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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI CIVIL 

 

Nr. 266/31/2 i Regj.Themeltar. 

Nr. 266/31/2 i Vendimit. 

 

 

VENDIM 

NË EMËR TË REPUBLIKËS 
 

   Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë i përbërë nga: 

 

      Ervin PUPE   Kryesues 

     Artur KALAJA  Anëtar 

     Albana BOKSI  Anëtar  
  

në dhomë këshillimi më datë 6.12.2021, mori në shqyrtim çështjen civile Nr. 266/31/2 

akti  Regjistri Themeltar, datë regjistrimi 1.11.2021, që u përket palëve:  

 

KËRKUES:    Miranda Kona. 

 

OBJEKTI:   Revokimin e vendimit të pezullimit nr.266, datë 21.01.2021 të Kolegjit 

Civil të Gjykatës së Lartë, i cili ka pezulluar ekzekutimin e vendimit 

civil nr. 235, datë 22.07.2020 të Gjykatës së Apelit Vlorë.  

 

BAZA LIGJORE: Neni 479/6 si dhe neni 199 i Kodit të Procedurës Civile.  

 

Për çështjen civile që i përket:    

 

PADITËS:     Thoma Kona 

     Miranda Kona 

 

I PADITUR:   Shoqëria Mara 

                

OBJEKTI:  Detyrimin e palës së paditur të përmbushë detyrimin e përcaktuar në 

aktmarrëveshjen nr. 1245 rep., nr. 484 kol., datë 16.12.2010, duke 

dorëzuar në pronësi 200  m2 sipërfaqe banimi, dhe 30 m2 dyqan, nga 

ndërtimi i pallatit miratuar me lejen nr. 2/108, datë 28.09.2011.  

  Sigurimi i padisë, duke u vendosur sekuestro mbi apartamentin 2+1 në 

katin e tretë e të katërt dhe dyqanin nr. 2 kati përdhe nga ana lindore, 

derisa vendimi të marrë formë të prerë dhe të ekzekutohet.  

  Shpenzimet proceduriale gjyqësore dhe ato të mbrojtjes në ngarkim të 

palës së paditur.    

 

BAZA LIGJORE:  Nenet 32, 202, 206 të Kodit të Procedurës Civile, neni 698 të KC.  
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KOLEGJI CIVIL 

 

        Pasi dëgjoi relatimin e gjyqtarit Artur Kalaja mbi kërkesën e revokimit të masës së 

pezullimit të ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë,   

 

VËREN 

 

I. Rrethanat e çështjes  

 

1.Nga aktet e fashikullit të gjykimit të pranuara nga të dyja gjykatat rezulton se palët 

paditëse kanë qenë posedues të një banese me sipërfaqe 176 m2, ndodhur në lagjen “1 Maji” 

Vlorë, për të cilën nuk kanë patur titull pronësie, por kanë aplikuar për legalizimin e saj pranë 

ALUIZNI Drejtoria Vlorë në datën 30.08.2006.  

2.Me aktmarrëveshjen nr. 1245 rep., nr. 484 kol., datë 16.12.2010, ndëshkuar ndërmjet 

palëve paditëse dhe palës së paditur, për faktin se kjo e fundit ka qenë duke ndërtuar në 

pasurinë kufitare me pronën e palës paditëse, palët kanë rënë dakort që ndërtimi të shtohet 

edhe në pasurinë e tyre në proces legalizimi. Sipas kësaj aktmarrëveshje, në këmbim palët 

paditëse në përfundim të ndërtimit përfitojnë një sipërfaqe banimi 200 m2, duke përjashtuar 

nga kjo shifër sipërfaqen e përbashkët të shkallëve dhe ashensorit, një sipërfaqe shërbimi prej 

30 m2 e orientuar nga rruga Transballkanike nga lindja, të cilat do të përzgjidhen nga 

bashkëpronarët Kona brenda 10 ditëve nga momenti i zbardhjes së lejes së ndërtimit dhe në 

vijim ndërmjet palëve do të lidhet edhe një kontratë plotësuese ku do të përcaktohen në 

natyrë ambientet takuese.  

Në nenin 2 të kontratës, palët paditëse shprehen se heqin dorë nga pronësia e shtëpisë duke ia 

kaluar këtë të drejtë shoqërisë ndërtuese Mara shpk.  

3. Me vendimet nr. 2/107, datë 28.09.2011 “Për miratimin e destinacionit të sheshit të 

ndërtimit dhe kondicioneve të lejes së ndërtimit” si dhe vendimit nr. 2/108, datë 28.09.2011 

“Për miratimin e lejes së ndërtimit” është miratuar nga KRRT Bashkia Vlorë, ndërtimi i një 

godine banimi dhe shërbimi nga shoqëria Mara shpk.  

4. Gjithashtu, rezulton se prona e palës paditëse është legalizuar dhe për të lëshuar 

çertifikatë për vërtetim pronësie me nr. 35/137 vol 50 fq 227 për ndërtesë me sipërfaqe 70 

m2. Ndërsa trualli mbi këtë ndërtesë është regjistruar në bashkëpronësi të shtetasve Thoma 

Kona, Arqile Kona etj. me sipërfaqe 494 m2 me numër pasurie 35/137 vol. 50 fq. 138.    

5. Me vendimin nr. 253, datë 19.05.2016 INU Bashkia Vlorë, ka vendosur prishjen e 

ndërtimit të palëve paditëse, për shkak se pengon projektin e ndërtimit të rrugës 

transballkanike sipas VKM-së nr. 345, datë 04.05.2016.  

Gjithashtu rezulton se palët paditëse kanë përfituar edhe shpërblimin përkatës për shkak të 

shpronësit të pronës.  

6. Sipas shkresës nr. 93, datë 27.02.2017 të lëshuar nga Drejtoria e Planifikimit dhe 

Kontrollit të Zhvillimit pranë Bashkia Vlorë konfirmohet se ndërtimi i objektit nuk ka 

përfunduar pasi nuk është miratuar akti i shfrytëzimit apo certifikatë përdorimi.  

7. Në kushtet si më lart, pala paditëse i është drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë 

me kërkesëpadinë me objekt dhe palë ndërgjyqëse si më lart citohet, regjistruar në datën 

11.10.2016.  

8. Në përfundim të këtij gjykimi, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Vlorë me vendimin nr. 

841, datë 15.05.2017,  ka vendosur:  

“Rrëzimin e kërkesëpadisë nr. 2679, datë 11.10.2016 …” 
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9.Mbi ankimin e paditësve, Gjykata e Apelit Vlorë me vendimin nr. 235, datë 

22.07.2020, ka vendosur:  

“Ndryshimin e vendimit nr. 841, datë 15.05.2017 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë si më 

poshtë: Pranimin e padisë. Detyrimin e të paditurit të përmbushë detyrimin kontraktor duke 

njohur pronësinë dhe dorëzuar paditësave pjesën takuese në natyrë konkretisht pasuritë 

apartament nr. 32/75+1-11 dhe atë nr. 35/75+1-13, si dhe atë njësi shërbimi me nr. 35/75-n-

10. Detyrimin e të paditurit të kompensojë paditësat për diferencën e pjesës takuese në vlerën 

481.802 lekë për njësitë apartament. Detyrimin e paditësave të kompensojnë palën e paditur 

për sipërfaqen prej 1.38 m2 njësi shërbimi në vlerën 221.600 lekë. …”.  

10. Bashkë me rekursin, është paraqitur edhe kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të 

vendimit, mbi të cilën, Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë, me vendimin nr. 266, datë 

21.01.2021, ka vendosur:  

“Pranimin e kërkesës së palës kërkuese Shoqëria Mara shpk. Pezullimin e ekzekutimit të 

vendimit civil nr. 235, datë 22.07.2020 të Gjykatës së Apelit Vlorë”.  

 

11.Në datën 01.11.2021, pala kërkuese, Miranda Kona, i është drejtuar Gjykatës së 

Lartë me kërkesën objekt gjykimi, për revokimin e vendimit të pezullimit të ekzekutimit 

të vendimit gjyqësor të sipërcituar, duke parashtruar  këto shkaqe:  

- Pala paditëse dhe kreditore në këtë gjykim ishte bërë pronare e sendeve objekt 

ekzekutimi duke u pajisur me certifikatat e pronësisë të lira nga çdo barrë. Aktualisht pala 

paditëse vazhdon të jetë pronare e këtyre pasurive dhe nuk ka ndërmarrë asnjë veprim për 

tjetërsimin e tyre dhe as do të kryejë veprime të tilla. Në këto kushte nuk është i vërtetë 

pretendimi i shoqërisë Mara se paditësi do t’i shesë këto pasuri;  

- Nuk ka asnjë shkak dhe arsye ligjore që të pezullohet ekzekutimi i vendimit gjyqësor të 

formës së prerë sepse paditësit janë bërë tashmë pronarë, ndërsa shoqëria ndërtuese po 

vijon të tjetërsojë apartamente banimi personave të tretë pa asnjë shqetësim dhe pa asnjë 

varësi, çka provohet me dokumentacionin bashkëlidhur;  

- Vendimi i pezullimit të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë nuk është regjistruar fare në 

regjistrat publikë sepse nuk ka se çfarë të pezullohet;  

- I vetmi efekt që ka dhënë vendimi i gjykatës është që paditësi banon në apartamentet e 

fituara deri në zgjidhjen e situatës;  

- Pala e paditur nuk ka pësuar asnjë dëm nga ekzekutimi i vendimit gjyqësor të formës së 

prerë, ndërsa në të kundërt është dëmtuar pala paditëse në mënyrë të pakthyeshme dhe 

tepër rëndë;  

- Paditësit në këtë gjykim janë pensionistë dhe nuk kanë banesë tjetër, ata nuk kanë 

përfituar asnjë dëmshpërblim nga prishja e banesës së tyre, çka provohet me provat 

bashkëlidhur kërkesës;  

- Pretendimi i palës së paditur se apartamentet janë të personave të tretë nuk qëndron dhe 

ky fakt është vërtetuar gjatë gjykimit në gjykatën e apelit;  

- Vendimi i Kolegjit Civil është marrë në kushtet e emergjencës pa qenë në dispozicion 

dosja gjyqësore, ndaj edhe janë kushtet që verifikohen të gjitha pretendimet e palës 

kërkuese;  

Në këtë rast është e nevojshme të saktësohen disa rrethana fakti të cilat mbase edhe kanë 

ndikuar në vendimin e marrë nga Kolegji, më konkretisht se, paditësit nuk kanë ndërtuar 

pa leje, por janë pronarë që prej vitit 1956 mbi banesën (e cila në vijim është prishur me 

qëllim ndërtimin e pallatit), të cilën e kanë patur të regjistruar. Shtesat e kryera në këtë 

banesë i janë nënshtruar në vijim legalizimit, proces nga i cili paditësi ka hequr dorë për 

shkak të marrëveshjes me palën e paditur. Palët ndërgjyqëse nuk janë në procese të tjera 

gjyqësore sepse ato kanë përfunduar. Sipas aktit të ekspertimit, hartuar gjatë gjykimit, 
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është konstatuar shkelja e distancës urbane dhe ndërtimi i objektit me këtë shkelje për 

shkak të marrëveshjes së lidhur me pronarët e banesës.  

 

II. Vlerësimi i Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë    

 

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

nga pala kërkuese, Miranda Kona, në kërkesën për revokimin e pezullimit të ekzekutimit të 

vendimit gjyqësor të sipërcituar nuk janë të mbështetura në ligj.  

13. 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”.  

Ndërkohë,  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.  

14. 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.  

15. 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. Si të tilla, këto rrethana 

prezumohet se janë vlerësuar në  marrjen e vendimit “për pezullimin”, 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.  
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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.  

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

të pezullimit për vendimin nr. 266, datë 21.01.2021, të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë 

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

Gjykatës së Lartë, ndaj si e tillë kërkesa nuk është e bazuar në ligj dhe prova.  

 

PËR  KËTO  ARSYE 

 

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

 

VENDOSI 

 

-  Mospranimin e kërkesës së palës kërkuese Miranda Kona me objekt “Revokimin e 

vendimit të pezullimit nr. 266, datë 21.01.2021 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë, i cili ka 

pezulluar ekzekutimin e vendimit civil nr. 235, datë 22.07.2020 të Gjykatës së Apelit Vlorë.”.   

 

         Tiranë, më datë 06.12.2021.  

 

            ANËTARE                                  ANËTAR                            KRYESUES 

 

        Albana BOKSI                              Artur KALAJA                               Ervin PUPE                               

 

 

 

 


