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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI CIVIL 

 

Nr. 529/1 i Regj.Themeltar 

Nr. 529/1 i Vendimit 

V E N D I M 

NË EMËR TË REPUBLIKËS 
 

   Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë i përbërë nga: 

 

    Ervin PUPE   Kryesues 

     Sandër SIMONI  Anëtar  

Asim VOKSHI  Anëtar 

  

në dhomë këshillimi më datë 27.10.2021, mori në shqyrtim çështjen civile nr.529/1, 

Regjistri Themeltar, datë regjistrimi 02.08.2021, që u përket palëve:  

 

Kërkues:    Arian Muço 

 

Objekti:   Revokim i vendimit nr. 529 regjistri, datë 16.10.2018 i 

Gjykatës së Lartë, për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 

4984, datë 09.06.2016 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, 

lënë në fuqi me vendimin nr. 953, datë 14.06.2018 të Gjykatës 

së Apelit Tiranë.   

 

Baza Ligjore:   Nenet 479, pika 6 e Kodit të Procedurës Civile.  

 

Për çështjen civile që i përket:    

 

Paditës:     Arian Muço 

 

I Paditur:   Edmond Daliu 

    Leonard Daliu 

    Klotilda Mushi 

                

Objekti: Detyrimin e të paditurve Klotilda Daliu (Mushi), Mereme 

Daliu, trashëgimtarët e saj të paditurit Edmond Daliu dhe 

Leonard Daliu, të paguajnë në favor të palës paditëse shumën 

prej 50.000 USD, si dëm i shkaktuar në formën etj.  

 

KOLEGJI  

 

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 
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I. Rrethanat e çështjes 

 

1.Referuar akteve të administruara në gjykatat e faktit rezulton se paditësi Arian Muço i 

është drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë me padi kundër të paditurve, Klotilda 

Mushi (Daliu), Leonard Daliu dhe Edmond Daliu, me objekt: “Detyrimin e të paditurve 

Klotilda Daliu (Mushi), merreme Daliu, trashëgimtarët e saj, të paditurit Edmond Daliu, 

Leonard Daliu, të paguajnë (kthejnë) në favor të palës paditëse shumën prej 50.000 

(pesëdhjetëmijë) USD si dëm të shkaktuar në formën e kamatëvonesave për mosekzekutimin 

në kohë të shumës prej 50.000 (pesëdhjetë mijë) USD.”.  

2. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë, me Vendimin nr. 4984, datë 09.06.2016 ka 

vendosur: “1.Pranimin e padisë. 2.Detyrimin e të paditurve Klotilda Daliu (Mushi), Edmond 

Daliu dhe Leonard Daliu të dëmshpërblejnë paditësin Arian Muço për mosekzekutim në kohë 

të titullit ekzekutiv-vendimit nr. 802 Akti, datë 09.05.2007, duke paguar në total shumën prej 

50.000 (pesëdhjetë mijë) dollarë, prej së cilës, Edmond Daliu dhe Leonard Daliu, do të 

paguajnë sipas pjesëve takuese të disponuara në bazë të dëshmisë testamentare Nr. 2320 

Rep., 1208 Kol., datë 27.10.2005, konkretisht nga 10.000 (dhjetë mijë) lekë të reja secili dhe 

diferenca e mbetur, prej të paditurës Klotilda Daliu (Mushi). 3. Këtij vendimi i bashkëngjitet 

kopje e urdhrit të ekzekutimit, e cila u njoftohet palëve sipas rregullave të parashikuara nga 

neni 316 i Kodit të Procedurës Civile, pasi vendimi merr formë të prerë dhe konfirmohet nga 

kancelari. 

3. Gjykata e Apelit Tiranë me Vendimin Nr. 953, datë 14.06.2018 ka vendosur: 

“Lënien në fuqi të vendimit gjyqësor Nr. 4986, datë 09.06.2016 të Gjykatës së Rrethit 

Gjyqësor Tiranë.”  

4. Kundër Vendimit nr. 953, datë 14.06.2018 të Gjykatës së Apelit Tiranë ka ushtruar 

rekurs pala e paditur Klotilda Mushi Daliu, e cila kërkon prishjen e vendimit të Gjykatës së 

Rrethit Gjyqësor Tiranë dhe vendimit të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe pushimin e gjykimit. 

5. Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë, me vendimin nr. 529, datë 16.10.2018 ka 

vendosur: “Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 4984, datë 09.06.2016 të Gjykatës së 

Rrethit Gjyqësor Tiranë, lënë në fuqi me vendimin nr. 953, datë 14.06.2018 të Gjykatës së 

Apelit Tiranë.”.  

6. Në datën 02.08.2021 pala kërkuese Arjan Muço ka paraqitur kërkesë për revokimin e 

vendimit nr. 529, datë 16.10.2018 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë.  

7. Kërkuesi Arjan Muço ka paraqitur këto shkaqe:  

- Për shkak të vendimit të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë mbi pezullimin e 

ekzekutimit të vendimit të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor lënë në fuqi nga Gjykata e Apelit 

Tiranë, pala paditëse Arjan Muço ka qenë i detyruar të rregullojë situatën e tij të vështirë 

financiare përmes marrjes së një huaje pranë Alpha Bank Albania sha. Kjo provohet me 

shkresën bashkëlidhur datë 22.07.2021 për financimin e paditësit në shumën 31.468,02 euro, 

aktualisht me një balancë prej 14.338,83 euro;  

- Për sa më lart, rezultojnë të ndryshuara kushtet nga koha e caktimit të masës së 

pezullimit, arsye për të cilën do të duhet të revokohet vendimi i pezullimit për shkak të dëmit 

të rëndë dhe të pariparueshëm që i vjen palës paditëse;  

- Pala kërkuese vlerëson se pezullimi i ekzekutimit, në rastin konkret nuk ka shmangur 

asnjë pasojë të rëndë apo të pariparueshme që mund t’i shkaktohet palës debitore në një 

procedurë ekzekutimi të detyrueshme, por ka favorizuar padrejtësisht palën tjetër duke i 

siguruar shmangien nga detyrimi për ekzekutimin e vendimit gjyqësor të formës së prerë;  

 

II. Vlerësimi i Kolegjit  

 

8. Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji) vlerëson se shkaqet e parashtruara 
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nga pala kërkuese, Arian Muço në kërkesën për revokimin e pezullimit të ekzekutimit të 

vendimit gjyqësor të sipërcituar nuk janë të mbështetura në ligj.  

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

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

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

pezullimin e ekzekutimit të vendimit kur: a) ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit do të sillte 

pasoja të rënda e të pariparueshme; dhe/ose b) pala që ka bërë rekursin depoziton garanci 

materiale që siguron ekzekutimin vendimit.” 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 KPC garanton vendosjen e masës së përkohshme procedurale të pezullimit të 

ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë në funksion të zgjidhjes së rekursit, që 

është ushtruar ndaj vetë vendimit të formës së prerë, sigurisht duke patur parasysh arsyet 

justifikuese dhe përjashtimore të zbatimit të kësaj mase, sikur mundet të jetë dëmi i rëndë dhe 

i pariparueshëm që mund të sjellë ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit gjyqësor të formës 

së prerë. Kjo e drejtë e palës ndërgjyqëse gjyqhumbëse është paraparë nga ligji procedural 

civil si mjet që garanton ankimin efektiv në kuptim të nenit 43 të Kushtetutës së Republikës 

së Shqipërisë dhe nenit 13 të Konventës Europiane të të Drejtave të Njeriut.  

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. 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 

11. 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 KPC, 

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 KPC nuk shërben si mjet për rishikimin e ligjshmërisë së vendimit të dhënë 

nga Gjykata e Lartë, bazuar në të njëjtat rrethana, për të cilat çështja e ndërmjetme e masës së 

përkohshme të pezullimit përbën gjë të gjykuar, por shërben si mjet për ndryshimin e 

vendimit sepse rrethanat e reja të ndodhura rishtazi nuk e justifikojnë më këtë masë.  

12. Së fundmi, Kolegji vlerëson se pretendimet e palës kërkuese për revokimin e vendimit 

të pezullimit për vendimin nr. 529, datë 16.10.2018 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë 

konsiderohen me natyrë objektive të cilat ndikojnë në vijimin e shqyrtimit gjyqësor pranë 
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Gjykatës së Lartë për të gjitha llojet e çështjeve të regjistruara, ndaj si e tillë kërkesa nuk 

është e bazuar në ligj dhe prova.  

 

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 Arian Muço, me objekt “Revokim i vendimit 

nr. 529 regjistri, datë 16.10.2018 i Gjykatës së Lartë, për pezullimin e ekzekutimit të vendimit 

nr. 4984, datë 09.06.2016 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, lënë në fuqi me vendimin 

nr. 953, datë 14.06.2018 të Gjykatës së Apelit Tiranë.”.   

 

 

Tiranë, më 27.10.2021  

 

 
                ANËTAR                                ANËTAR                               KRYESUES 

           Sandër SIMONI                          Asim VOKSHI                              Ervin PUPE                     

 

 

 


