
 
 

 
 

REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI CIVIL 

Nr. 1/3 i Regj. Themeltar 

Nr. 1/3 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 

  

Në dhomë këshillimi më datë 18.02.2022, mori në shqyrtim çështjen civile nr. 3 akti,  

Regjistri Themeltar, datë regjistrimi 24.02.2021 që u përket palëve:  

 

KËRKUES:   Drita Xheka 

 

OBJEKTI: Konstatimin e shkeljes së afatit të arsyeshëm për gjykimin civil 

në çështjen civile nr. 9090-02217-30-2020 (3284/ akti), datë 

29.10.2020 të Gjykatës së Apelit Tiranë (kërkesë civile/çështje 

me ankim të veçantë në “gjuhën” e shkallës së parë dhe që bën 

fjalë për ankimin kundër vendimit “Për pezullimin e gjykimit të 

çështjes” të seancës gjyqësore të datës 16.09.2020 të gjykatës së 

shkallës së parë Dibër).  

Shpenzimet gjyqësore (të kërkesës, të mbrojtjes në gjyq dhe për 

gjykimin e saj) t’i ngarkohen Gjykatës së Apelit Tiranë.  

 

BAZA LIGJORE:  Kushtetuta, nenet 4, 7, 17, 42, 116 dhe 142 të saj; KEDNJ nenet 

6 e 13 të saj; nenet 31 e vijues, 34, 154 e vijues, 297, 442, 442/a, 

451/a, 452, 545, 465, 465/a, 466, 467, 470, 471, 485/a të K.P.C; 

neni 296 i K.Civil. Kodi i Procedurës Civile nenet 5, 6, 14, 16, 

28, 35, 36, 41, 43, 48, 310, 311, 399/1 pika 2, 399/2 pika 1gërma 

b), 399/2 pika 2, 399/4 pika 1, 399/5 pika 1, 399/6 pika 1 gërma 

b), 399/7 pika 2 dhe 399/9 pika 1 e tij; ligji nr. 44/2015 KPA, 

neni 6; ligji nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit” neni 3 i 

tij; Neni 470 pika 3 e K.P.C.  

 

Për çështjen civile që i përket:  

 

PADITËS:    Shkëlqim Xheka 

 

I PADITUR:   Beqir Xheka 

    Drita Ngota 



 
 

             

   

OBJEKTI: Kthimin e sipërfaqes prej 350 m2 e llojit tokë arë nga e cila 150 

m2 e zënë nga ana ime, që mbahet nga të paditurit.   

 

BAZA LIGJORE:   Nenet 196 e vijues i K.Civil, neni 32 i K.Pr.Civile.  

 

KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË 

 

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 

 

I. Rrethanat e çështjes  

 

1. Nga aktet e fashikullit të gjykimit rezulton se pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Dibër 

është regjistruar në datën 20.11.2014/06.01.2020 çështja civile që i përket: Paditës: Shkëlqim 

Xheka, I Paditur: Beqir Xheka dhe Drita Ngota, Objekti: Kthimin e sipërfaqes prej 350 m2 e 

llojit tokë arë nga e cila 150 m2 e zënë nga ana ime, që mbahet nga të paditurit. Për këtë çështje 

gjyqësore, me vendimi civil datë 16.09.2020 Gjykata e Rrethit Gjyqësor Dibër ka vendosur: 

“Pezullimin e gjykimit të çështjes civile nr. 459 regj. Them. Datë 20.11.2014 e mbartur në vitin 

2020 që i përket palëve: Paditës: Shkëlqim Xheka, I Paditur: Beqir Xheka dhe Drita Ngota, 

Objekti: Kthimin e sipërfaqes prej 350 m2 e llojit tokë arë nga e cila 150 m2, deri në 

përfundimin e çështjes civile me palë paditës Prefekti i Qarkut Dibër, të paditur Bashkia 

Bulqizë, Shkëlqim Xheka, Haxhi Xheka, Fetije Xheka etj, me objekt deklarimin e pavlefshmërisë 

dhe shfuqizimin e AMTP nr. 6691, datë 15.02.1999 të dhënë në favor të Shkëlqim Xheka dhe 

kthimin e pronës në favor të shtetit (aktualisht çështja në Gjykatën e Lartë). …”. Kjo gjykatë 

arsyeton se, pranë të njëjtës gjykatës është regjistruar çështja civile me paditës Prefekti i Qarkut 

Dibër të paditur Bashkia Bulqizë, Shkëlqim Xheka, Haxhi Xheka, Fetije Xheka etj, me objekt 

deklarimin e pavlefshmërisë dhe shfuqizimin e AMTP nr. 6691, datë 15.02.1999 të dhënë në 

favor të Shkëlqim Xheka dhe kthimin e pronës në favor të shtetit, për të cilën me vendimin nr. 

46, datë 23.02.2015 Gjykata e Rrethit Gjyqësor Dibër ka vendosur shpalljen e moskompetencës 

lëndore dhe dërgimin e akteve pranë Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë. Me 

vendimin datë 02.07.2015 Gjykata e Rrethit Gjyqësor Dibër ka vendosur pezullimin e çështjes 

civile nr. 459 akti, regjistruar në datën 20.11.2014 deri në përfundimin e çështjes me paditës 

Prefekti i Qarkut Dibër etj. Kundër këtij vendimi është paraqitur ankim në Gjykatën e Apelit 

Tiranë, e cila me vendimin nr. 504, datë 21.07.2016 ka prishur vendimin e gjykatës së rrethit 

dhe ka vendosur kthimin e saj për rishqyrtim. Referuar sqarimit të dhënë nga pala kërkuese 

Drita Xheka, gjykata e apelit ka vendosur prishjen dhe kthimin e çështjes për rigjykim për 

efekte procedurale të lidhura me pavlefshmëri të procesverbaleve. Pas kthimit të çështjes për 

rishqyrtim, çështja civile nr. 459 i ka kaluar gjyqtarëve E.V, N.K dhe G.H, më pas është marrë 

në shqyrtim nga trupi gjykues aktual (gjyqtari A.K). Ky trup gjykues ka marrë masat me qëllim 

verifikimin e gjendjes dhe fazës së gjykimit për çështjen civile me paditës Prefekti i Qarkut 

Dibër dhe ka rezultuar se me vendimin nr. 5976, datë 24.11.2015 Gjykata Administrative e 

Shkallës së Parë Tiranë ka vendosur të pranojë padinë e paraqitur nga Prefekti dhe ka 

shfuqizuar aktin e marrjes së tokës në pronësi në emër të familjes me kryefamiljar Shkëlqim 

Haxhi Xheka. Ky vendim gjyqësor është lënë në fuqi nga Gjykata Administrative e Apelit 

Tiranë me vendimin nr. 148, datë 23.01.2018, ndërsa kundër këtij vendimi të fundit është 

paraqitur rekurs në Gjykatën e Lartë dhe çështja është në pritje të shqyrtimit. Nisur nga këto 



 
 

rrethana dhe duke vlerësuar se çështja me paditës Prefektin e Qarkut Dibër, që ka për objekt 

ligjshmërinë e AMTP-së dhënë në favor të familjes me kryefamiljar Shkëlqim Haxhi Xheka 

ndodhet aktualisht për shqyrtim pranë Gjykatës së Lartë pasi vendimi i Gjykatës 

Administrative të Apelit nuk është përfundimtar dhe nuk përbën res judicata, Gjykata e Rrethit 

Gjyqësor Dibër ka marrë vendimin datë 16.09.2020 për pezullimin e gjykimit të çështjes civile. 

Po ashtu në marrjen e vendimit gjykata i referohet edhe faktit se padia me paditës Shkëlqim 

Xheka është një padi rivendikimi, për të cilën çështja e të drejtës së pronësisë mbi pasurinë e 

fituar me AMTP nuk është zgjidhur përfundimisht. Kundër vendimit civil datë 16.09.2020 të 

Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Dibër ka paraqitur ankim pranë Gjykatës së Apelit Tiranë pala e 

paditur Drita Xheka duke kërkuar prishjen e vendimit dhe pushimin e gjykimit të saj.  

2. Pala kërkuese Drita Xheka në kërkesën e saj me objekt konstatimin e shkeljes së afatit 

të arsyeshëm për gjykimin civil pretendon se, ka qenë e martuar me shtetasin Beqir Xheka, 

martesë e zgjidhur në vitin 2007, ndërsa shtetasit Shkëlqim Xheka është ish kunati i saj, apo 

vëllai i ish bashkëshortit të saj. Pala kërkuese pretendon se, që nga zgjidhja e martesës është 

përballur me procese të shumta gjyqësore për çështjen e pronësisë, konkretisht çështja civile 

nr. 199 akti, datë 07.03.2018 që i përket; paditës Beqir Xheka, e paditur Drita Xheka, me objekt 

pjesëtim pasurie; çështja civile nr. 388 akti, datë 17.05.2010 me paditës Shkëlqim Xheka, të 

paditur Drita Ngota (mbiemri i vajzërisë së kërkueses), me objekt kthim pasurie sipas nenit 296 

të K.Civil; çështja civile nr. 643, datë 27.09.2011 me paditës Shkëlqim Xheka, të paditur Drita 

Xheka etj., me objekt kthim sendi. Me pretendimin se janë cënuar të drejtat e garantuara nga 

legjislacioni i brendshëm i vendit mbi gjykimin brenda afateve të arsyeshme, pala kërkuese ka 

paraqitur pranë Gjykatës së Lartë kërkesën objekt gjykimi.  

3. Përmes kërkesës objekt gjykimi pala kërkuese kërkon të konstatohet shkelje e afatit të 

arsyeshëm për gjykimin civil në çështjen civile nr. 9090-02217-30-2020 (3284/ akti), datë 

29.10.2020 të Gjykatës së Apelit Tiranë (kërkesë civile/çështje me ankim të veçantë në 

“gjuhën” e shkallës së parë dhe që bën fjalë për ankimin kundër vendimit “Për pezullimin e 

gjykimit të çështjes” të seancës gjyqësore të datës 16.09.2020 të gjykatës së shkallës së parë 

Dibër). Shpenzimet gjyqësore (të kërkesës, të mbrojtjes në gjyq dhe për gjykimin e saj) t’i 

ngarkohen Gjykatës së Apelit Tiranë.  

4. Me vendimin datë 2.12.2021 të Gjykatës së Lartë është vendosur caktimi i një afati 5 

ditor për palën kërkuese me qëllim plotësimin e të metave të kërkesës.  

5. Pala kërkuese, në vijim ka parashtruar se, organi që ka kryer shkeljen është Gjykata e 

Apelit Tiranë dhe objekt i mosmarrëveshjes është moskryerja e gjykimit në çështjen civile nr. 

909-02217-30-2020 (3284 akti), datë 29.10.2020 (çështje me ankim të veçantë), për të cilën 

është caktuar relator gjyqtarja Elona Toro, ndërsa trupi gjykues nuk përcaktuar. Çështja është 

regjistruar pranë Gjykatës së Apelit Tiranë në datën 29.10.2020 dhe duhet të kishte përfunduar 

brenda 30 ditëve, afat që nuk është respektuar nga gjykata megjithëse çështja nuk ka ndonjë 

kompleksitet të veçantë.  

6. Pala kërkuese Drita Xheka ka parashtruar këto shkaqe:  

Sa i takon vendimit për pezullimin e gjykimit pala kërkuese parashtron sa më poshtë vijon:  

- Mbajtja e çështjes nga data 20.11.2014 deri në datën 16.09.2020 për të vendosur 

pezullimin e gjykimit të saj deri në përfundimin e një çështjeje administrative, pa vlerësuar 

asgjë në lidhje me çështjen e paraqitur është tërësisht jo legale. Rezulton se çështja 

administrative është zgjidhur me vendim gjyqësor të formës së prerë, me vendimin nr. 148, 

datë 23.01.2018 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë;  

- Pala kërkuese në asnjë moment nuk është bërë pengesë për zhvillimin e procesit 

gjyqësor kundër saj, ndërsa vendimi për pezullimin e gjykimit është marrë kryesisht nga 

gjykata;  

- Gjykata nuk mund të vendosë pezullimin e gjykimit civil në pritje të një vendimi nga 

Gjykata e Lartë për çështjen administrative, sepse vendimi i gjykatës administrative të apelit 



 
 

është i formës së prerë dhe i ekzekutueshëm, ky vendim nuk është pezulluar nga vetë Gjykata 

e Lartë bazuar në nenin 479 të K.P.Civile. Me vendimin e saj për pezullimin e gjykimit civil, 

gjykata në fakt ka pezulluar ekzekutimin e vendimit të gjykatës administrative të apelit;  

- Çështja civile nr. 459 akti është pezulluar për shkaqe jo ligjore, për këtë arsye kemi një 

tej zgjatje të afateve ligjore për zgjidhjen e çështjes;  

Sa i takon mosgjykimit nga Gjykata e Apelit Tiranë të ankimit kundër vendimit për pezullimin 

e gjykimit pala kërkuese parashtron sa më poshtë vijon:  

- Ankimi kundër vendimit datë 16.09.2020 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Dibër është 

regjistruar pranë Gjykatës së Apelit Tiranë në datën 29.10.2020 dhe referuar nenit 470 pika 3 

e K.P.C, shqyrtimi gjyqësor pranë kësaj gjykate duhet të përfundojë brenda 30 ditëve;  

- Afati i arsyeshëm dy vjeçar i caktuar në nenin 399/2 pika 1, gërma b) dhe neni 399/1 i 

K.P.C, bën fjalë për çështjet civile të themelit, të cilat paraqesin kompleksitet, ndërsa për 

ankimin në fjalë afati i shqyrtimit është 30 ditë;  

- Çështja civile objekt ankimi nuk paraqet asnjë kompleksitet;  

- Duke parë edhe kohën e regjistrimit të çështjes në shkallë të parë, gjykata e apelit duhet 

të kishte vepruar brenda afatit ligjor prej 30 ditësh;  

7. Me shkresën nr. 6451 prot., datë 24.12.2021 gjyqtarja Elona Toro parashtron se kërkesa 

nuk është e bazuar në ligj dhe në prova për këto shkaqe:  

- Pranë Gjykatës së Apelit Tiranë janë të regjistruara dhe presin shqyrtimin 19.000 

çështje gjyqësore, të ndara në 6 gjyqtarë, ndërsa organika e gjykatës është 31 gjyqtarë. Kjo 

situatë e njohur botërisht ka krijuar një ngarkesë të tejskajshme sepse një gjyqtar i Gjykatës së 

Apelit Tiranë ka në ngarkim më tepër se 3400 çështje që i përkasin viteve 2016-2021;  

- Në kushtet kur në këtë gjykatë ri hedhja e shorteve për çështjet që kanë qenë në ngarkim 

të gjyqtarëve të pezulluar me vendim të KPK-së e ka bërë të pamundur shqyrtimin e tyre nisur 

nga kritere objektive të lidhura me vjetërsinë e regjistrimit të çështjes dhe ngushmërinë e 

secilës, në veçanti për çështjet penale me afate paraburgimi;  

- Sjell në vëmendje se deri përpara vitit 2021 çështjet penale me objekt ekstradimin e 

personit, njohjen e vendimit penal të huaj etj. shqyrtoheshin nga një trupë gjykuese e përbërë 

nga tre gjyqtarë, duke sjellë vështirësi;  

- Afatet e pretenduara nga kërkuesja i referohen afateve normale të ngarkesës së punës 

pranë Gjykatës së Apelit; 

- Për shkak të situatës së krijuar, me vendimin datë 4.9.2020 të Këshillit të Gjykatës është 

vendosur shkrirja e seksioneve civile dhe penale, ndaj edhe trupat gjykuese janë të detyruara 

të shqyrtojnë me prioritet çështjet penale të lidhura me masat e sigurimit personal, si dhe 

çështjet penale të vjetra duke nisur nga viti 2016-2017;  

- Me vendim të Këshillit të Lartë Gjyqësor jam komanduar pranë Gjykatave të tjera të 

apelit në të gjithë vendim me qëllim shqyrtimin e çështjeve të veçanta, ndaj edhe çdo të premte 

planifikohen këto lloj gjykimesh;  

- Me vendimin datë 4.12.2020 jam përzgjedhur si anëtare e Këshillit të Emërimeve në 

Drejtësi për vitin kalendarik 2021, duke sjellë në këtë mënyrë një shtesë të ngarkesës së punës 

si gjyqtare.  

 

II. Vlerësimi i Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë    

 

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

nga pala kërkuese, Drita Xheka, në kërkesën për konstatimin e shkeljes së afatit të arsyeshëm 

për gjykimin civil në çështjen civile nr. 9090-02217-30-2020 (3284/ akti), datë 29.10.2020 të 

Gjykatës së Apelit Tiranë nuk janë të mbështetura në ligj.  

9. Kolegji vëren se kërkesa objekt gjykimi rregullohet nga kreu X i Kodit të Procedurës 

Civile, nenet 399 e vijues të tij në të cilët parashikohet se:“1. Kërkesa për konstatimin e shkeljes 



 
 

dhe përshpejtimin e procedurave i drejtohet gjykatës kompetente, sipas nenit 399/6, pika 1, e 

këtij kreu. Sipas rastit në gjykim gjykata merr informacion nga organi i cili po zhvillon 

procedurat. 2. ...” (Neni 399/4). “1. Kërkesa depozitohet në sekretarinë e gjykatës që është në 

vonesë, ose gjykatës kompetente për ekzekutimin. Kërkesa duhet të përmbajë: a) palët 

ndërgjyqëse, organin që pretendohet se ka kryer shkeljen, objektin e mosmarrëveshjes ose të 

ekzekutimit; b) paraqitjen e përmbledhur të fakteve të çështjes; c) shkaqet për të cilat kërkohet 

konstatimi i shkeljes së afatit të arsyeshëm dhe përshpejtimi i procedurave; ç) masat që 

kërkohen të merren. 2. Bashkë me kërkesën duhet të depozitohen edhe: a) aktet me të cilat 

provohet tejkalimi i afatit të arsyeshëm; b) procesverbale dhe vendime të ndërmjetme; c) aktet 

e praktikës përmbarimore, sipas rastit; ç) prokura, nëse kërkesa është bërë nga avokati ose 

nga përfaqësuesi i ankuesit. 3. Depozitimi dhe shqyrtimi i kërkesës, sipas këtij neni, nuk 

pezullon gjykimin e çështjes në themel, ose procedurat përmbarimore.” (Neni 399/5). 

“1.Kërkesa për konstatimin e shkeljes dhe përshpejtimin e procedurave i drejtohet gjykatës 

kompetente, sipas llojit të mosmarrëveshjes penale, civile ose administrative si më poshtë: a) 

në rastet kur çështja, në të cilën pretendohet të ketë shkelje, është duke u gjykuar në gjykatën 

e shkallës së parë, kërkesa shqyrtohet nga gjykata e apelit, në juridiksionin e të cilës ndodhet 

gjykata e shkallës së parë; b) në rastet kur çështja në të cilën pretendohet të ketë shkelje, është 

duke u gjykuar në gjykatat e apelit, kërkesa shqyrtohet nga kolegji përkatës i Gjykatës së Lartë; 

... .” (Neni 399/6). “1. Gjykimi i kërkesëpadisë, sipas nenit 399/6, pika 3, bëhet sipas rregullave 

të zakonshme të gjykimit brenda një afati 3 mujor nga depozitimi i kërkesëpadisë. 2. Gjykimi i 

kërkesës, sipas nenit 399/6, pika 1, bëhet në dhomë këshillimi dhe gjykata që shqyrton çështjen 

merr vendim brenda 45 ditëve, nga paraqitja e kërkesës. Brenda 15 ditëve nga paraqitja e kësaj 

kërkese, organi që pretendohet se ka kryer shkeljen, i dërgon kopje të dosjes dhe mendimin me 

shkrim, gjykatës që shqyrton kërkesën. 3. Në rast se gjatë shqyrtimit të kërkesës organi që po 

kryen veprimet, ndërmerr hapat që po kërkohen nga pala, brenda 30 ditëve nga paraqitja e 

kërkesës, pushon shqyrtimi i kërkesës. 4.Në rast se kërkesa refuzohet, nuk mund të përsëritet 

më, për të njëjtat fakte.” (Neni 399/7) 

10. Pikësëpari, Kolegji vëren se në lidhje me gjykatën kompetente që shqyrton kërkesën 

për konstatimin e shkeljes së afatit të arsyeshëm dhe përshpejtimin e procedurave, neni 399/6 

pika 1, shkronja b) parashikon se, në rastet kur çështja në të cilën pretendohet të ketë shkelje, 

është duke u gjykuar në gjykatat e apelit, kërkesa shqyrtohet nga kolegji përkatës i Gjykatës së 

Lartë. Në rastin konkret pala kërkuese parashtron pretendime për cënim të afatit të arsyeshëm 

të gjykimit të çështjes civile nga Gjykata e Apelit Tiranë, ndaj shqyrtimi i saj kryhet nga Kolegji 

përkatës i Gjykatës së Lartë.  

11. Në lidhje kërkesat formale të paraqitjes së kërkesës për konstatimin e shkeljes së afatit 

të arsyeshëm dhe përshpejtimin e procedurave, Kolegji konstaton se, në nenin 399/4 të 

sipërcituar parashikohet shprehimisht se kërkesa duhet të përmbajë: a)palët ndërgjyqëse, 

organin që pretendohet se ka kryer shkeljen, objektin e mosmarrëveshjes ose të ekzekutimit; 

b)paraqitjen e përmbledhur të fakteve të çështjes; c)shkaqet për të cilat kërkohet konstatimi i 

shkeljes së afatit të arsyeshëm dhe përshpejtimi i procedurave; ç)masat që kërkohen të merren. 

Së bashku me kërkesën duhet të depozitohen edhe: a)aktet me të cilat provohet tejkalimi i afatit 

të arsyeshëm; b)procesverbale dhe vendime të ndërmjetme; c)aktet e praktikës përmbarimore, 

sipas rastit; ç)prokura, nëse kërkesa është bërë nga avokati ose nga përfaqësuesi i ankuesit.  

12.  Nga ana e Kolegjit ka parasysh edhe jurisprudenca më e fundit e GJEDNJ-së në rastin 

Bara dhe Kola kundër Shqipërisë, aplikimet nr. 43391/18 dhe 17766/19, datë 12.10.2021. 

GJEDNJ shprehet se duke mos shpërfillur vonesën e kuptueshme që rrjedh nga reformat 

gjithëpërfshirëse të sistemit të drejtësisë dhe procesi i vetingut, shtetet kanë një detyrim të 

përgjithshëm për të organizuar sistemet e tyre ligjore në mënyrë që të siguronin përputhjen me 

kërkesat e nenit 6/1, duke përfshirë atë të një gjykimi të drejtë brenda një afati të arsyeshëm. 

Për më tej, GJEDNJ vuri në dukje se nga viti 2012 backlog-u i Gjykatës së Lartë ishte rritur 



 
 

gradualisht dhe kishte mbetur në vlerë mjaft domethënëse.  Ndonëse nuk i takon GJEDNJ-së 

të vendoste për interpretimin e duhur të ligjit të brendshëm, qasja e Gjykatës së Lartë në 

çështjen e kërkuesit të parë për të mos llogaritur efektet e reformave të vazhdueshme të sistemit 

të drejtësisë në funksionimin e tij në kohëzgjatjen e përgjithshme të procedurave, në këto 

rrethana, nuk do të ishte në përputhje me jurisprudencën e saj sipas nenit 6/1 mbi kërkesën e 

“afatit të arsyeshëm”, pasi mund të zhvendoste tek palët individuale ndërgjyqëse barrën e plotë 

të çdo vonese të shkaktuar nga reformat në sistemin e drejtësisë. Në konkluzion ka shkelje të 

neneve 13 në lidhje me nenin 6/1.  

13. Njëherazi Kolegji i referohet edhe jurisprudencës së Gjykatës Kushtetuese në vendimet 

gjyqësore nr. 33/2021, 34/2021, 35/2021 dhe 37/2021, ku mbi kriteret për konstatimin e cenimit 

të së drejtës kushtetuese për një proces të rregullt ligjor, si pasojë e mosgjykimit të çështjes 

brenda afatit të arsyeshëm është theksuar se arsyeshmëria e zgjatjes së procesit duhet të 

vlerësohet sipas rrethanave të veçanta të çështjes, duke pasur parasysh sidomos sjelljen e 

kërkuesit dhe rrezikun që passjell për të kjo tej zgjatje e afateve të gjykimit, kompleksitetin e 

çështjes, si dhe sjelljen e autoriteteve (shih vendimet nr. 33, datë 01.11.2021; nr.16, datë 

16.03.2021; nr. 76, datë 04.12.2017 të Gjykatës Kushtetuese). 

14. Lidhur me periudhën që duhet marrë në konsideratë, Kolegji vlerëson se pretendimi i 

kërkueses për cenimin e së drejtës për një proces të rregullt ligjor lidhet me kohëzgjatjen e 

procesit në Gjykatën e Apelit Tiranë, e cila nuk ka marrë ende në shqyrtim ankimin kundër një 

vendimi jopërfundimtar të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor. Me ndryshimet e vitit 2017, KPC-ja, 

në nenin 399/2, shkronjë b) ka përcaktuar se konsiderohet afat i arsyeshëm për gjykimet civile 

pranë gjykatës së apelit përfundimi i gjykimit brenda 2 viteve, ndërsa nuk ka përcaktuar një 

afat të posaçëm apo specifik në rastin e shqyrtimit të ankimeve për vendimet jo përfundimtare 

të gjykatës së shkallës së parë. Afati prej 30 ditësh që parashikon neni 470 i KPC dhe të cilit i 

referohet pala kërkuese si argument për cenimin e afatit të arsyeshëm përbën një afat orientues 

për gjykatën, ndërsa afati i arsyeshëm për përfundimin e gjykimit nga gjykata e apelit është 2 

vite. Çështja është regjistruar pranë Gjykatës së Apelit në datën 9.10.2020 dhe deri në 

momentin e paraqitjes së kërkesës objekt gjykimi nuk është plotësuar afati 2 vjeçar. Për këtë 

arsye, në rastin konkret Kolegji çmon se nuk ka një tej zgjatje të procedurave gjyqësore.  

15. Lidhur me sjelljen/interesin për kërkuesen dhe rrezikun nga procedurat gjyqësore, 

Kolegji vëren se Gjykata Kushtetuese në jurisprudencën e saj është shprehur se vlerësimi i 

sjelljes është një element përcaktues i kohëzgjatjes së arsyeshme të procedimeve, duke u 

analizuar rrethanat nëse kërkuesi ka vepruar në përputhje me të drejtat procedurale, duke 

shfaqur ose jo interes të vazhdueshëm për gjykimin e çështjes brenda një afati sa më të 

përshtatshëm për të dhe nëse ai është bërë shkak ose ka shkaktuar vonesa në këtë drejtim (shih 

vendimet nr. 69, datë 17.11.2015; nr. 12, datë 05.03.2012 të Gjykatës Kushtetuese). Në rastin 

konkret kërkuesja nuk rezulton të jenë bërë shkak ose të kenë shkaktuar vonesa në këtë drejtim.  

16. Lidhur me kompleksitetin e çështjes, Gjykata Kushtetuese në jurisprudencën e saj është 

shprehur se marrin rëndësi të gjitha aspektet e çështjes, përfshirë objektin e saj, faktet e 

kundërshtuara dhe volumin e provave shkresore. Kompleksiteti i çështjes, në balancë me 

parimin e sigurimit të administrimit të përshtatshëm të drejtësisë, mund të justifikojë 

kohëzgjatje kohore të konsiderueshme (shih vendimet nr. 22, datë 29.04.2021; nr. 16, datë 

16.03.2021; nr. 69, datë 17.11.2015 të Gjykatës Kushtetuese). Në rastin konkret, Kolegji 

konstaton se mosmarrëveshja objekt gjykimi është e natyrës civile dhe për mosmarrëveshjen 

mbi të drejtën e pronësisë së pasurisë objekt gjykimi ka disa vendime gjyqësore të dhëna nga 

gjykata të ndryshme në kohë të ndryshme, ndaj edhe kjo çështje paraqet rrethana të veçanta ose 

komplekse që mund të justifikojnë vonesë në shqyrtimin e saj.  

17. Lidhur me sjelljen e autoriteteve Gjykata Kushtetuese ka theksuar se neni 42 i 

Kushtetutës, si dhe neni 6 i KEDNJ-së vendosin detyrimin për organizimin e sistemit ligjor të 

vendit në mënyrë të tillë që gjykatat të plotësojnë kërkesat e standardeve për një proces të 



 
 

rregull ligjor, përfshirë këtu edhe atë të gjykimit brenda afatit të arsyeshëm. Në këtë drejtim, 

gjykatat kanë për detyrë të sigurojnë që të gjitha subjektet që marrin pjesë në proces të sillen 

në mënyrë që të evitojnë çdo vonesë të panevojshme (shih vendimin nr. 22, datë 29.04.2021 të 

Gjykatës Kushtetuese). Ngarkesa e gjykatave nuk është argument kushtetues që mund të 

justifikojë mosgjykimin e çështjeve brenda afateve të përcaktuara nga ligjvënësi. (shih 

vendimet nr. 33, datë 01.11.2021; nr. 16, datë 16.03.2021; nr. 3, datë 06.12.2018; nr. 26, datë 

27.03.2017 të Gjykatës Kushtetuese). Në vlerësimin e kohëzgjatjes së përgjithshme të 

procedurave, Gjykata Kushtetuese ka vlerësuar të tregojë një qasje më të kujdesshme, duke 

pasur parasysh ndryshimet që solli reforma në sistemin e drejtësisë në vendin tonë dhe efektet 

e saj, veçanërisht lidhur me plotësimin e numrit të gjyqtarëve në gjykata dhe numrin e madh të 

çështjeve në pritje për t’u shqyrtuar. Duke pasur parasysh rrethanat e çështjes, kompleksitetin 

e saj, numrin e lartë të çështjeve në Gjykatën e Apelit Tiranë në pritje për t’u gjykuar nga një 

numër i reduktuar gjyqtarësh, si dhe shkaqet objektive të lidhura me gjyqtarin Kolegji çmon se 

nuk ka cenim të së drejtës për një proces të rregullt ligjor si pasojë e mosshqyrtimit të çështjes 

brenda një afati të arsyeshëm. Për rrjedhojë, kërkesa duhet të rrëzohet.  

 

PËR KËTO ARSYE, 

 

Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë, në bazë të nenit 339 e vijues të Kodit të Procedurës 

Civile; 

 

V E N D O S I: 

 

Rrëzimin e kërkesës së palës kërkuese Drita Xheka me objekt “Konstatimin e shkeljes së 

afatit të arsyeshëm për gjykimin civil në çështjen civile nr. 9090-02217-30-2020 (3284/ akti), 

datë 29.10.2020 të Gjykatës së Apelit Tiranë (kërkesë civile/çështje me ankim të veçantë në 

“gjuhën” e shkallës së parë dhe që bën fjalë për ankimin kundër vendimit “Për pezullimin e 

gjykimit të çështjes” të seancës gjyqësore të datës 16.09.2020 të gjykatës së shkallës së parë 

Dibër). … .”.  

 

                                                                                                       Tiranë, më datë 18.02.2022 

 

 

A N Ë T A R                 A N Ë T A R       K R Y E S U E S 

Ilir PANDA                                   Sokol SADUSHI            Ervin PUPE 



1 
 

 
REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI CIVIL 

Nr. 658/2 i Regj. Themeltar 

Nr. 658/2 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 

  

Në dhomë këshillimi më datë 18.02.2022, mori në shqyrtim çështjen civile nr. 658/2 akti  

Regjistri Themeltar, datë regjistrimi 10.01.2022 që u përket palëve:  

 

KËRKUES:    Hektor Katroci 

 

OBJEKTI:   Caktimin e një date për shqyrtimin e rekursit.  

    Revokimin e masë së pezullimit të vendosur me vendimin nr. 

658, datë 17.12.2015 nga Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë për 

mosekzekutimin e vendimeve civile të Gjykatës së Rrethit 

Gjyqësor Tiranë nr. 2697, datë 15.03.2013 dhe vendimit nr. 

3988, datë 18.12.2014 të Gjykatës së Apelit Tiranë.  

 

BAZA LIGJORE:  Neni 479/4 i K.P.Civile.  

 

Për çështjen që i përket:  

PADITËS/ 

TË KUNDËRPADITUR:  Bylyre Sharkaj (Lalaj)  

     Pëllumb Lalaj  

     Liri Baboci (Lalaj)  

     Besnik Lalaj  

     Veziko Bajrami  

     Luan Bajrami   

     Hektor Katroci  

 

TË PADITUR/ 

KUNDËRPADITËS: Enver Palla 

    Altin Mejdani 

             

TË PADITUR: Drejtoria nr. 3, e Punëtorëve të Qytetit Tiranë.  

 Mimoza Palla 

 

PERSON I TRETË: Agjencia Shtetërore e Kadastrës Drejtoria Rajonale Tiranë në 

vend të Zyra e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme Tiranë  
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OBJEKTI I PADISË: Pavlefshmëria absolute e kontratës së shitjes nr. 1991/431, datë 

01.07.2002. Pavlefshmëria absolute e kontratës së shitjes nr. 

415/105, datë 23.01.2003. Detyrimin i të paditurve të lirojë 

Bodrumin me vendndodhje në pallatin e Aviacionit të ri nr. 3, 

zona kadastrale 8270, nr. Pasurie 2149+3-B. Fshirjen në 

regjistrat e ZVRPP të të gjitha regjistrimeve dhe transkripteve të 

kryera mbi bazën e kontratave të shitjes.  

 

BAZA LIGJORE: Nenet 123, 132 dhe 154 e vijues të kodit të familjes. 

 

OBJEKTI I K/PADISË: Pavlefshmëria absolute e kontratës së shitjes (privatizimit) nr. 

2173/1544, datë 12.07.1995. Pavlefshmëria absolute e kontratës 

së shitjes (privatizimit) datë 12.07.1995 e regjistruar në ZRPP me 

nr. 5660, datë 12.07.1995. Pavlefshmëria e kontratës së shitjes 

nr. 1708/189, datë 04.09.2000 regjistruar në ZRPP nr. 834 regj., 

hipotekor e cila ka origjinë kontratën e shitjes nr. 2207 rep., 

nr.1559 kol., datë 17.07.1995 regjistruar në ZRPP Tiranë me 

nr.6113 regjistri hipotekor datë 21.07.1995.  

 

BAZA LIGJORE:   Neni 160 i K.P.Civile, neni 32/a i K.P.Civile, neni 92/a i K.Civil.  

 

KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË 

 

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 

 

I. Rrethanat e çështjes  

 

1.Pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë është paraqitur një kërkesëpadia me palë 

ndërgjyqëse, objekt dhe bazë ligjore sikundër citohet më lart.  

2. Nga aktet e fashikullit të gjykimit rezulton se gjatë gjykimit kanë ndërruar jetë shtetasit 

Kenan Lalaj dhe Refije Lalaj dhe me vendimin gjyqësor nr. 1375, datë 25.02.2011 të Gjykatës 

së Rrethit Gjyqësor Tiranë, trashëgimtarë ligjorë të tyre janë caktuar fëmijët Bylyre Sharkaj 

(Lalaj), Pëllumb Lalaj, Liri Baboci (Lalaj) dhe Besnik Lalaj, për të cilët është kryer edhe kalimi 

procedurial.  

3. Rezulton se ndërmjet Ndërmarrja Komunale Banesa Tiranë me emërtim të ndryshuar 

Drejtoria nr. 3 e Punëtorëve Qyteti Tiranë në cilësinë e palës shitëse dhe shtetasve Kenan dhe 

Refije Lalaj në cilësinë e blerësve është nënshkruar kontrata e shitjes nr. 2174 rep., nr. 1545 

kol., datë 12.07.1995 për pasurinë bodrum me sipërfaqe 11 m2 ndodhur në Tiranë Pallati i 

Aviacionit të Ri nr. 3, kufizuar me Muharrem Bajrami, e regjistruar në ZRPP Tirana -1 me 

nr.5660 regjistri hipotekor datë 12.07.1995.  

4. Rezulton se ndërmjet Ndërmarrja Komunale Banesa Tiranë me emërtim të ndryshuar 

Drejtoria nr. 3 e Punëtorëve Qyteti Tiranë në cilësinë e palës shitëse dhe paditësave Veziko 

Bajrami dhe Luan Bajrami është nënshkruar kontrata e shitjes nr. 2173 rep., nr. 1544 kol., datë 

12.07.1995, për pasurinë bodrum me sipërfaqe 11 m2 ndodhur në Tiranë Pallati i Aviacionit të 

Ri nr. 3, kufizuar me Kenan Lalaj dhe Selam Sula. Kjo pasuri është e regjistruar në ZRPP 

Tirana -1 me nr. Pasurie 2/67+3-17/B zk 8270 vol 19 fq 127.  
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5. Ndërmjet Ndërmarrja Komunale Banesa Tiranë me emërtim të ndryshuar Drejtoria nr. 3 

e Punëtorëve Qyteti Tiranë në cilësinë e palës shitëse dhe shtetasve Astrit Bajramaj, Lame 

Bajramaj e Selime Bajramaj në cilësinë e blerësve është nënshkruar kontrata e shitjes nr. 2207 

rep., nr. 1559 kol., datë 17.07.1995 për pasurinë bodrum me sipërfaqe 11 m2 ndodhur në Tiranë 

Pallati i Aviacionit të Ri nr. 3, regjistruar në ZRPP Tiranë me nr. 834 regjistri hipotekor datë 

12.09.2000. Kjo pasuri i ka kaluar palës paditëse Hektor Katroci përmes kontratës nr. 1708 

rep., nr.189 kol., datë 04.09.2000.  

6. Ndërmjet Ndërmarrja Komunale Banesa Tiranë me emërtim të ndryshuar Drejtoria nr. 3 

e Punëtorëve Qyteti Tiranë në cilësinë e palës shitëse dhe shtetasve Enver Palla dhe Mimoza 

Palla në cilësinë e blerësave është nënshkruar kontrata e shitjes nr. 1991 rep., nr. 431 kol., datë 

01.07.2002 për pasurinë bodrum i ndodhur në Tiranë Rruga Bulevardi Shqipëria e Re pallatet 

e Aviacionit të Ri shkalla 3 e përbërë nga një dhomë e një guzhinë me aneks në katin përdhe 

me sipërfaqe 51 m2. Këtë pasuri blerësit Enver dhe Mimoza Palla ja kanë shitur të paditurit 

Altin Mejdani me kontratën nr. 415 rep., nr. 105 kol., datë 23.01.2003.   

7. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë, me vendim nr. 2663, datë 04.05.2005, ka 

vendosur:  

- “Pranimin e kërkesë-padisë. Konstatimin e pavlefshmërisë absolute të kontratës së 

shitjes nr. 1991 Rep., nr. 431 Kol., datë 01.07.2002 të noteres Silvana Merko dhe kthimin e 

palëve në gjendjen e mëparshme. Konstatimin e pavlefshmërisë absolute të kontratës së shitjes 

nr. 415 Rep., nr.105 Kol., datë 23.01.2003 të noterës Majlinda Lleshi dhe kthimin e palëve në 

gjendjen e mëparshme. Fshirjen nga regjistrat e Zyrës së Regjistrimit të Pasurive të 

Paluajtshme Tirana të regjistrimeve dhe transkriptimeve të kryera mbi bazën e këtyre 

kontratave të shitjes. Detyrimin e të paditurve për t’i kthyer paditësave Kanan Lalaj, Refije 

Lalaj, Veziko Bajrami, Luan Bajrami, Hektor Katroci bodrumin pronë e paditësave, 

përkatësisht për secilin sipas regjistrimeve hipotekore nr. 5660, datë 12.07.1995, nr. Pasurie 

2/67+3 – 17/B Z.K 8270, nr. 834, datë 12.09.2000. Ligjërimin e masës provizore për sigurimin 

e padisë me vendimin nr. 1165 Akti, datë 20.12.2004 të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. 

Pushimin e gjykimit të kundërpadisë. …” 

8. Gjykata e Apelit Tiranë, me vendim nr. 908, datë 18.07.2006, ka vendosur:  

- “Lënien në fuqi të vendimit nr. 2663, datë 04.05.2005 të Gjykatës së Shkallës së Parë 

Tiranë. …”  

9. Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë me vendimin nr. 00-2009-306 (90), datë 19.03.2009 

ka vendosur:  

- “Prishjen e vendimit nr. 2663, datë 04.05.2005 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë 

dhe vendimit nr. 908, datë 18.07.2006 të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për 

rigjykim pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë por me tjetër trup gjykues. …”   

10. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë me vendimin nr. 2697, datë 15.03.2013 ka 

vendosur:  

- “Pranimin e kërkesëpadisë. Konstatimin e pavlefshmërisë absolute të kontratës së shitjes 

nr. 1991 Rep., nr. 431 Kol., datë 01.07.2002 lidhur midis Ndërmarrja e Shërbimeve Komunale 

Banesa Tiranë dhe Enver Palla e Mimoza Palla të noteres Silvana Merko dhe kthimin e palëve 

në gjendjen e mëparshme. Konstatimin e pavlefshmërisë absolute të kontratës së shitjes nr. 415 

Rep., nr.105 Kol., datë 23.01.2003 të lidhur midis Enver Palla, Mimoza Palla dhe Altin 

Mejdani të noteres Majlinda Lleshi dhe kthimin e palëve në gjendjen e mëparshme. Fshirjen 

nga regjistrat e Zyrës së Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme Tirana të regjistrimeve dhe 

traskriptimeve të kryera mbi bazën e këtyre kontratave të shitjes. Detyrimin e të paditurve për 

t’i kthyer paditësave bodrumin sipas regjistrimeve hipotekore nr. 5660, datë 12.07.1995, nr. 

Pasurie 2/67+3 – 17/B Z.K 8270, nr. 834, datë 12.09.2000. Rrëzimin e kundërpadisë si e 

pambështetur në ligj dhe prova. …” 
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11. Gjykata e Apelit Tiranë me vendimin nr. 3988, datë 18.12.2014 ka vendosur: 

“Lënien në fuqi të vendimit nr. 2697, datë 15.03.2013 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 

Tiranë.…”  

12. Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë me vendimin nr. 658, datë 17.12.2015 ka vendosur: 

“Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 2697, datë 15.03.2013 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 

Tiranë, lënë në fuqi me vendimin nr. 3988, datë 18.12.2014 të Gjykatës së Apelit Tiranë. …”.  

13. Kundër vendimit të Gjykatës së Apelit Tiranë është paraqitur rekurs në Gjykatën e 

Lartë. Në datën 10.01.22 pala kërkuese Hektor Katroci ka paraqitur një kërkesë për revokimin 

e pezullimit të ekzekutimit të vendimit nr. 658, datë 17.12.2015 të Kolegjit Civil të Gjykatës 

së Lartë.  

14. Kërkuesi ka parashtruar këto shkaqe 

- Konflikti civil është në shqyrtim në rrugë gjyqësore prej 15 vitesh pasi pala e paditur i 

ka zvarritur gjykimet pasi është posedues i pasurisë të cilin e shfrytëzon si dyqan;  

- Pala paditëse ka përfituar pasurinë objekt gjykimi përmes privatizimit në cilësinë e 

banorëve qiramarrës të apartamenteve shtetërore përpara vitit 1992 dhe kontratat e privatizimit 

janë realizuar në vitin 1995. Në vitet 2002 dhe 2003 ish Ndërmarrja Komunale ka nënshkruar 

kontrata shitje me të paditurit për të njëjtën pasuri në kundërshtim me ligjin;  

- Rekursi i palës së paditur nuk përmban shkaqe ligjore sipas ndryshimeve me ligjin nr. 

38/2017. Vendimet gjyqësore kanë qenë në favor të palës paditëse dhe pa të drejtë është 

vendosur pezullimi i ekzekutimit nga Gjykata e Lartë;  

- Pala e paditur është favorizuar në mënyrë të padrejtë dhe ndërkohë ka përfituar të 

ardhura nga përdorimi i pasurisë ndër vite;  

- Vendimi për pezullimin e gjykimit është marrë që përpara 5 vitesh dhe ende nuk është 

marrë në shqyrtim rekursi;  

 

II. Vlerësimi i Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë    

 

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

nga pala kërkuese, Hektor Katroci, në kërkesën për revokimin e pezullimit të ekzekutimit të 

vendimit gjyqësor të sipërcituar nuk janë të mbështetura në ligj.  

16. 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.  

17. 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 
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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, atëherë 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.  

18. 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 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.  

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

të pezullimit për vendimin nr. 658, datë 17.12.2015 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; 

 

V E N D O S I 

 

Mospranimin e kërkesës së palës kërkuese Hektor Katroci me objekt “Revokimin e masë 

së pezullimit të vendosur me vendimin nr. 658, datë 17.12.2015 nga Kolegji Civil i Gjykatës së 

Lartë për mosekzekutimin e vendimeve civile të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë nr. 2697, 

datë 15.03.2013 dhe vendimit nr. 3988, datë 18.12.2014 të Gjykatës së Apelit Tiranë.”.  

 

                                                                                                       Tiranë, më datë 18.02.2022 

 

 

A N Ë T A R                     A N Ë T A R       K R Y E S U E S 

Ilir PANDA                             Sokol SADUSHI         Ervin PUPE 
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