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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI CIVIL 

 

Nr. 33  i Regj.Themeltar. 

Nr. 33 i Vendimit. 

 

VENDIM 

NË EMËR TË REPUBLIKËS 

 

Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë i përbërë nga: 

 

    Ervin PUPE     Kryesues 

 Sandër SIMONI Anëtar 

 Artur KALAJA Anëtar 

  

Në dhomë këshillimi më datë 17.03.2022, mori në shqyrtim çështjen civile nr.33, 

Regjistri Themeltar, datë 11.01.2021 regjistrimi, që u përket palëve:  

 

KËRKUES:     Jorgji Sharku. 

 

OBJEKTI:    Pezullimin e ekzekutimit të vendimit me nr.10-2021-

1432/453, datë 29.07.2021 të Gjykatës së Apelit 

Durrës. 

     

BAZA LIGJORE:    Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile. 

 

Në çështjen civile që i përket: 

 

PADITËS:    Petrit  Potomi 

     

TË PADITUR :   Marko Shimi,  

Joana Shimi,  

Jorgji Sharku, 

Sose Sharku,  

Enti Kombetar i Banesave.  

Ministria e Mbrojtjes.  

 

PERSON I TRET:   Agjensia Shtetërore e Kadastrës Gramsh. (ish-ZVRPP  

                                                            Grmash). 

Komanda e Forcës Tokësore (Reparti Ushtarak 1001), 

Zall-Herr Tiranë. 

  

OBJEKTI I PADISË 1.Konstatimin e pavlefshmërisë absolute të kontratës 

noteriale të shitjes nr.452 rep. datë13.07.1999, të 

objektit ushtarak që ndodhet në fshatin Çekin, Rrethi 
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Gramsh me sipërfaqe të njëjtë ndërtese e trualli (ku 

ngrihet ky objekt) 59 m², e lidhur kjo kontratë në 

qytetin Gramsh para noteres Nurie Gjorga, midis të 

paditurve Drejtorisë Rajonale të Entit Kombëtar të 

Banesave Elbasan e Marko Shimi. 

2.Konstatimin e pavlefshmërisë absolute të kontratës 

noteriale të shitjes nr.1394 rep. datë 17.08.2006 për 

pasurinë e paluajtëshme nr. 70/44- N1, e llojit 

ndërtesë, në sipërfaqe 59.36 m², e lidhur kjo kontrate 

në qytetin Gramsh, para noteres Genciana Haruni, 

midis të paditurve Marko Shimi, Johana Shimi dhe 

Jorgji Sharku. 

3.Kthimin e palëve të këtyre kontratave në gjendjen e 

mëparshme. 

4.Fshirjen e regjistrimit të këtyre kontratave noteriale 

të shitjes nga regjistri i pasurive të paluajtshme të 

personit të trete Z.R.P.Paluajteshme Gramsh. 

5.Detyrimin e të paditurve të njohin paditësin e 

bashkëpronarët e tjerë, pronarë të truallit me sipërfaqe 

3.200 m². 

6.Detyrimin e të paditurve t'u njohin të drejtën e 

parablerjes së objekteve të cituara në vendimin 

nr.138, datë 14.06.1995 të ish-K.K.K. Pronave të ish- 

Këshillit të Rrethit Gramsh;  

 

BAZA LIGJORE: Nenet 92, 105, 149, 199, 200, 659, 705 e vijues të 

K.Civil, ligji nr.33/2012, “Për regjistrimin e pasurive 

të paluajtshme”, ligji nr.7829/1994 “Për noterinë”. 

 

KOLEGJI  CIVIL I GJYKATËS SË LARTË 

 

Pasi dëgjoi relatimin e gjyqtarit z.Artur Kalaja mbi kërkesën e pezullimit të 

ekzekutimit tëvendimit gjyqësor të formës së prerë,   

 

VËREN: 

 

I. Rrethanat e çështjes. 

 

1.Para Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë, (në vijim Kolegji), pala kërkuese, Jorgji 

Sharku, me datë 11.01.2022, ka paraqitur një kërkesë për “Pezullimin e ekzekutimit të 

vendimit nr.10-2021-1432/453, datë 29.07.2021 të Gjykatës së Apelit Durrës”” 

2. Referuar akteve të administruara në gjykatat e faktit,  rezulton se paditësi Petrit 

Potomi i është drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Elbasan, kundrejt palës së paditur 

Jorgji Sharku me padinë objekt “Konstatimin e pavlefshmërisë absolute të kontratës 

noteriale të shitjes nr.452 rep. datë13.07.1999, të objektit ushtarak që ndodhet në fshatin 

Çekin, Rrethi Gramsh….etj”.          

3. Në përfundim të atij gjykimi, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Elbasan, me 

vendimin nr.323(1341), datë 05.03.2018,  ka vendosur: 
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“Pranimin e padisë pjesërisht.  

Konstatimin e pavlefshmërisë absolute të kontratës noteriale të shitjes nr.452 Rep. datë 

13.07.1999 e lidhur në qytetin Gramsh, para noteres Nurije Gjorga, midis të paditurit 

Drejtoria Rajonale e Entit të Banesave Elbasan dhe të paditurit Partizan (Marko) 

Shimi, për tjetërsimin e pasurisë së paluajtëshme nr.70/44- N1, e llojit ndërtese (ish- 

objekt ushtarak), në sipërfaqe totale 59,36 m² dhe për sipërfaqen e truallit 59 m2, 

pasuri këto me kufizimet përkatëse (sipas akteve të personit të tretë Z.R.P. Paluajtëshme 

Gramsh), që ndodhet në fshatin Cekin, ZK 1362, rrethi Gramsh”. 

Detyrimin e të paditurit Drejtoria Rajonale e Entit të Banesave Elbasan, të paguajë 

solidarisht, ne dobi të paditurve Marko Shimi dhe Johana Shimi, vlerën 48.040 leke, 

duke pasur parasysh indeksin e rritjes së cmimeve, nga data 13.07.1999 e deri në ditën 

e ekzekutimit të kësaj pjese të vendimit gjyqësor. 

Ky vendim (për këtë pjesë), është i ekzekutueshëm, nga përmbaruesi gjyqësor. 

Konstatimin e pavlefshmërisë absolute të kontratës noteriale të shitjes nr.1394 Rep.datë 

17.08.2006 e lidhur në qytetin Gramsh, para noteres G. Haruni, midis të paditurve 

Marko Shimi e Johana Shimi dhe Jorgji Sharku, për tjetersimin e pasurisë së 

paluajtëshme nr.70/44- N1, e llojit ndërtesë, në sipërfaqe totale 59,36 m², e cila 

ndodhet me kufizimet përkatëse (sipas akteve të personit të tretë Z.R.P.Paluajtëshme 

Gramsh), në fshatin Cekin, ZK 1362, rrethi Gramsh. 

Detyrimin e të paditurve Marko Shimi e Johana Shimi, të paguajnë solidarisht, në dobi 

të paditurve Jorgji Sharku e Sose Sharku, vlerën 300 mije lekë, duke pasur parasysh 

indeksin e rritjes së çmimeve, nga datë 17.08.2006 e deri në ditën e ekzekutimit të kësaj 

pjese të vendimit gjyqësor. 

Ky vendim (për këtë pjesë), është i ekzekutueshëm, nga përmbaruesi gjyqësor. 

Detyrimin e të paditurve Jorgji Sharku e Sose Sharku, të lirojnë e të dorëzojnë në dobi 

të personit të tretë Komanda e Forcës Tokësore (Reparti Ushtarak 1001) Zall Herr 

Tiranë, pasurinë e paluajtëshme nr.70/44- N1, e llojit ndërtese, në sipërfaqe totale 

59,36 m², e cila ndodhet, në fshatin Cekin, ZK 1362, rrethi Gramsh, e kufizuar vetëm 

me pasurinë e paluajtëshme nr.70/40. 

Ky vendim (për këtë pjeseë), është i ekzekutueshëm, nga përmbaruesi gjyqësor. 

Ekzekutimi i këtij vendimi (sipas paragrafeve të sipercituar), të behet njëkohësisht. 

Rrezimin e padisë, për pjesën tjeter të objektit të saj. 

Shpenzimet gjyqësore në vlerën 5.150 lekë, në dobi të paditësit, u ngarkohen 

proporcionalisht të paditurve”. 

4.Mbi ankimin e të paditurit, Gjykata e Apelit Durrës, me vendimin nr.10-2021-

1432/453, datë 29.07.2021,  ka vendosur: 

“Lënien në fuqi të vendimit nr.323(1341), datë 05.03.2018 të Gjykatës së Rrethit 

Gjyqësor Elbasan”. 

5. Kundër këtij vendimi ka paraqitur rekurs pala e paditur Jorgji Sharku. Ndërkohë, 

me datë 11.01.2022, i padituri Jorgji Sharku, ka paraqitur një kërkesë për pezullimin e 

ekzekutimit të këtij vendimi, duke parashtruar se: 

- Referuar provave të administruara, paditësi nuk ka qenë asnjëherë palë në asnjë 

kontratë të lidhur ndërmjet palëve të paditura. Kontratat janë veprime juridike në 

formën dhe mënyrën e parashikuara nga ligji. Kundërligjshmëria si tipar i veçantë çon 

në pavlefshmëri absolute të tyre (neni 92). 

- Palët në kontratë kanë vepruar sipas një legjislacioni dhe procedure të përcaktuar 

qartë. Pala shitëse ka patur tagrin për të shitur dhe pala blerëse gëzonte cilësinë e 

duhur për të blerë. 
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- Në vendimet e tyre, gjykatat shprehen për paligjshmëri të procedurës së privatizimit të 

objekteve, pasi sipas tyre (gjykatave), nuk është dhënë autorizimi nga Ministria e 

Mbrojtjes dhe në këtë mënyre Enti i Banesave nuk mund të kryente shitje. Gjykatat 

kanë gabuar në rastin konkret pasi nuk i janë referuar kuadrit ligjor të kohës mbi të 

cilin është kryer procedura e privatizimit dhe shitjes. Nëse do ishte analizuar drejtë 

praktika shkresore e administruar në dosje do të kishim tjetër vendimmarrje. 

- Pra, pretendimi për pavlefshëmëri absolute nuk gjen mbështetje në asnje prej rasteve 

te parashikuara nga neni 92 i Kodit Civil.  

- Një aspekt tjetër i mungesës së legjitimitetit aktiv të paditësit lidhet edhe me kërkimin 

në lidhje me pasojat e pavlefshmërisë së veprimt juridik, referuar pozitës së tij në 

raport me veprimin juridik të kundërshtuar. Në vendimin njëhsues nr.5/2012 të 

Gjykatës së Lartë, përcaktohet qartë dhe saktë sesi veprohet me pasojat e ardhura nga 

një veprim juridik.  

Një palë e tretë mund të kërkoj pavlefshmërinë absolute të një veprimi juridik por ai 

nuk ka legjitimitet të kërkoj kthimin e palëve në gjëndjen e mëparshme (kur nuk është 

palë në veprimin juridik). Legjitimitet aktiv ka vetëm pala e këtij veprimi juridik. 

- Këto kërkime të objektit të padisë, gjykatat, i kane kaluar sipërfaqësisht dhe nuk janë 

thelluar as në legjitimitetin aktiv të paditësit dhe as në zgjidhjen e pasojave sipas nenit 

106 te K.Pr.Civile. 

 

II. Vlerësimi i Kolegjit.  

 

6. Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji) vlerëson se kërkesa e palës 

kërkuese, për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të sipërcituar është e pabazuar 

në ligj.   

7. Rezulton se në zbatim të pikës 1 të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile, 

bashkëlidhur kërkesës për pezullim të palës kërkuese, gjendet vetëm kopja e rekursit të 

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

ekzekutimi.  

Palët  pjesëmarrëse në gjykimin e çështjes ku është dhënë vendimi gjyqësor për të cilin 

kërkohet pezullimi, janë njoftuar rregullisht për kërkesën e paraqitur nga pala kërkuese dhe 

nuk kanë parashtruar argumente lidhur me bazueshmërinë në ligj të kërkesës për pezullim 

dhe për qëndrimin e tyre.   

8. Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile, duke parashikuar kushtet dhe motivet për 

të cilat, Gjykata e Lartë, mund të pezullojë ekzekutimin e vendimit gjyqësor përcakton se : 

“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. …”.  

Kolegji vlerëson se neni 479 i K.Pr.Civile, garanton si rast përjashtimor 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, duke patur në konsideratë arsyet justifikuese të provuara se ekzekutimi i 

menjëhershëm i vendimit, mundet të shkaktojë një dëm të rëndë dhe të pariparueshëm për 

kërkuesin.  

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.  
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Nga ana tjetër, 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, nga të cilat të rezultojë se 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.    

9. Nga shqyrtimi i shkaqeve konkrete për të cilat pala kërkuese mund të kërkonte 

pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor, Kolegji vlerëson se, kërkuesi nuk ka 

paraqitur asnjë shkak apo argument konkret të bazuar në prova se pse ekzekutimi i 

menjëhershëm i vendimit do të sillte për palën e paditur pasoja të rënda dhe të 

pariparueshme.  

Të gjitha pretendimet që parashtron pala kërkuese si arsye për pezullimin e ekzekutimit të 

vendimit gjyqësor të formës së prerë të Gjykatës së Apelit Durrës, përbëjnë në fakt kërkime 

të cilat lidhen me shqyrtimin e rekursit ndaj atij vendimi nga Gjykata e Lartë. 

10.Përsa më sipër, Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë vlerëson se nuk ka vend për të 

pranuar kërkesën e paraqitur nga kërkuesi, për pezullimin e ekzekutimit të vendimit 

gjyqësor të formës së prerë.    

 

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 Jorgji Sharku, me objekt “Pezullimin e 

ekzekutimit të vendimit gjyqësor nr. 10-2021-1432/453, datë 29.07.2021 të Gjykatës së 

Apelit Durrës. 

 

                                   Tiranë, më datë 17.03.2022. 
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI CIVIL 

 

Nr. 40  i Regj.Themeltar. 

Nr. 40  i Vendimit. 

 

VENDIM 

NË EMËR TË REPUBLIKËS 

 

   Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë i përbërë nga: 

 

     Ervin PUPE   Kryesues 

     Sandër SIMONI Anëtar 

     Artur KALAJA Anëtar  

  

Në dhomë këshillimi më datë 17.03.2022, mori në shqyrtim çështjen civile nr.40, 

Regjistri Themeltar, datë 31.01.2021 regjistrimi, që u përket palëve:  

 

KËRKUES:   Brahim Lita.  

 

OBJEKTI: Kërkohet pezullimi i ekzekutimit të vendimit gjyqësor nr. 2344, 

datë 19.11.2015 të Gjykatës së Apelit Tiranë. 

 

BAZA LIGJORE:  Neni 479/a, 615/a të Kodit të Procedurës Civile.  

 

Për çështjen civile që i përket:    

 

PADITËS:    Fadil Alla.  

 

E  PADITUR:   Brahim Lita.  

 

OBJEKTI:              Detyrimin e të paditurit të lirojë dhe kthejë truallin me sipërfaqe 

6.129 m2, ndodhur në Paskuqan,Tiranë si dhe prishja e objektit të 

ndërtuar në këtë truall. 

 

BAZA LIGJORE:  Nenet 32/a dhe 43 të Kodit të Procedurës Civile, nenet 296-303 të 

Kodit Civil.        

 

KOLEGJI  CIVIL I GJYKATËS SË LARTË 

 

Pasi dëgjoi relatimin e gjyqtarit z.Artur Kalaja mbi kërkesën e pezullimit të ekzekutimit 

të vendimit gjyqësor të formës së prerë,   
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VËREN: 

 

 

I. Rrethanat e çështjes. 

 

1.Nga aktet e ndodhura në dosjen gjyqësore, rezulton e provuar se pala paditëse Fadil 

Alla, me padinë e paraqitur për shqyrtim përpara Gjykatës seë Rrethit Gjyqësor Tiranë, ka 

kërkuar detyrimin e të paditurit t’i lirojë dhe dorëzojë sendin pronë e tij, “tokë arë”, me sipërfaqe 

6.129 m2, me nr.pasurie 1306, ZK 3993, Vol.2, faqe 170, ndodhur në fshatin Paskuqan, Komuna 

Paskuqan, Tiranë, si dhe të prishë objektin e ndërtuar në një pjesë të kësaj pasurie. 

2.Në përfundim të këtij gjykimi Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë, me vendimin 

nr.11165, datë 19.11.2014,  ka vendosur: 

“Pranimin e padisë së paditësit Fadil Alla”.  

“Detyrimin e të paditurit Brahim Lita t’i lirojë dhe dorëzojë paditësit Fadil Alla pronën e tij, 

“tokë arë”, me sipërfaqe 6.129 m2, ndodhur në fshatin Paskuqan, Komuna Paskuqan, 

Tiranë, me nr. pasurie 1306, 3993, Vol. 2, faqe 170, si dhe të prishë me shpenzimet e veta 

godinën dy katëshe të ndërtuar mbi një pjesë të kësaj sipërfaqe. 

3.Mbi ankimin e palës së paditur, Gjykata e Apelit Tiranë, me vendimin nr.2344, datë 

19.11.2015, ka vendosur:  

“Lënien në fuqi vendimit nr.11165, datë 19.11.2014 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë”. 

4. Kundër këtij vendimi ka paraqitur rekurs Brahim Lita, i cili i është drejtuar më pas 

Gjykatës së Lartë edhe me kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të vendimit.  

Rezulton se kjo kërkesë është marrë në shqyrtim në dhomë këshillimi dhe Kolegji Civil I 

Gjykatës së Lartë, me vendimin nr.104, datë 15.03.2016, ka vendosur: 

“Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr.2344, datë 19.11.2015 të  Gjykatës së Apelit   

Tiranë”. 

5. Rezulton se pas këtij vendimi, ka qënë pala paditëse Fadil Alla, ka paraqitur kërkesën 

me nr.445 prot, datë 20.02.2020, për revokimin e vendimit të pezullimit. 

Mbi kërkesën e paditësit, Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë, me vendimin e date 07.05.2021 ka 

vendosur:  

“Pranimin e kërkesës së kërkuesit Fadil Alla. 

Revokimin e vendimit nr.104, datë 15.03.2016 të Gjykatës së Lartë”. 

6.Në këto kushte i padituri, kërkuesi Brahim Lita, ka paraqitur drejtuar sërish para 

Gjykatës së Lartë kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të vendimit, duke  parashtruar këto 

shkaqe:  

- Të dy vendimet objekt rekursi janë marrë në keqzbatim të ligjit material, në kundërshtim 

me provat dhe faktet e administruara në dosje dhe në shkelje të rënda procedurale, duke e 

bërë procesin të parregullt dhe vendimet krejtësisht të cënueshëm, për rrjedhojë ekzekutimi 

i këtij vendimi do të sillte pasoja të rënda dhe të pariparueshme për palën tonë. 

- Jemi vënë në djeni nëpërmjet postës për “Lajmërimin për Ekzekutimin Vullnetar” dhe më 

pas me “Njoftimin për Mbështetje në Ekzekutim të policisë së rendit, pikërisht me shkresën 

e përmbarimit nr.501 prot. të datës 21.01.2022, të Zyrës Përmbarimore Tiranë me 

përmbarues Albert Fejzo, duke na ka njoftuar për ekzekutimin të detyrueshëm të vendimit, 

dhe është caktuar data 08.02.2022 për të prishur banesat.... 

- Nisur nga fakti që kjo është çështje nën rekurs, ç'ka e vërtetojmë me një kopje të rekursit të 

ushtruar nga pala e paditur Brahim Lita, dhe duke qenë se nga ekzekutimi i menjëhershëm i 
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vendimit mund të vijnë pasoja të rënda dhe të pariparueshme, pasi prishen dy banesa që 

jetojnë mbi 10 frymë, bazuar në nenin 479 te K.Pr.Civile, kërkojmë nga Kolegji Civil i 

Gjykatës së Lartë të vendosë, pezullimin e ekzekutimit të vendimit të Gjykatës së Apelit 

deri në përfundim të gjykimit të kësaj çështje në Gjykatën e Lartë. 

- Ekzekutimi i këtij vendimi është pezulluar edhe më parë nga kjo gjykatë, në momentin kur 

ishte depozituar rekursi dhe ishte venë në levizje me përmbarim ekzekutimi i detyrueshëm, 

duke ndërprerë pasojat e rënda dhe shkatërruese të banesave. 

- Mbi kërkesën e palës paditëse Fadil Alla për të revokuar këtë vendim, Gjykata e Lartë me, 

vendim nr.104/1, datë 07.05.2021 ka vendose: “Pranimin e kërkesës së kërkuesit Fadil 

Alla.Revokimin e vendimit nr.104, datë 15.03.2016 të Gjykatës së Lartë.” 

- Duke qenë se është bërë revokimi pala kreditore ka vënë në lëvizje përmbarimin duke 

kërkuar ekzekutimin e detyrueshëm të vendimit të Gjykatës së Apelit, mbi bazën e të cilit 

ka dalë dhe Urdhëri i Ekzekutimit, duke e risjellë edhe njëherë situatën kur është dhënë ky 

pezullim në vitin 2016, nga ku, ky ekzekutim do të sillte pasoja të rënda dhe të 

pariparueshme, dhe kur nga shkaqet e rekursit rezulton se vendimi i apelit objekt rekursi 

është tërësishti i cënueshëm, pasi përbën një proces jo të rregullt dhe është marrë në shkelje 

të rënda procedurale dhe keqzbatim të ligjit. 

 

II. Vlerësimi i Kolegjit Civil.  

 

        7. Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji) vlerëson se kërkesa e palës kërkuese, 

për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të sipërcituar është e pabazuar në ligj.  

8. Rezulton se në zbatim të pikës 1 të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile, bashkëlidhur 

kërkesës për pezullim të ekzekutimit, kërkuesi ka paraqitur vetëm kopjen e rekursit të ushtruar 

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

Palët e tjera pjesëmarrëse në gjykimin e çështjes ku është dhënë vendimi gjyqësor për të cilin 

kërkohet pezullimi, janë njoftuar rregullisht për kërkesën e paraqitur nga pala kërkuese dhe nuk 

kanë parashtruar argumente lidhur me bazueshmërinë në ligj të kërkesës për pezullim dhe për 

qëndrimin e tyre.   

9. Neni 479 të Kodit të Procedurës Civile, duke parashikuar kushtet dhe motivet për të 

cilat, Gjykata e Lartë, mund të pezullojë ekzekutimin e vendimit gjyqësor përcakton se: 

“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. …”.  

Referuar sa më lart, 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, si rast 

përjashtimor dhe duke patur parasysh arsyet justifikuese të provuara se me zbatimin e 

menjëhershëm të vendimit, kërkuesit mundet të jetë dëmi i rëndë dhe i pariparueshëm... . 

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.  

Nga ana tjetër, 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 
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konkrete, të bazuara në prova, nga të cilat të rezultojë se 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.  

10. Rezulton se nga Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë, është konsideruar se kërkuesi e ka 

provuar ekzistencën e kushteve si më sipër, dhe për këtë shkak  Kolegji Civil I Gjykatës së Lartë, 

me vendimin nr.104, datë 15.03.2016, ka vendosur:“Pezullimin e ekzekutimit të vendimit 

nr.2344, datë 19.11.2015 të  Gjykatës së Apelit Tiranë”. 

Nga ana tjetër, rezulton se kjo çështje është shqyrtuar përsëri nga Gjykata e Lartë, e cila mbi 

bazën e kërkesës së paditësit Fadil Alla, ka konkluduar për ndryshim të rrethanave dhe se nuk 

ekzistojnë më kriteret ligjore për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së 

prerë. 

Mbi këtë përfundim, Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë, me vendimin e date 07.05.2021, ka 

vendosur: “Pranimin e kërkesës së kërkuesit Fadil Alla. Revokimin e vendimit nr.104, datë 

15.03.2016 të Gjykatës së Lartë”. 

11. Ndërkohë, nga shqyrtimi i shkaqeve konkrete për të cilat i padituri Brahim Lita,  kërkon 

sërish pezullimin eekzekutimit të vendimit gjyqësor, Kolegji vlerëson se, kërkuesi nuk ka 

paraqitur asnjë shkak apo argument konkret të bazuar në prova, se kanë ndryshuar përsëri dhe 

rrethanat që e provojnë  se ekzekutimi i  vendimit do të sillte pasoja të rënda dhe të 

pariparueshme. 

Kërkuesi duhet të ketë në konsideratë se Kolegji në këtë rast nuk ka kompetencë dhe as objekt 

shqyrtimi rishikimin e vendimit nr.104, datë 15.03.2016, apo vendimin të datës 07.05.2021, të 

Kolegjit Civil, të cilat janë vendime përfundimtare dhe prezumohet që kanë vlerësuar të gjitha 

kushtet e kriteret ligjore lidhur me pezullimin ose jo të ekzekutimit të vendimit gjyqësor nr.2344, 

datë 19.11.2015 të Gjykatës së Apelit Tiranë,  të momentit në të cilin ato kanë disponuar. 

12. Përsa më sipër, Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë vlerëson se nuk ka vend për të 

pranuar kërkesën e paraqitur nga kërkuesi, për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të 

formës së prerë.    

 

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 Brahim Lita, për “Pezullimin e ekzekutimit të 

vendimit gjyqësor nr. 2344, datë 19.11.2015 të Gjykatës së Apelit Tiranë”.      

 

                                 Tiranë, më datë 17.03.2022.  
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