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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË

KOLEGJI CIVIL
Nr. 432/2 i Regj.Themeltar.
Nr. 432/2 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

sot më datë 07.02.2022, mori në shqyrtim në dhomën e këshillimit çështjen civile Nr.
432/2 akti Regjistri Themeltar, datë regjistrimi 23.12.2021, që u përket palëve:

KËRKUES: Arben Berberi.

OBJEKTI: Kërkesë për revokimin e vendimit nr. 432, datë 9.8.2018 të Kolegjit Civil të
Gjykatës së Lartë për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 78, datë
26.02.2018 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Pogradec, lënë në fuqi me
vendimin nr. 179, datë 16.05.2018 të Gjykatës së Apelit Korçë.

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

Për çështjen civile që i përket:

PADITËS: Arben Berberi.

TË PADITUR: Shoqëria e Ndërtimit “AL-AN” shpk.
“Banka Kombëtare Tregtare” sha.
“Raiffeisen Bank” sha

PERSON I TRETË:Enver Çollaku.

OBJEKTI: Detyrimin e palës së paditur shoqëria AL-AN shpk të përmbushë detyrimet
kontraktore sipas kontratës së sipërmarrjes datë 20.10.2009, t’i dorëzojë
paditësit dy pasuritë me nr. 1/344-N5 dhe nr. 1/344-N3.
Detyrimin e të paditurit Banka Kombëtare Tregtare sha t’i dorëzojë paditësit
pasurinë nr. 1/344-N5 pasi e posedon këtë pasuri.
Detyrimin e të paditurit Raiffeisen Bank sha t’i dorëzojë paditësit pasurinë
nr. 1/344-N5 pasi e posedon këtë pasuri, etj.
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Baza Ligjore: Nenet 419, 420, 659, 660, 690, 691, 698, 850 e vijues të Kodit Civil; nenet
154, 202, 204 e vijues të KPC.

KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË

Pasi dëgjoi relatimin e gjyqtarit Artur Kalaja mbi kërkesën për revokimin e vendimit të
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 ndërmjet
paditësit Arben Berberi dhe të paditurit shoqëria e Ndërtimit “AL-AN” shpk, është nënshkruar
kontrata e sipërmarrjes nr. 1745 rep., nr. 1209 kol., datë 20.10.2009.
Kontrata kishte për objekt ndërtimin dhe shitjen e dy dyqaneve të ndodhura në katin përdhe me
sipërfaqe 40 m2 dhe 80 m2 secili, pjesë e objektit, pallat shtatë + një katësh që do të ndërtohej
nga shoqëria“AL-AN” shpk, bazuar në vendimin nr. 57, datë 2.12.2006 të Këshillit të
Rregullimit të Territorit, Bashkia Pogradec.
Referuar kontratës së sipërmarrjes, rezulton se në momentin e nënshkrimit të saj, objekti kishte
përfunduar në masën 95%, ndërsa dyqanet në masën 100%. Palët kanë përcaktuar si çmim të
shitjes së objekteve vlerën prej 80.000 euro, të paguar nga paditësi jashtë zyrës noteriale.
Kontrata përfundimtare e shitjes do të realizohej ndërmjet palëve në momentin e regjistrimit të
objektit në ZVRPP, Pogradec.

2. Nga ana tjetër, rezulton se ndërmjet palës së paditur, shoqëria e ndërtimit “AL-AN” shpk
dhe “Raiffeisen Bank” sha, është nënshkruar kontrata e kredisë bankare nr. 168 rep., datë
19.01.2012 për vlerën 200.000 euro.
Për të garantuar pagesën e saj ndërmjet palëve është nënshkruar edhe kontrata e hipotekës nr.169
rep., datë 19.01.2012, sipas së cilës shoqëria e ndërtimit vë në hipotekë pasurinë nr. 1/344-N3,
njësi me sipërfaqe 55 m2 në favor të kreditorit.

3.Për shkak të moslikujdimit të kredisë, me kërkesë të kreditorit, me vendimin gjyqësor
nr.5813 akti, datë 3.11.2014, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Pogradec ka lëshuar urdhërin e
ekzekutimit për kontratën e kredisë bankare nr. 168 rep., datë 19.01.2012. Në vijim ka nisur
procedura e ekzekutimit të detyrueshëm e cila ka përfunduar me kalimin në pronësi të Raiffeisen
Bank sha të pasurisë nr. 1/344-N3, njësi me sipërfaqe 55 m2.

4. Po kështu, rezulton se ndërmjet palës së paditur, shoqëria e ndërtimit “AL-AN” shpk dhe
“Banka Kombëtare Tregtare” sha, është nënshkruar kontrata e kredisë bankare nr. 2587 rep., datë
26.11.2012 për vlerën 13.000.000 lekë, dhe edhe në këtë rast, për të garantuar pagesën e saj
ndërmjet palëve është nënshkruar kontrata e hipotekës nr. 2586 rep., datë 26.11.2012, me të cilën
shoqëria e ndërtimit vë në hipotekë pasurinë nr. 1/344-N5, njësi me sipërfaqe 36.5 m2 në favor të
kreditorit.

5.Me vendimin gjyqësor nr. 114-34 akti, datë 11.02.2014, Gjykata e Rrethit Gjyqësor
Pogradec, ka lëshuar urdhërin e ekzekutimit për kontratën e kredisë bankare nr. 2587 rep., datë
26.11.2012. Në vijim ka nisur procedura e ekzekutimit të detyrueshëm e cila ka përfunduar me
kalimin në pronësi të Banka Kombëtare Tregtare sha të pasurisë nr. 1/344-N5, njësi me sipërfaqe
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36.5 m2.
6. Pala paditëse i është drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Pogradec me padi sipas objektit

dhe shkakut ligjor të sipërcituar.
7. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Pogradec, me vendimin nr. 78, datë 26.02.2018, ka

vendosur:
“Pranimin e pjesshëm të kërkespadisë. Konstatimin si absolutisht pjesërisht të pavlefshëm të
kontratës së hipotekës nr. 169 rep., nr. 159 kol., datë 19.01.2012 vetëm për pjesën lidhur me
vënien në hipotekë të pasurisë së paluajtshme dyqan me sipërfaqe 40 m2 që bën pjesë në
pasurinë nr. 1/344-N3. Konstatimin si absolutisht pjesërisht të pavlefshëm të kontratës së
hipotekës nr. 2586 rep., nr. 2536 kol., datë 26.11.2012 vetëm për pjesën lidhur me vënien në
hipotekë të pasurisë njësi nr. 1/344-N3. Detyrimin e palës së paditur Banka Kombëtare Tregtare
sha të njohë paditësin Arben Berberi pronar mbi pasurinë me nr. 1/344-N5 njësi me sipërfaqe
36.5 m2, e ndodhur në qytetin e Pogradecit, lagjia nr. 2, rruga Lulzim Sulollari, zk 8581, në
pallatin me nr. 1/344, në katin përdhe sipas kontratës së sipërmarrjes nr. 1745 rep., nr. 1209
kol., datë 20.10.2009. Detyrimin e palës së paditur Raiffeisen Bank sha të njohë paditësin Arben
Berberi pronar mbi pasurinë me sipërfaqe 40 m2, që bën pjesë në pasurinë nr. 1/344-N3 me
sipërfaqe 55 m2 dhe sipërfaqe faktike 55.5 m2, e ndodhur në qytetin e Pogradecit, lagjia nr. 2,
rruga Lulzim Sulollari, zk 8581, në pallatin me nr. 1/344, në katin përdhe sipas kontratës së
sipërmarrjes nr. 1745 rep., nr. 1209 kol., datë 20.10.2009. Detyrimin e palëve të paditura
Shoqëria e Ndërtimit AL-AN shpk dhe Banka Kombëtare Tregare sha t’i dorëzojnë paditësit
Arben Berberi pasurinë me nr. 1/344-N5 njësi me sipërfaqe 36.5 m2, e ndodhur në qytetin e
Pogradecit, lagjia nr. 2, rruga Lulzim Sulollari, zk 8581, në pallatin me nr. 1/344, në katin
përdhe me kufizime … . Detyrimin e palëve të paditura Shoqëria e Ndërtimit AL-AN shpk dhe
Raiffeisen Bank sha t’i dorëzojnë paditësit Arben Berberi pasurinë dyqan me sipërfaqe 40 m2, që
bën pjesë në pasurinë e regjistruar si njësi nr. 1/344-N3, me sipërfaqe 55 m2 dhe sipërfaqe
faktike 55.5 m2, e ndodhur në qytetin e Pogradecit, lagjia nr. 2, rruga Lulzim Sulollari, zk 8581,
në pallatin me nr. 1/344, në katin përdhe me kufizime … .”.

8. Gjykata e Apelit Korçë me vendimin nr. 179, datë 16.05.2018 ka vendosur:
“Lënien në fuqi të vendimit nr. 78, datë 26.02.2018 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Pogradec me
këtë ndryshim: shpenzimet gjyqësore në gjykimin në shkallë të parë i ngarkohen të paditurit,
shoqëria e ndërtimit AL-AN shpk. …”.

9. Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë, me vendimin nr. 432, datë 9.8.2018, ka vendosur:
“pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 78, datë 26.02.2018 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor
Pogradec, lënë në fuqi me vendimin nr. 179, datë 16.05.2018 të Gjykatës së Apelit Korçë”.

10.Në datën 23.12.2021, kërkuesi Arben Berberi, i është drejtuar Gjykatës së Lartë me
kërkesë për revokimin e vendimit të pezullimit të ekzekutimit të vendimit gjyqësor të sipërcituar,
duke parashtruar si shkaqe :

- Vendimi nr. 179, datë 16.05.2018 i Gjykatës së Apelit Korçë është ekzekutuar nga Zyra e
Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme Pogradec dhe paditësi Arben Berberi është pajisur
me çertifikatë pronësie në datën 19.07.2018. Për këtë arsye vendimi nr. 432, datë 9.8.2018 i
Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë nuk i përgjigjet me realitetit;

- Megjithëse prona është regjistruar në emër të paditësit Arben Berberi, ZVRPP Pogradec ka
vendosur kufizim bazuar në vendimin e Gjykatës së Lartë, për këtë arsye prona është
bllokuar në mënyrë të paligjshme;

- Në vendimin e tij, Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë, nuk jep asnjë argument se cilat janë
pasojat e rënda që mund të vijnë nga ekzekutimi i vendimit gjyqësor të formës së prerë, kur
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në të vërtetë pala që ka pësuar më tepër dëm është paditësi Arben Berberi, i cili nuk ka
mundur të gëzojë pasurinë objekt të kontratës së sipërmarrjes;

- Pala kërkuese nuk ka depozituar asnjë garanci materiale lidhur me kërkimin për pezullimin
e ekzekutimit;

11. Pala e paditur, Raiffeisen Bank sha pasi është njohur me kërkesën mbi revokimin e
vendimit të pezullimit ka kërkuar mospranimin e saj për këto shkaqe:

- Pala paditëse Arben Berberi ka paraqitur të njëjtën kërkesë me të njëjtat shkaqe në vitin
2018 dhe Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë, me vendimin nr. 432/1, datë 16.10.2018, ka
vendosur mospranimin e kërkesës;

- Kërkesa e paraqitur në vitin 2021, nuk sjell asnjë shkak të ri;
- Vendimi i Gjykatës së Apelit Korçë, nuk është ekzekutuar plotësisht sepse paditësi Arben

Berberi nuk ka mundur të marrë në posedim pasurinë;
- Rasti objekt gjykimi ka të bëjë me sigurinë juridike të përfituesit të hipotekës, Raiffeisen

Bank sha;

II. Vlerësimi i Kolegjit Civil

12. Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji) vlerëson se shkaqet e parashtruara
nga pala kërkuese, Arben Berberi, 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.”
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.

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
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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, 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 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.

16. Së fundmi, Kolegji vlerëson se pretendimet e palës kërkuese për revokimin e vendimit të
pezullimit për vendimin nr. 432, datë 9.8.2018 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.

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 Arben Berberi me objekt “Kërkesë për
revokimin e vendimit nr.432, datë 9.8.2018 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë për pezullimin
e ekzekutimit të vendimit nr. 78, datë 26.02.2018 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Pogradec, lënë
në fuqi me vendimin nr. 179, datë 16.05.2018 të Gjykatës së Apelit Korçë.”.

Tiranë, më date 07.02.2022.

ANËTAR ANËTARE KRYESUES

Artur KALAJA Albana BOKSI Ervin PUPE


