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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI CIVIL 

  

Nr. 75 i Regj. Themeltar 

Nr. 75 i Vendimit 

 

VENDIM 

 NË EMËR TË REPUBLIKËS 

 

Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë, i përbërë nga: 

 

Ervin PUPE  - Kryesues 

Albana BOKSI - Anëtar 

Sandër SIMONI   - Anëtar 

 

sot në datën 27.05.2021 mori në shqyrtim në dhomën e këshillimit çështjen civile me 

Nr. 61 akti  që ju përket palëve: 

 

 

KËRKUES:         Myrteza Myftari 

 

OBJEKTI:   Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 4884, datë 

31.05.2017 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, 

lënë në fuqi me vendimin nr. 355, datë 01.12.2020 të 

Gjykatës së Apelit Tiranë. 

 

BAZA LIGJORE:    Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile 

 

Në çështjen civile me palë; 

 

PADITËS:       Sait Xhaferi  

 

I PADITUR :    Myrteza Myftari 

                             

OBJEKTI:                 Detyrimin e palës së paditur të kthejë shumën e marrë 

hua prej 160.000 (njëqind e gjashtëdhjetë mijë) 

dollarësh dhe bashkë me kamat vonesat si rrjedhojë e 

mospërmbushjes në kohë të detyrimit (shlyerjes së 

huasë) e provuar kjo me deklaratën noteriale të datës 

24.09.2007. 

   Detyrimin e palës së paditur të kthejë shumën e marrë 

prej 57.600 (pesëdhjetë e shtatë mijë e gjashtëqind) 

dollarë, së bashku me interesat e përbëra nga kamat 

vonesat e mospërmbushjes së detyrimit, e provuar kjo 

me deklaratën noteriale të datës 31.08.2001. 
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BAZA LIGJORE:      Nenet 419, 420 dhe 1050 e vijues të K.Civil. Nenet 

31, 42, 96 dhe 106 të K.Pr.Civile. Deklaratë noteriale e 

datës 24.09.2007, me Nr.3617 Rep. Nr.256 Kol. 

Deklaratë noteriale e datës 31.08.2001 me Nr.3994 

Prot. 

 

 

     KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË 

 

pasi dëgjoi relacionin e gjyqtarit Ervin Pupe dhe diskutoi në dhomë këshillimi 

çështjen në tërësi, 

 

VËREN: 

 

I. Rrethanat e çështjes 

 

         1. Nga dosja gjyqësore rezulton se, palët ndërgjygjëse kanë patur një periudhë njohje 

relativisht të gjatë dhe kanë hyrë në marrëdhënie biznesi midis tyre ndër vite. Në datë 

31.08.2001, ata kanë nënshkruar një deklaratë noteriale me nr. 3994 prot, në të cilën midis të 

tjerave kanë deklaruar se : Unë, Myrteza Myftari sipas marrëveshjes, kontratës të shitjes me 

kusht që kemi lidhur jam plotësisht dakort që në datën 31.07.2002 t’i kthej Saitit shumën prej 

57 600 dollarë, këtë shumë ja kam marrë së bashku me gruan time dhe kjo në rast se nuk 

realizohet dorëzimi i banesës. Përfundimisht në datën 31.07.2002 unë Myrtezai do t’i kthej 

Sait Xhaferit shumën 57.600 dollarë ose çelësat e shtëpisë, banesës së mësipërme. 

          2. Në datë 24.09.2007 palët ndërgjyqëse kanë nënshkruar edhe një deklaratë noteriale 

nr.3617 rep e nr.256 kol, në të cilën, kanë deklaruar se: ”Unë i nënshkruari Myrteza Myftari 

deklaroj se sot në datën 24 shtator 2007 kam marrë hua nga zoti Sait Xhaferi shumën prej 

160.000 dollarësh amerikanë, të cilat do t’ia kthej deri më datën 01 dhjetor 2007. Unë i 

nënshkruari Sait Xhaferi jam dakort me sa tha më sipër zoti Myrteza Myftari dhe shtoj se 

vënia peng në hipotekë e shtëpisë së zotit Myrteza Myftari është për këtë borxh që ai më merr 

mua, pavarësisht se veprimi është kryer kohë më parë . Çdo letër dore huamarrje e lëshuar 

nga zoti Myrteza Myftari është e përfshirë në këtë shumë që kemi shkruar më lart dhe nuk ka 

asnjë vlerë pas kësaj deklarate që nënshkruajmë sot .   

          3. Paditësi Sait Xhaferi duke pretenduar se, i padituri Myrteza Myftari nuk ka shlyer 

detyrimet sipas kushteve dhe afateve të parashikuara në deklaratat noteriale pa asnjë shkak 

ligjor i është drejtuar gjykatës me kërkesë padi. 

     4. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë me vendimin nr. 4884, datë 31.05.2017, 

vendosi:  

“Pranimin e kërkesëpadisë. Detyrimin e të paditurit Myrteza Myftari ti kthejë paditësit Sait 

Xhaferi  shumën 190.119 (njëqind e nëntëdhjetë mijë e njëqind e nëntëmbëdhjetë) USD, si 

rrjedhojë e mospërmbushjes në kohë të detyrimit të parashikuar në deklaratën noteriale 

Nr.3617 Rep e Nr.256 Kol, datë 24.09.2007. Detyrimin e të paditurit Myrteza Myftari ti 

kthejë paditësit Sait Xhaferi  shumën 76.996 (shtatëdhjetë e gjashtë mijë e nëntëqind e 

nëntëdhjetë e gjashtë) USD, si rrjedhojë e mospërmbushjes në kohë  të detyrimit  të 

parashikuar në deklaratën noteriale Nr.3994 Prot. datë 31.08.2001. Për këtë vendim lëshohet 

urdhër ekzekutimi, sipas përcaktimeve të nenit 310/1 të K.Pr.Civile, i ndryshuar. Shpenzimet 

gjyqësore i ngarkohen të paditurit. Kundër këtij vendimi mund të bëhet ankim në Gjykatën e 

Apelit Tiranë brenda 15 ditëve, duke filluar ky afat nga  dita e nesërme e shpalljes së 

vendimit”.  

  5. Gjykata e Apelit Tiranë me vendimin nr. 355, datë 01.12.2020, vendosi:  “Lënien 

në fuqi të vendimit nr. 4884, datë 31.05.2017 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë”.  
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  6. Kundër vendimit nr. 355, datë 01.12.2020, të Gjykatës së Apelit Tiranë, ka 

paraqitur rekurs pala e paditur, duke kërkuar prishjen e këtij vendimi dhe kthimin për 

rigjykim pranë Gjykatës së Apelit me tjetër trup gjykues.  

  7. Me datë 27.04.2021, i padituri Myrteza Myftari, ka paraqitur në Gjykatën e Lartë 

kërkesën “Për pezullimin e ekzekutimit të vendimit civil”, me anën e së cilës kërkon 

pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 4884, datë 31.05.2017 të Gjykatës së Rrethit 

Gjyqësor Tiranë, lënë në fuqi me vendimin nr. 355, datë 01.12.2020 të Gjykatës së Apelit 

Tiranë. 

  8. Kërkuesi ka parashtruar këto shkaqe: 

   -Ekzekutimi i këtij vendimi nga ana e përmbaruesit gjyqësor sjell një dëm të 

parikuperueshëm për mua dhe për familjen time në këtë proces gjyqësor.  

 -Pala paditëse e përfaqësuar nga av. Artan Gjuzi, pasi i është komunikuar rekursi 

brenda afatit ligjor ka depozituar në Gjykatën e Apelit kundërrekurs duke u shprehur se është 

dakort lidhur me kërkesën për pezullim të ekzekutimit të vendimit të palës së paditur dhe në 

kundërrekurs është shprehur se av. Artan Gjuzi ka qënë në mungesë në dhënien e vendimit 

dhe gjykata nuk ka sqaruar disa fatura të cilat kanë qenë në favor të paditësit të likujduara 

nga i padituri. 

 9. Në datë 28.04.2021, kërkuesi ka paraqitur argumente shtesë dhe dokumenta lidhur 

me kërkesën për pezullimin e ekzekutimit të vendimit duke cituar se: 

 -Pasuria nr. 7/128, lloji i pasurisë truall 295.07 m2, dhe ndërtesë 101.57 m2, që 

përmbaruesi ka kërkuar informacion për vendosje sekuestro, është bërë me kontributin e 

djalin tim, gjë që provohet dhe nga provat e ASHK-së. 

 - Në këtë banesë jetojmë 7 persona e provuar edhe kjo me çertifikatë familjare. 

 -Depozitoj dhe garanci materiale në shumën prej 25.131.295 lekë si rezultat i 

shpronësimit tim me VKM Nr. 931, datë 25.11.2020 për pasurinë e llojit truall, nr. 6/282/, zk. 

8310, me sip 805m2. 

 -Gjykimi i çështjes së themelit është gjykuar në mungesë të palëve pasi çështja ishte drejt 

zgjidhjes me pajtim e provuar kjo me kërkesë drejtuar Gjykatës së Apelit Tiranë sipas akt 

marrëveshjes nr. 4112 rep, datë 05.10.2020. 

 10. Në datë 04.05.2021, kërkuesi Myrteza Myftari ka depozituar prova lidhur me 

kërkesën për pezullimin e ekzekutimit të vendimit, prova në lidhje me një kontratë 

sipërmarrje të lidhur ndërmjet tij dhe shoqërisë Trema Engineering 2 shpk. 

 11. Në datë 10.05.2021, kërkuesi ka paraqitur kërkesë për përshpejtimin e gjykimit 

duke parashtruar edhe argumentat e poshtëshënuar: 

 - Shërbimi përmbarimor po kryhen veprime që cënojnë rëndë interesat e mia për 

shumën 210.000 USD të cilat janë likujduar nëpërmjet NBG Bank. 

 -Rrezikoj të nxirrem nga shtëpia ku jeton familja ime 7 anëtarshe. 

 -Rrezikohet pezullimi i procedurës së çertifikimit të 82 familjeve, individëve e shpk, 

blerës në pjesën time takuese në Kompleksin Karl Topia. 

 -Rrezikohet mosarkëtimi nga blerësit i shumës rreth 600.000 USD, nga të cilat do të 

likujdojë kreditorin Sait Xhaferri, për rreth 69.000 USD plus interesat, pasi 210.000 janë 

likujduar me NBG Bank, pavarësisht se Gjykata Tiranë i ka administruar këto mandate 

arkëtimi në llogarinë e Sait Xhaferri dhe ka harruar ti lexojë e ti pasqyrojë në vendim duke u 

shprehur “I padituri depozitoj disa prova”. 

 12. Në datë 21.05.2021, kërkuesi ka depozituar vendimin nr. 766 regj, datë 

10.05.2021 të përmbaruesit gjyqësor Genti Bushati, për kalimin në ekzekutim të detyrueshëm 

të titullit ekzekutiv”. 

 

 

II. VLERËSIMI I KOLEGJIT CIVIL TË GJYKATËS SË LARTË 
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13. Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji) vlerëson se kërkesa e palës 

kërkuese, për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të sipërpërmendur është e 

pabazuar 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 të pariparueshme; dhe/ose b) pala që ka bërë rekursin depoziton garanci 

materiale që siguron ekzekutimin vendimit. …”  

 15. Në zbatim të pikës 1 të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile, bashkëlidhur 

kërkesës për pezullim të palës kërkuese Myrteza Myftari, gjendet edhe kopja e rekursit të 

ushtruar nga kjo palë kundër vendimit gjyqësor për të cilin kërkohet të pezullohet ekzekutimi. 

Gjithashtu, konstatohet se pala paditëse pjesëmarrëse në gjykimin e çështjes ku është dhënë 

vendimi gjyqësor  për të cilin kërkohet pezullimi, është njoftuar rregullisht për kërkesën e 

paraqitur nga pala kërkuese Myrteza Myftari dhe nuk ka paraqitur qëndrim lidhur me 

kërkesën e kërkuesit. 

 16. Para se të bëjë një vlerësim të kërkesës konkrete, Kolegji e çmon të nevojshme të 

ndalet tek shpjegimi i funksionit të institutit të pezullimit të ekzekutimit të një vendimi 

gjyqësor të formës së prerë, të parashikuar nga neni 479 i KPC-së. 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 kuptimin material) në funksion të zgjidhjes së 

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

arsyet justifikuese 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. Por duhet theksuar 

se kjo është një masë e përkohshme me karakter përjashtimor dhe të jashtëzakonshëm. Kjo do 

të thotë se pala ndërgjyqëse gjyqhumbëse që bën kërkesën për pezullimin e vendimit gjyqësor 

të formës së prerë ka barrën t’i paraqesë Gjykatës rrethanat konkrete, të bazuara në prova të 

cilat nga ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit gjyqësor të formës së prerë, kësaj pale mund 

t’i vijë një dëm i rëndë në mënyrë të parikthyeshme.  

 17. Nga shqyrtimi i shkaqeve konkrete për të cilat pala kërkuese, kërkon pezullimin e 

ekzekutimit të vendimit gjyqësor, kërkuesi parashtron se ekzekutimi i vendimit gjyqësor do të 

sjellë një dëm të rëndë dhe të parikuperueshëm por pa argumentuar dhe provuar se cili është 

dëmi konkret. Kolegji Civil vlerëson se, pretendimi i palës kërkuese se pala paditëse e 

përfaqësuar nga av. Artan Gjuzi, pasi i është komunikuar rekursi brenda afatit ligjor ka 

depozituar kundërrekurs duke u shprehur se është dakort lidhur me kërkesën për pezullim të 

ekzekutimit të vendimit të palës së paditur, nuk qëndron. Nga shqyrtimi i dosjes gjyqësore të 

themelit të çështjes rezulton se gjatë gjykimit në Apel, pala paditëse ka deklaruar se do të 

përfaqësohet vet pasi nuk e ka më përfaqësues av. Artan Gjuzi. Lidhur me akt marrëveshjen 

për pezullimin e gjykimit dhe zgjidhjen jashtëgjyqësisht të çështjes, Kolegji vlerëson se 

evidentohet se kjo akt marrëveshje është lidhur ndërmjet përfaqësuesit të palës paditëse av. 

Artan Gjuzi. Pala paditëse lidhur me këtë fakt ka deklaruar në seancën gjyqësore në gjykatën 

e Apelit se nuk është në dijeni të akt marrëveshjes pasi i ka shkëputur marrëdhëniet me 

përfaqësuesin e tij. Ndërkohë është shprehur se zgjidhja me pajtim duhet të diskutohet 

ndërmjet tij dhe të paditurit dhe jo ndërmjet përfaqësuesve ligjorë të tyre. Nga sa referohet më 

sipër, Kolegji çmon se, pala paditëse në mënyrë të shprehur, përpara gjykatës së Apelit ka 

revokuar prokurën e posaçme nr. 445 rep, nr. 162 kol, datë 10.02.2014, sipas të cilës ka 

emëruar si përfaqësues të posaçëm të mbrojtjes së interesave të tij avokatin Artan Gjuzi. Në 

vijim, pala paditëse lidhur me pyetjen e gjykatës për zgjidhjen e çështjes me pajtim, ka 
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shprehur qëndrimin e vazhdimit të çështjes dhe lënien në fuqi të vendimit të gjykatës së 

shkallës së parë. 

  18. Lidhur me pretendimin e palës kërkuese se rrezikohet pezullimi i procedurës së 

çertifikimit të 82 familjeve, individëve e shpk, blerës në pjesën takuese në Kompleksin Karl 

Topia si dhe rrezikohet mosarkëtimi nga blerësit i shumës rreth 600.000 USD, nga të cilat do 

të likujdoj kreditorin Sait Xhaferri, për rreth 69.000 USD plus interesat, Kolegji çmon se 

edhe këto pretendime nuk janë të argumentuara. Nga shqyrtimi i provave të vendosura në 

dispozicion nga pala kërkuese, konstatohet se ndërmjet tij si pronar i truallit dhe firmës së 

ndërtimit “Trema Engineering” shpk është lidhur kontratë sipërmarrje, sipas së cilës pronari i 

truallit do të jetë përfitues i apartamenteve në objektin që do të ndërtohet nga pala 

sipërmarrëse. Pala kërkuese pretendon se sekuestrimi i dokumentave të pronave të cilat ai 

është përfitues në kompleksin Karl Topia do të sillte një problem social me 82 familje të cilët 

sipas kërkuesit kanë blerë pronat të cilat ai disponon, por Kolegji vlerëson se nuk rezulton të 

jetë vendosur në dispozicion asnjë kontratë e lidhur ndërmjet tij dhe blerësve. Gjithashtu nga 

provat e paraqitura nga pala kërkuese, nga shkresa nr. 766, datë 05.04.2021 e përmbaruesit 

gjyqësor, rezulton se kreditori paditësi Sait Xhaferi ka kërkuar ekzekutimin e detyrueshëm 

për sa i përket vënies së sekuestros mbi pasurinë nr. 7/128, në zonën kadastrale 8260, nga të 

cilat 295.07 m2 truall dhe 101.57 m2 ndërtesë, pasuri e ndryshme nga pasuria në të cilën 

kërkuesi ka objekte në kompleksin Karl Topia. 

 19. Kolegji lidhur me pretendimin e kërkuesit se pasuria me nr. 7/128 për të cilën 

përmbaruesi ka kërkuar informacion është bërë me kontributin e djalit të tij, ku ka paraqitur 

edhe vërtetimin nr. 4425 prot, datë 28.04.2021 të ASHK, si dhe deklaratën me nr. 3484 prot, 

datë 23.12.2014, çmon se edhe ky pretendim nuk qëndron. Nga shqyrtimi i dokumentave, 

vërehet se numri i pasurisë për të cilën posedues është Klevind Myrteza Myftari është 7/374, 

me sipërfaqe ndërtimi 135.4 m2 dhe sipërfaqe parcelë ndërtimore 406.3 m2, ndërsa pasuria 

që pretendon kërkuesi është me nr. 7/128 m2, nga të cilat 295.07 m2 truall dhe 101.57 m2 

ndërtesë. 

20. Sa më sipër, Kolegji arrin në përfundimin se, kërkesa e palës kërkuese, për 

pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë, nuk duhet të pranohet. 

 

 

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 së paraqitur nga kërkuesi, Myrteza Myftari, për pezullimin e 

ekzekutimit të vendimit nr. 355, datë 01.12.2020 të Gjykatës së Apelit Tiranë. 

       

Tiranë, më 27.05.2021 

 

          ANËTARE                                      ANËTAR                                    KRYESUES 

 

        Albana BOKSI                                  Sandër SIMONI                 Ervin PUPE 


