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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË

KOLEGJI CIVIL
Nr. 233/2 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
Sokol SADUSHI Anëtar
Ilir PANDA Anëtar

Sot më datë 16.09.2020, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr. 233/2 akti, datë
29.05.2020, si më poshtë:

KËRKUES: Arif Vrenozi.

OBJEKTI: Revokimin e vendimit të pezullimit me nr.233 datë 23.04.2019
të Gjykatës së Lartë, me të cilin është vendosur : Pezullimi i
ekzekutimit të vendimit nr.9152 datë 03.11.2017, të Gjykatës së
Rrethit Gjyqësor Tiranë, lënë në fuqi  me  vendimin nr.296 datë
20.03.2019 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

BAZA LIGJORE: Neni 479/6 i Kodit të Procedurës Civile.

Për çështjen civile që iu përket palëve:

PADITËS: Arif Vrenozi.

TË PADITUR: Zija Hidri, Tefta Hidri, Armando Hidri, Xhesiana Hidri, Agron
Hidri, Eglantina Hidri, Qemal Hidri dhe Fatime Hidri.

KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SE LARTË

Pasi dëgjoi relatimin e gjyqtarit Ervin Pupe mbi kërkesën e revokimit të vendimit të
pezullimit,

V Ë R E N
I. Rrethanat e çështjes

1. Para Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji), pala kërkuese, Arif Vrenozi me
datë 29.05.2020 (për herë të dytë) ka paraqitur një kërkesë për; Revokimin e vendimit të
pezullimit me nr.233 datë 23.04.2019 të Gjykatës së Lartë, me të cilin është vendosur :
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Pezullimi i ekzekutimit të vendimit nr.9152 datë 03.11.2017, të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor
Tiranë, lënë në fuqi  me  vendimin nr.296 datë 20.03.2019 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

2. Referuar akteve të administruara në gjykatat e faktit rezulton se paditësi Arif Vrenozi i
është drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë kundrejt palëve të paditura Zija Hidri etj,
me padinë objekt; Lirim e dorëzim sendi dhe shpërblim dëmi ......

3. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë, me vendimin nr.9152 datë 03.11.2017  ka vendosur:
“Pranimin e padisë së palës paditëse Arif Vrenozi.
Detyrimin e palëve të paditura Zija Hidri, Tefta Hidri, Armando Hidri, Xhesiana Hidri,
Agron Hidri, Eglantina Hidri, Qemal Hidri dhe Fatime Hidri t’i lirojnë dhe dorëzojnë palës
paditëse Arif Vrenozi, pjesën e poseduar prej tyre (sipas aktit të ekspertimit datë 10.09.2017
të ekspertit Ing. Arben Sevdari), pjesë e pasurisë së paluajtshme godinë banimi dy kat, me
sipërfaqe truall 332.0 metra katrorë, dhe sipërfaqe ndërtimore kati i përdhe 161.10 metra
katrorë dhe kati i parë 186.6 metra katrorë, e regjistruar në Zyren Vendore të Regjistrimit të
Pasurive të Paluajtshme Tiranë, me numër pasurie 6/135, Zona Kadastrale 8230, Volumi 25,
Faqe 173.
Lirimi i kësaj pasurie nga palët e paditura Zija Hidri, Tefta Hidri, Armando Hidri, Xhesiana
Hidri, Agron Hidri, Eglantina Hidri, Qemal Hidri dhe Fatime Hidri, të bëhet me shpenzimet
e tyre.
Detyrimin e palëve të paditura Zija Hidri, Tefta Hidri, Armando Hidri, Xhesiana Hidri,
Agron Hidri, Eglantina Hidri, Qemal Hidri dhe Fatime Hidri, të shpërblejnë palën paditëse
Arif Vrenozi, me dëmin e shkaktuar, të përbërë nga vlera e përdorimit të sendit, në formën e
qirasë mujore, nga data 23.01.2017 deri në datën e përpilimit të aktit të ekspertimit, datë
10.10.2017, në shumën 232,000 (dyqind e tridhjetë e dymijë) lekë.
Detyrimin e palëve të paditura Zija Hidri, Tefta Hidri, Armando Hidri, Xhesiana Hidri,
Agron Hidri, Eglantina Hidri, Qemal Hidri dhe Fatime Hidri, të shpërblejnë palën paditëse
Arif Vrenozi, me dëmin e shkaktuar, të përbërë nga vlera e përdorimit të sendit, në formën e
qirasë mujore, nga data 10.10.2017 deri në ekzekutimin e këtij vendimi gjyqësor.
Akti i ekspertimit datë 10.09.2017 dhe shtesa e aktit datë 10.10.2017, i kryer nga eksperti Ing.
Arben Sevdari, bëhet është pjesë përbërëse e këtij vendimi.
Shpenzimet gjyqësore në përputhje me objektin e pranuar, në ngarkim të palëve të paditura
Zija Hidri, Tefta Hidri, Armando Hidri, Xhesiana Hidri, Agron Hidri, Eglantina Hidri,
Qemal Hidri dhe Fatime Hidri.
Lëshimin e urdhrit të ekzekutimit për këtë vendim gjyqësor”.

4. Gjykata e Apelit Tiranë, me vendimin nr.296 datë 20.03.2019 ka vendosur:
“Lënien në fuqi të vendimit nr.9152 datë 03.11.2017 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor
Tiranë“.

5. Kundër këtij vendimi kanë paraqitur rekurs të paditurit Zija Hidri etj, të cilët  i janë
drejtuar më pas Gjykatës së Lartë me kërkesë për pezullim ekzekutim vendimi, kërkesë e cila
pas shqyrtimit në dhomë këshillimi me vendimin nr.233 datë 23.04.2019 të Gjykatës së Lartë
është vendosur:
“Pezullimi i ekzekutimit të vendimit nr.9152 datë 03.11.2017, të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor
Tiranë, lënë në fuqi  me  vendimin nr.296 datë 20.03.2019 të Gjykatës së Apelit Tiranë”.

6. Kërkuesi Arif Vrenozi, ka paraqitur kërkesë me nr.1042/2 prot. datë 29.05.2020 (për herë
të dytë), për revokimin e vendimit nr.233 datë 23.04.2019 të Gjykatës së Lartë me të cilin
është vendosur: “Pezullimi i ekzekutimit të vendimit nr.9152 datë 03.11.2017, të Gjykatës së
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Rrethit Gjyqësor Tiranë, lënë në fuqi  me  vendimin nr.296 datë 20.03.2019 të Gjykatës së
Apelit Tiranë”.

6.1. Pala kërkuese Arif Vrenozi si shkaqe për të cilat kërkon revokimin e vendimit të
pezullimit të vendosur nga Gjykata e Lartë,  parashtron sa vijon:
-Pala kundërshtare gjyqhumbëse në disa procese gjyqësore, vazhdon ta mbajë për një kohë të
gjatë padrejtësisht sipërfaqen e ndërtimit në godinën në pronësinë time, duke më shkaktuar jo
vetëm dëme materiale të konsiderueshme nga mosshfrytëzimi i pronës time, por gjithashtu
me sjelljet jo korrekte dhe provokimet e vazhdueshme po ja bën jetën të padurueshme
familjes sime.
-Sa sipër bazuar në kërkesat e nenit 479/ pika 6 kërkojmë revokimin e vendimit nr.233 datë
23.04.2019 të Gjykatës së Lartë.

II. Vlerësimi i Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë

7. Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji) vlerëson se kërkesa e palës kërkuese
Arif Vrenozi, për revokimin e vendimit nr.233 datë 23.04.2019 të Gjykatës së Lartë është e
pabazuar në ligj.

8. 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.

9. Gjithashtu, konstatohet se palët e tjera Zija Hidri etj, pjesëmarrës në gjykimin e çështjes
ku është dhënë vendimi gjyqësor, janë njoftuar me shpallje për kërkesën e paraqitur nga pala
kërkuese dhe nuk kanë parashtruar argumente lidhur me bazueshmërinë në ligj të kërkesës
për revokim pezullimi dhe për qëndrimin e tyre.

10. Kolegji vlerëson se 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 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.

11. 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
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K.Pr.Civile, 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.

12. Duke iu rikthyer rastit konkret, Kolegji vlerëson se rrethanat të cilat diktuan
vendimmarrjen e Kolegjit për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së
prerë në rastin konkret nuk kanë ndryshuar, për më tepër pala kërkuese nuk paraqiti asnjë
rrethanë apo provë të re të bazuar në ligj, e cila bën të domosdoshme revokimin e vendimit
nr.233 datë 23.04.2019 të vendosur nga Gjykata e Lartë.

13. Përsa më sipër, Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë vlerëson se nuk ka vend për të pranuar
kërkesën e paraqitur nga kërkuesi Arif Vrenozi për revokimin e vendimit nr.233 datë
23.04.2019 të Gjykatës së Lartë.

PËR KËTO ARSYE:

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

VENDOSI:

Rrëzimin e kërkesës së kërkuesit Arif Vrenozi, për revokimin e vendimit nr.233 datë
23.04.2019 të Gjykatës së Lartë.

Tiranë, më 16.09.2020

ANËTAR ANËTAR KRYESUES
Sokol SADUSHI Ilir PANDA Ervin PUPE


