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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI CIVIL 

______________________________________________________________________________ 

Nr.658/1 i Regj.Themeltar 

Nr.658/1 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  

  

Në dhomë këshillimi më datë 17.12.2020, mori në shqyrtim çështjen civile Nr. 2306/15 akti  

Regjistri Themeltar, datë regjistrimi 27.10.2020, që u përket palëve:  

 

Kërkues:     Hektor Katroci 

 

Objekti:    Revokimin e masë së pezullimit të vendosur me vendimin 

nr. 658, datë 17.12.2015 nga Kolegji Civil i Gjykatës së 

Lartë për mosekzekutimin e vendimeve civile të Gjykatës 

së Rrethit Gjyqësor Tiranë nr. 2697, datë 15.03.2013 dhe 

vendimit nr. 3988, datë 18.12.2014 të Gjykatës së Apelit 

Tiranë.  

 

Baza Ligjore:    Neni 479/4 i K.Pr.Civile.  

 

 

Për çështjen që i përket:    

 

Paditës/Të kundërpaditur:   Bylyre Sharkaj (Lalaj)  

      Pëllumb Lalaj  

      Liri Baboci (Lalaj)  

      Besnik Lalaj  

      Veziko Bajrami  

      Luan Bajrami   

      Hektor Katroci  

 

Të Paditur/Kundërpaditës:  Enver Palla 

     Altin Mejdani 
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Të Paditur: Drejtoria nr. 3, e Punëtorëve të Qytetit Tiranë.  

  Mimoza Palla 

 

Person i tretë: Agjencia Shtetërore e Kadastrës Drejtoria Rajonale Tiranë 

në vend të Zyra e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme 

Tiranë  

 

Objekti i padisë: Pavlefshmëria absolute e kontratës së shitjes nr. 1991/431, 

datë 01.07.2002. Pavlefshmëria absolute e kontratës së 

shitjes nr. 415/105, datë 23.01.2003. Detyrimin i të 

paditurve të lirojë Bodrumin me vendndodhje në pallatin e 

Aviacionit të ri nr. 3, zona kadastrale 8270, nr. Pasurie 

2149+3-B. Fshirjen në regjistrat e ZVRPP të të gjitha 

regjistrimeve dhe transkripteve të kryera mbi bazën e 

kontratave të shitjes.  

 

Baza Ligjore:  Nenet 123, 132 dhe 154 e vijues të kodit të familjes. 

 

Objekti i kundërpadisë:  Pavlefshmëria absolute e kontratës së shitjes (privatizimit) 

nr. 2173/1544, datë 12.07.1995. Pavlefshmëria absolute e 

kontratës së shitjes (privatizimit) datë 12.07.1995 e 

regjistruar në ZRPP me nr. 5660, datë 12.07.1995. 

Pavlefshmëria e kontratës së shitjes nr. 1708/189, datë 

04.09.2000 regjistruar në ZRPP nr. 834 regj., hipotekor e 

cila ka origjinë kontratën e shitjes nr. 2207 rep., nr. 1559 

kol., datë 17.07.1995 regjistruar në ZRPP Tiranë me nr. 

6113 regjistri hipotekor datë 21.07.1995.  

 

Baza ligjore:    Neni 160 i K.Pr.Civile, neni 32/a i K.Pr.Civile, neni 92/a i 

K.Civil.    

 

KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË 

 

Pasi dëgjoi relatimin e gjyqtarit 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. Pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë është paraqitur një kërkesëpadia me palë 

ndërgjyqëse, objekt dhe bazë ligjore sikundër citohet më lart.  

 2. Nga aktet e fashikullit të gjykimit rezulton se gjatë gjykimit kanë ndërruar jetë shtetasit 

Kenan Lalaj dhe Refije Lalaj dhe me vendimin gjyqësor nr. 1375, datë 25.02.2011 të Gjykatës së 

Rrethit Gjyqësor Tiranë, trashëgimtarë ligjorë të tyre janë caktuar fëmijët Bylyre Sharkaj (Lalaj), 
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Pëllumb Lalaj, Liri Baboci (Lalaj) dhe Besnik Lalaj, për të cilët është kryer edhe kalimi 

procedurial.  

 3. Rezulton se ndërmjet Ndërmarrja Komunale Banesa Tiranë me emërtim të ndryshuar 

Drejtoria nr. 3 e Punëtorëve Qyteti Tiranë në cilësinë e palës shitëse dhe shtetasve Kenan dhe 

Refije Lalaj në cilësinë e blerësve është nënshkruar kontrata e shitjes nr. 2174 rep., nr. 1545 kol., 

datë 12.07.1995 për pasurinë bodrum me sipërfaqe 11 m2 ndodhur në Tiranë Pallati i Aviacionit 

të Ri nr. 3, kufizuar me Muharrem Bajrami, e regjistruar në ZRPP Tirana -1 me nr. 5660 regjistri 

hipotekor datë 12.07.1995.  
 4. Rezulton se ndërmjet Ndërmarrja Komunale Banesa Tiranë me emërtim të ndryshuar 

Drejtoria nr. 3 e Punëtorëve Qyteti Tiranë në cilësinë e palës shitëse dhe paditësave Veziko 

Bajrami dhe Luan Bajrami është nënshkruar kontrata e shitjes nr. 2173 rep., nr. 1544 kol., datë 

12.07.1995, për pasurinë bodrum me sipërfaqe 11 m2 ndodhur në Tiranë Pallati i Aviacionit të 

Ri nr. 3, kufizuar me Kenan Lalaj dhe Selam Sula. Kjo pasuri është e regjistruar në ZRPP Tirana 

-1 me nr. Pasurie 2/67+3-17/B zk 8270 vol 19 fq 127.  
 5. Ndërmjet Ndërmarrja Komunale Banesa Tiranë me emërtim të ndryshuar Drejtoria nr. 3 

e Punëtorëve Qyteti Tiranë në cilësinë e palës shitëse dhe shtetasve Astrit Bajramaj, Lame 

Bajramaj e Selime Bajramaj në cilësinë e blerësve është nënshkruar kontrata e shitjes nr. 2207 

rep., nr. 1559 kol., datë 17.07.1995 për pasurinë bodrum me sipërfaqe 11 m2 ndodhur në Tiranë 

Pallati i Aviacionit të Ri nr. 3, regjistruar në ZRPP Tiranë me nr. 834 regjistri hipotekor datë 

12.09.2000. Kjo pasuri i ka kaluar palës paditëse Hektor Katroci përmes kontratës nr. 1708 rep., 

nr.189 kol., datë 04.09.2000.  
 6. Ndërmjet Ndërmarrja Komunale Banesa Tiranë me emërtim të ndryshuar Drejtoria nr. 3 

e Punëtorëve Qyteti Tiranë në cilësinë e palës shitëse dhe shtetasve Enver Palla dhe Mimoza 

Palla në cilësinë e blerësave është nënshkruar kontrata e shitjes nr. 1991 rep., nr. 431 kol., datë 

01.07.2002 për pasurinë bodrum i ndodhur në Tiranë Rruga Bulevardi Shqipëria e Re pallatet e 

Aviacionit të Ri shkalla 3 e përbërë nga një dhomë e një kuzhinë me aneks në katin përdhe me 

sipërfaqe 51 m2. Këtë pasuri blerësit Enver dhe Mimoza Palla ja kanë shitur të paditurit Altin 

Mejdani me kontratën nr. 415 rep., nr. 105 kol., datë 23.01.2003.   

 7. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë, me vendim nr. 2663, datë 04.05.2005, ka 

vendosur: “Pranimin e kërkesë-padisë. Konstatimin e pavlefshmërisë absolute të kontratës së 

shitjes nr. 1991 Rep., nr. 431 Kol., datë 01.07.2002 të noteres Silvana Merko dhe kthimin e 

palëve në gjendjen e mëparshme. Konstatimin e pavlefshmërisë absolute të kontratës së shitjes 

nr. 415 Rep., nr.105 Kol., datë 23.01.2003 të noterës Majlinda Lleshi dhe kthimin e palëve në 

gjendjen e mëparshme. Fshirjen nga regjistrat e Zyrës së Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme 

Tirana të regjistrimeve dhe traskriptimeve të kryera mbi bazën e këtyre kontratave të shitjes. 

Detyrimin e të paditurve për t’i kthyer paditësave Kanan Lalaj, Refije Lalaj, Veziko Bajrami, 

Luan Bajrami, Hektor Katroci bodrumin pronë e paditësave, përkatësisht për secilin sipas 

regjistrimeve hipotekore nr. 5660, datë 12.07.1995, nr. Pasurie 2/67+3 – 17/B Z.K 8270, nr. 

834, datë 12.09.2000. Ligjërimin e masës provizore për sigurimin e padisë me vendimin nr. 1165 

Akti, datë 20.12.2004 të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Pushimin e gjykimit të 

kundërpadisë. …” 

 8. Gjykata e Apelit Tiranë, me vendim nr. 908, datë 18.07.2006, ka vendosur: “Lënien 

në fuqi të vendimit nr. 2663, datë 04.05.2005 të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. …”  

 9. Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë me vendimin nr. 00-2009-306 (90), datë 19.03.2009 

ka vendosur: “Prishjen e vendimit nr. 2663, datë 04.05.2005 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 

Tiranë dhe vendimit nr. 908, datë 18.07.2006 të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe dërgimin e 
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çështjes për rigjykim pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë por me tjetër trup gjykues. …”   

 10. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë me vendimin nr. 2697, datë 15.03.2013 ka 

vendosur: “Pranimin e kërkesëpadisë. Konstatimin e pavlefshmërisë absolute të kontratës së 

shitjes nr. 1991 Rep., nr. 431 Kol., datë 01.07.2002 lidhur midis Ndërmarrja e Shërbimeve 

Komunale Banesa Tiranë dhe Enver Palla e Mimoza Palla të noteres Silvana Merko dhe kthimin 

e palëve në gjendjen e mëparshme. Konstatimin e pavlefshmërisë absolute të kontratës së shitjes 

nr. 415 Rep., nr.105 Kol., datë 23.01.2003 të lidhur midis Enver Palla, Mimoza Palla dhe Altin 

Mejdani të noteres Majlinda Lleshi dhe kthimin e palëve në gjendjen e mëparshme. Fshirjen nga 

regjistrat e Zyrës së Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme Tirana të regjistrimeve dhe 

traskriptimeve të kryera mbi bazën e këtyre kontratave të shitjes. Detyrimin e të paditurve për t’i 

kthyer paditësave bodrumin sipas regjistrimeve hipotekore nr. 5660, datë 12.07.1995, nr. 

Pasurie 2/67+3 – 17/B Z.K 8270, nr. 834, datë 12.09.2000. Rrëzimin e kundërpadisë si e 

pambështetur në ligj dhe prova. …” 

 11. Gjykata e Apelit Tiranë me vendimin nr. 3988, datë 18.12.2014 ka vendosur: 

“Lënien në fuqi të vendimit nr. 2697, datë 15.03.2013 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë. 

…”  

 12. Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë me vendimin nr. 658, datë 17.12.2015 ka vendosur: 

“Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 2697, datë 15.03.2013 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 

Tiranë, lënë në fuqi me vendimin nr. 3988, datë 18.12.2014 të Gjykatës së Apelit Tiranë. …” 

Kundër vendimit të Gjykatës së Apelit Tiranë është paraqitur rekurs në Gjykatën e Lartë. Në 

datën 27.10.2020 pala kërkuese Hektor Katroci ka paraqitur një kërkesë për revokimin e 

pezullimit të ekzekutimit të vendimit nr. 658, datë 17.12.2015 të Kolegjit Civil të Gjykatës së 

Lartë, duke parashtruar këto shkaqe:  

 Konflikti civil është në shqyrtim në rrugë gjyqësore prej 15 vitesh pasi pala e paditur i ka 

zvarritur gjykimet pasi është posedues i pasurisë të cilin e shfrytëzon si dyqan;  

 Pala paditëse ka përfituar pasurinë objekt gjykimi përmes privatizimit në cilësinë e banorëve 

qiramarrës të apartamenteve shtetërore përpara vitit 1992 dhe kontratat e privatizimit janë 

realizuar në vitin 1995. Në vitet 2002 dhe 2003 ish Ndërmarrja Komunale ka nënshkruar 

kontrata shitje me të paditurit për të njëjtën pasuri në kundërshtim me ligjin;  

 Rekursi i palës së paditur nuk përmban shkaqe ligjore sipas ndryshimeve me ligjin nr. 

38/2017. Vendimet gjyqësore kanë qenë në favor të palës paditëse dhe pa të drejtë është 

vendosur pezullimi i ekzekutimit nga Gjykata e Lartë;  

 Pala e paditur është favorizuar në mënyrë të padrejtë dhe ndërkohë ka përfituar të ardhura 

nga përdorimi i pasurisë ndër vite;  

 Vendimi për pezullimin e gjykimit është marrë që përpara 5 vitesh dhe ende nuk është marrë 

në shqyrtim rekursi;  

 

II. Vlerësimi i Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë    

 

13. Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji) vlerëson se shkaqet e parashtruara 

nga pala kërkuese, Hektor Katroci, në kërkesën për revokimin e pezullimit të ekzekutimit të 

vendimit gjyqësor të sipërcituar nuk janë të mbështetura në ligj.  

14. Në pikën 1 të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile, parashikohen kushtet dhe 

motivet për të cilat, Gjykata e Lartë, mund të pezullojë ekzekutimin e vendimit gjyqësor: “1. 

Gjykata e Lartë, pasi është paraqitur rekursi, me kërkesë të palës, mund të vendosë pezullimin e 

ekzekutimit të vendimit kur: a) ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit do të sillte pasoja të rënda e 
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të pariparueshme; dhe/ose b) pala që ka bërë rekursin depoziton garanci materiale që siguron 

ekzekutimin vendimit.” Kurse sipas pikës 6 të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile: “Vendimi i 

Gjykatës së Lartë mbi kërkesën për pezullim mund të revokohet ose ndryshohet me kërkesë të 

palës. Për shqyrtimin e kërkesës për ndryshimin ose revokimin e masës së pezullimit njoftohen 

palët. Brenda 3 ditëve pala tjetër ka të drejtë të paraqesë me shkrim parashtrimet. Kërkesat 

shqyrtohen në dhomë këshillimi.” 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 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. Sigurisht që kjo palë ka barrën e paraqitjes së fakteve të reja 

konkrete (onus proferendi) dhe të provës mbi këto fakte (onus probandi), fakte juridike këto me 

karakter procedural, që tregojnë se situata faktike dhe juridike midis palëve ndërgjyqëse ka 

ndryshuar dhe masa e pezullimit nuk justifikohet më nga dëmi i rëndë dhe i pariparueshëm që 

mund t’i vijë palës tjetër, nga ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit gjyqësor të formës së prerë 

16. Duke iu rikthyer rastit konkret, Kolegji vlerëson se në thelb paditësi në kërkesën për 

revokimin e vendimit të pezullimit ka parashtruar rrethana të cilat kanë ekzistuar në momentin që 

Gjykata e Lartë ka marrë në shqyrtim kërkesën e palës së paditur mbi pezullimin e ekzekutimit të 

vendimit gjyqësor të formës së prerë, të cilat prezumohet se janë vlerësuar në  marrjen e 

vendimit, duke peshuar dhe balancuar dëmin potencial që mund t’i vijë të dyja palëve 

ndërgjyqëse nga ekzekutimi apo mosekzekutimi i menjëhershëm i vendimit gjyqësor të formës së 

prerë. Ndryshe nga sa parashikon neni 479/6 i K.P.C, pretendimet e palës kërkuese mbi 

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

vlerëson se revokimi i vendimit të pezullimit sipas nenit 479/6 të K.P.C nuk shërben si mjet për 

rishikimin e ligjshmërisë së vendimit të dhënë nga Gjykata e Lartë, bazuar në të njëjtat rrethana, 

për të cilat çështja e ndërmjetme e masës së përkohshme të pezullimit përbën gjë të gjykuar, por 

shërben si mjet për ndryshimin e vendimit sepse rrethanat e reja të ndodhura rishtazi nuk e 

justifikojnë më këtë masë.  

17. Së fundmi, Kolegji vlerëson se pretendimet e palës paditëse për revokimin e vendimit 

të pezullimit për vendimin nr. 658, datë 17.12.2015 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë 

konsiderohen me natyrë objektive të cilat ndikojnë në vijimin e shqyrtimit gjyqësor pranë 

Gjykatës së Lartë për të gjitha llojet e çështjeve të regjistruara, ndaj si e tillë kërkesa nuk është e 

bazuar në ligj dhe prova.  
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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 palës kërkuese Hektor Katroci me objekt “Revokimin e masës së 

pezullimit të vendosur me vendimin nr. 658, datë 17.12.2015 nga Kolegji Civil i Gjykatës së 

Lartë për mosekzekutimin e vendimeve civile të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë nr. 2697, 

datë 15.03.2013 dhe vendimit nr. 3988, datë 18.12.2014 të Gjykatës së Apelit Tiranë.”.   

 

                   Tiranë, më 17.12.2020  

 

            ANËTAR                              ANËTAR                                  KRYESUES 

       Sokol SADUSHI                           Ilir PANDA                                 Ervin PUPE                               

 

 

 

 


