendimin nr.380 datë 

03.12.2019 të Gjykatës së Apelit Vlorë, ku është vendosur 

“Pezullimi i procedurës së ekzekutimit të vendimit nr.128, datë 

09.02.2016 e Gjykatës së Apelit Vlorë 

 

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

 

Për çështjen civile që iu përket palëve: 

 

PADITËS:  Spiro Qendro,  

Zhaneta Qendro 

 

I PADITUR:  Sotir Cagari  

 

                 KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SE LARTË 

 

Pasi dëgjoi relatimin e gjyqtarit Ervin Pupe mbi kërkesën e pezullimit të ekzekutimit të 

vendimit gjyqësor të formës së prerë, 
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         V Ë R E N 

I. Rrethanat e çështjes 

 

1.Para Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji), pala kërkuesit Spiro 

Qendro, Zhaneta Qendro, ka paraqitur një kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të vendimit 

nr.380, datë 03.12.2019 të Gjykatës së Apelit Vlorë Vlorë. 

2. Referuar akteve të administruara në gjykatat e faktit rezulton se paditësi Spiro 

Qendro, Zhaneta Qendro, i është drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier, kundrejt palës së 

paditur Sotir Cagari, me padinë objekt: “Pushimin e cenimit të pronësisë dhe lirimi e dorëzim 

të një sipërfaqe toke  

të zënë nga i padituri.Shpërblim dëmi”. 

3. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Fier, me Vendimin nr.537, datë 28.04.2014 ka 

vendosur:  

- Pranimin pjesërisht të padisë.  

- Detyrimin e palës së paditur Sotiri Cagari, t’i paguajë paditësve Zhaneta Qëndro dhe 

Spiro Qëndro shumën prej 1.433.250 lekë. 

 - Rrëzimin e padisë për pjesën tjetër të saj si të pabazuar në prova dhe në ligj. 

4. Gjykata e Apelit Vlorë me Vendimin Nr. 128, datë 09.02.2016 ka vendosur: 

- Ndryshimin e vendimit nr.537, datë 28.04.2014 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor fier 

në këtë mënyrë:  

- Detyrimin e palës së paditur Sotir Cagari (Skënder Bendo), t’i paguajë paditësave 

Spiro Qëndro dhe Zhaneta Qëndro, shpërblimin për dëmin e shkaktuar në shumën 

5,546,445 lekë. Lënien në fuqi të vendimit për pjesën e rrëzuar të padisë dhe 

shpenzimet gjyqësore.” 

5. Kundër Vendimit Nr.128, datë 09.02.2016 të Gjykatës së Apelit Vlorë ka 

ushtruar rekurs, pala e paditur, Sotir Cigari (Skënder Bendo) me datë 05.04.2018. 

6. Me datë 10.05.2016, pala e paditur, Sotir Cagari (Skënder Bendo) ka paraqitur në 

Gjykatën e Lartë një kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të vendimit të formës së prerë, 

duke parashtruar këto shkaqe: 

- Gjykatat kanë zbatuar keq ligjin duke gabuar në procedim dhe gjykim, ndaj i jemi 

drejtuar me rekurs Gjykatës së Lartë; 

- Çështja është gjykuar vetëm me pjesëmarrjen e njërës palë duke anashkaluar parimin 

e kontradiktoritetit; 

- Pasojat që do të vinin nga ekzekutimi i vendimit do të ishin të rënda dhe të 

pariparueshme. 

7. Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë me vendimin nr.276, datë 19.05.2016 ka 

vendosur:  

- “Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr.537, datë 28,04,2014 të Gjykatës së Rrethit 

Gjyqësor Fier, i ndryshuar nga vendimi nr.128, datë 09.02.2016 i Gjykatës së Apelit 

Vlorë, deri në përfundimin e shqyrtimit të kësaj çështjeje nga Gjykata e Lartë.” 

8. Në vijim, me datë 04.06.2018, kërkuesit Spiro Qëndro dhe Zhaneta Qëndro i janë 

drejtuar Gjykatës së Lartë me kërkesë për revokimin e vendimit nr. 276, datë 19.05.2016 të 

Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë, duke parashtruar këto shkaqe: 

- Nga përmbajtja e vendimit nr.537, datë 19.05.2016 dhe vendimit nr.128, datë 

09.02.2016 vërtetohet se palës paditëse, pala e paditur i ka dëmtuar shtëpinë (banesën) 

dhe në këto rrethana pala kreditore është në kushte ekstreme të nevojës për strehim 

dhe për të ndërtuar një jetesë normale dinjitoze; 

- Kreditorëve nuk duhet tu mohohet e drejta sipas vendimeve për banim duke vazhduar 

të shpenzojnë mjete të tjera financiare për banesë; 
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- Nga përmbajtja e vendimeve gjyqësore të lartpërmendura rezulton se shpenzimet 

ekstra të palës kreditore nuk janë parashikuar në vendim, si rrjedhojë për këto pala 

kreditore do të duhet të ngrejë një padi tjetër; 

- Kreditorja Zhaneta Qëndro është në kushte shëndetësore ekonomike të posaçme, pasi 

është invalide e plotë pune. Kjo është provuar në gjykim me dëshminë e invalidit të 

punës me nr. 650. Ndërsa kreditori tjetër, Spiro Qëndro është i pa punë dhe pa të 

ardhura pensioni, pasi nuk ka plotësuar moshën e pensionit të pleqërisë. 

9.Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë me vendimin nr. 276/1, datë 14.06.2018 ka 

vendosur: 

“Rrëzimin e kësaj kërkese, me arsyetimin se kërkuesit nuk paraqitën asnjë rrethanë 

apo provë të re e cila e bën të domosdoshme revokimin e pezullimit të ekzekutimit të vendimit 

të vendosur nga Gjykata e Lartë”. 

10. Me datë 15.10.2018, kërkuesit Spiro Qëndro dhe Zhaneta Qëndro i janë 

drejtuar sërish Gjykatës së Lartë me kërkesë për revokimin e vendimit nr. 276, datë 

19.05.2016 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë, duke parashtruar këto shkaqe: 

- Nga përmbajtja e dy vendimeve të gjykatave vërtetohet se palës paditëse, pala e 

paditur i ka dëmtuar  shtëpinë (banesën) dhe në këto rrethana pala kreditore është në 

kushte ekstreme të nevojës për strehim dhe për të ndërtuar një jetesë normale 

dinjitoze; 

- Kreditorëve nuk duhet tu mohohet e drejta sipas vendimeve për banim duke vazhduar 

të shpenzojnë mjete të tjera financiare për banesë; 

- Pas dhënies së vendimit të pezullimit nga Gjykata e Lartë kanë ndodhur ngjarje të reja 

në lidhje me banesën e dëmtuar; 

- Sipas aktit të ekspertimit teknik datë 28.09.2018 bashkëlidhur, ku janë përshkruar  

dëmtimet e konstatuara, është konkluduar se dëmet e shkaktuara në banesën një 

katërshe në pronësi të Spiro Qëndro, e kanë nxjerrë objektin jashtë funksionit dhe se 

dëmtimet në banesë me kalimin e kohës shtohen pasi lagështira është prezent dhe 

themelet dhe muret e çarë pësojnë vazhdimisht ulje; 

- Aktualisht kërkuesit vazhdojnë të banojnë në shtëpi me qera në fshatin Levan. Kjo 

vërtetohet me kontratën e qerasë nr. 1648 Rep., dhe nr. 1548 Kol, datë 29,06,2018 

bashkëlidhur kërkesës;b  

- Kreditorja Zhaneta Qëndro është në kushte shëndetësore ekonomike të posaçme, pasi 

është invalide e plotë pune. Kjo provohet me vërtetimin nr. 800 prot., datë 29.06.2018 

të lëshuar nga Njësia Administrative Levan, Bashkia Fier; 

- Nga përmbajtja e vendimeve gjyqësore të lartpërmendura rezulton se shpenzimet e 

qerasë dhe shpenzimet ekstra të palës kreditore nuk janë parashikuar në vendim, si 

rrjedhojë për këto pala kreditore do të duhet të ngrejë një padi tjetër dhe ti kërkojë ato 

në një proces tjetër; 

11.Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë me vendimin nr. 276/2, datë 20.11.2018 ka 

vendosur: 

 “Revokimin e Vendimit nr.276, datë 19.05.2016 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë 

me të cilin është vendosur: “Pezullimi i ekzekutimit të vendimit nr.537, datë 

28,04,2014 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier, i ndryshuar nga vendimi nr. 128, 

datë 09.02.2016 i Gjykatës së Apelit Vlorë, deri në përfundimin e shqyrtimit të kësaj 

çështjeje nga Gjykata e Lartë.”   

12. Me datë 02.07.2020, kërkuesit Spiro Qëndro dhe Zhaneta Qëndro i janë 

drejtuar sërish Gjykatës së Lartë me kërkesë për revokimin e vendimit nr.1430, datë 

24.09.2019 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë, lënë në fuqi me vendimin nr.380. datë 

03.12.2019 të Gjykatës së Apelit Vlorë, ku është vendosur “Pezullimi i procedurës së 
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ekzekutimit të vendimit nr.128, datë 09.02.2016 e Gjykatës së Apelit Vlorë, duke parashtruar 

këto shkaqe: 

-Për vendimin nr.128, datë 09.02.2016 është lëshuar dhe urdhëri i ekzekutimit dhe 

bazuar në nenet 515 e vijues të Kodit të Procedurës Civile pala kreditore ka vënë në 

ekzekutim titullin ekzekutiv. 

-Procedura e ekzekutuese janë ndjekur nga ana e përmbaruesit gjyqësor Krenar 

Kapllani. 

-Pala debitore Sotir Cagari dhe Liza Cagari i janë drejtuar Gjykatës së Rrethit 

Gjyqësor Vlorë me ankimin me objekt: “Kundërshtimin e veprimeve përmbarimore të 

kryera nga Zyra përmbarimore Vlorë të komunikuara palës paditëse me shkresën me 

nr.1389, prot, datë 18.07.2019”.  

-Pezullimin e procedurës së ekzekutimit të vendimit nr.537, datë 28.04.2014 të 

ndryshuar me vendimin nr.128, datë 09.02.2016 të Gjykatës së Apelit Vlorë. 

-Me vendimin nr.1430, datë 24.09.2019 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë është 

vendosur: 

-Pranimin e ankimit. 

-Anullimin e veprimeve përmbarimore të kryera nga Zyra Përmbarimore Vlorë të  

komunikuara palës paditëse me shkresën me nr.1389 prot, datë 18.07.2019. 

Pezullimin e procedurës së ekzekutimit të vendimit nr.537, datë 28.04.2014 të 

ndryshuar me  vendimin  nr.128,datë  09.02.2016 të Gjykatës së Apelit Vlorë. 

- Kundër këtij vendimi ka ushtruar të drejtën e ankimit Zyra e Përmbarimit Vlorë pranë  

- Gjykatës së Apelit Vlorë e cila me vendimin nr.380, datë 03.12.2019 ka 

vendosur:Lënien në  

fuqi të vendimit. 

- Pretendimet e paraqitura në gjykim nga ana e palës debitore nuk qëndrojnë dhe 

vendimet janë në kundërshtim me parashikimet ligjore dhe rrethanat e vërteta. 

- Gjithashtu të dyja gjyqet e sipërcituara janë bërë pa pjesëmarrjen dhe njoftimin e 

palës kreditore. 

- Bashkangjitur kërkesës po ju paraqesim në cilësinë e provës “Akt-ekspertimin teknik, 

datë 28.09.2018 përpiluar nga një grup ekspertësh, Ing Besar Osmeni e Ing Rajmonda 

Bedini. 

- Në konkluzionet e “Akt-ekspertimit teknik”, datë 28.09.2018 janë përshkruar 

dëmtimet e konstatuara në banesën e palës paditëse/kreditore Spiro e Zhaneta Qëndro: 

-Në ndërtimin 3-katësh themelet janë vendosur nën nivelin e themeleve të banesës një 

katëshe. 

-Dëmtimet nga inspektimi faktit i banesës 1-katëshe konstatohet si më poshtë: 

- Dëmtimi i thellë dhe qëndrueshmëria e tij. 

- Janë dëmtuar muret mbajtëse strukturës dhe ato ndarëse. 

- Është dëmtuar tarraca e banesës  

- Është rrëzuar suvaja e tavaneve ku janë dëmtuar tullat e trarëve sap dhe hekuri i tyre 

është    

  ndryshkur. 

- Ka rënë suvaja në të gjithë banesën. 

- Muret e banesës janë me lagështi në të gjithë sipërfaqen e tyre, etj. 

        - Nga sa është përshkruar më sipër, konkludojmë se dëmet e shkaktuara në banesën 1-

katëshe  në pronësi të Spiro Qëndro e kanë nxjerrë objektin jashtë funksionit. 

Gjithashtu dëmtimet në banesë me kalimin e kohës shtohen pasi lagështia është  

prezent dhe themelit dhe muret e carë pësojnë vazhdimisht ujë. 
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- Parashtrojë se pala paditëse /kreditore dhe sot e kësaj dite banojnë në shtëpi me qera 

në fshatin Levan fakt ky që vërtetohet nga kontrata e qerasë nr.1648, dhe nr.1548 kol, 

datë 29.06.2018. 

- Parashtrojmë se pala paditëse/kreditore Zhaneta Qëndro është invalide pune e 

trajtohet me pagesë invaliditeti fakt që vërteton se vështirësitë ekonomike e mjetet e 

limitura financiare për të përballuar edhe qiranë. 

- Gjithashtu bashkangjitur kërkesës ju vëmë në dispozicion foto të cilat pasqyrojnë  

situatën aktuale dhe dëmtimet e tmerrshme që banesa ka. 

 

II. Vlerësimi i Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë 

 

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

kërkuese Spiro Qendro, Zhaneta Qendro, për revokimin e vendimit nr.1430, datë 24.09.2019 

të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë, lënë në fuqi me vendimin nr.380. datë 03.12.2019 të 

Gjykatës së Apelit Vlorë, ku është vendosur “Pezullimi i procedurës së ekzekutimit të 

vendimit nr.128, datë 09.02.2016 e Gjykatës së Apelit Vlorë, është e pabazuar në ligj. 

14.Kolegji vlerëson se neni 479/1 i KPC garanton vendosjen e masës së përkohshme 

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.  

15.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 KPC, 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. 

16.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”. 

17. 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 
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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. 

18.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 procedural nga palët e interesuara. Ky ka 

qenë edhe qëllimi i ligjvënësit, kur e ka parashikuar mjetin procedural 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. 

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

pretendimet e ngritura nga pala kërkuese konstaton se, nga verifikimi i akteve të ndodhura në 

dosjen gjyqësore ka rezultuar se, nga ana e palës kërkuese Spiro Qendro dhe Zhaneta Qendro 

nuk është depozituar rekurs lidhur me vendimet të cilat ato kërkojnë të revokohen.  

20.Gjithashtu konstatohet se pala që ka depozituar rekursin në Gjykatën e Lartë, në 

rastin konkret është Zyra Përmbarimore Vlorë, me palë ankuese: Sotir Cagari dhe Liza 

Cagari, me objekt: “Kundërshtim veprimesh përmbarimore”, e cila ka kërkuar prishjen e 

vendimit nr.1430, datë 24.09.2019 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë, lënë në fuqi me 

vendimin nr.380, datë 03.12.2019 të Gjykatës së Apelit Vlorë. 

21. Për rrjedhojë kërkuesit nuk legjitimohen në paraqitjen e kësaj kërkese, pasi ato 

nuk kanë qenë pjesë e gjykimit për të cilin kërkojnë revokimin e vendimeve, dhe për pasojë 

kërkesa në rastin konkret, nuk ka objekt. 

22. Për sa më sipër, Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë vlerëson se, nuk ka vend për të 

pranuar kërkesën e paraqitur nga kërkuesit Spiro Qendro dhe Zhaneta Qendro.  

 

         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 kërkuesit Spiro Qëndro dhe Zhaneta Qëndro, për 

revokimin e vendimit nr.1430, datë 24.09.2019 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë, lënë në 

fuqi me vendimin nr.380. datë 03.12.2019 të Gjykatës së Apelit Vlorë. 

 

          Tiranë, më 23.06.2021 

 

     ANËTAR                    ANËTARE              KRYESUES 

 

 Sandër SIMONI    Albana BOKSI             Ervin PUPE  
       


