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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI CIVIL 

 

Nr.104/1 i Regj.Themeltar 

Nr.104/1 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 07.05.2021, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr.445akti, 

datë 20.02.2020, si më poshtë: 

 

KËRKUES:               Fadil Alla  

 

OBJEKTI:              Revokimin  e vendimit nr.104, datë 15.03.2016 të Gjykatës së 

Lartë.    

 

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

 

Për çështjen civile që iu përket palëve: 

 

PADITËS:    Fadil Alla  

 

E  PADITUR:   Brahim Lita  

 

    KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SE LARTË 

 

pasi dëgjoi relacionin e gjyqtarit Ervin Pupe dhe si e shqyrtoi çështjen në tërësi, në 

dhomë  këshillimi, pa pjesëmarrjen e palëve;  

 

    V Ë R E N 

I. Rrethanat e çështjes 

 

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

Alla, me datë 20.02.2020 ka paraqitur një kërkesë për; Revokimin e vendimit të pezullimit me 

nr.104, datë 15.03.2016 të Gjykatës së Lartë, për “Pezullimin e ekzekutimit të vendimit 

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

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

i është drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, kundrejt palës së paditur Brahim Lita me 
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padinë objekt: “Detyrimin e të paditurit të lirojë dhe kthejë truallin me sipërfaqe 6.129 m2, 

ndodhur në Paskuqan, Tiranë, si dhe prishjen e objektit të ndërtuar në këtë truall”.          

 

3.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”. 

4. 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.  

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

pas Gjykatës së Lartë me kërkesë për pezullim ekzekutim vendimi. Pas shqyrtimit në dhomë 

këshillimi Kolegji civil, 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”. 

6. Kërkuesi Fadil Alla, ka paraqitur kërkesë me nr.445 prot, datë 20.02.2020, për 

revokimin e vendimit nr.104, date 15.03.2016 të Gjykatës së Lartë. 

7. Pala kërkuese Fadil Alla si shkaqe për të cilat kërkon revokimin e vendimit të 

pezullimit të vendosur nga Gjykata e Lartë,  parashtron sa vijon: 

- Gjatë kohës së fituar me vendimin e pezullimit si mësipër pala e paditur Brahim Lita, 

ka ndërtuar një tjetër objekt banimi, mbi pasurinë time e cila është edhe objekt 

gjykimi i vendimit nr.11165, datës 19.11.2014, i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, 

si dhe vendimit nr.2344, datës 19.11.2015 i Gjykatës së Apelit.  

- Po të njëjtin objekt banimi, me ndërhyrje të paligjshme pranë ALUIZNI-t ka arritur ta 

pajisë me Leje Legalizimi nr.70204828 lëshuar nga ALUIZN-it, fakt ky ku vërtetohet 

me urdhërin e ALUlZN-it, Drejtoria Kamëz-Vorë i cili urdhëron pezullimin e 

proçedurave të legalizimit, pasi është konstatuar në shkelje të ligjit si dhe vendimit 

nr.2344, datës 19.11.2015 të Gjykatës së Apelit Tiranë, urdhër i cili korrigjon gabimin 

e vet institucional.  

- Në mbështetje të provave të sipërcituara, po ju dorëzoj Urdhërin nr.58, të datës 

22.06.2018, me nr.2286 Prot, Urdhërin nr.59, të datës 22.06.2018, me nr.2287 Prot, si 

dhe Urdhërin nr.60, të datës 22.06.2018, me nr.2297 Prot, lëshuar nga ALUlZN-I, 

Drejtoria Kamëz-Vorë, ku përveç pezullimit të proçedurave të ALUlZN-it fakton që 

numri i objekteve ndërtuar pa leje mbi pasurinë time nr.1306, ZK 3993, Vol.2, Faqe 

170, me sip- 6129 m2 tokë arë shkon në 3 (tre), objekti i ndërtuar që Gjykata e Rrethit 

Gjyqësor Tiranë dhe Gjykata e Apelit urdhëron shëmbjen e tij dhe lirimin e pronës, si 

dhe 2 objekte të tjera të cilat rezultojnë se i ka ndërtuar pasi ka siguruar vendimin 

nr.104, Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë, i cili pezullon vendimit nr.2344, të datës 

19.11.2015 të Gjykatës së Apelit Tiranë.  

- Të nderuar Gjykatës, pala e paditur Brahim Lita, ka rreth 20 vite që mban peng të 

drejtat e mia për të gëzuar pronën time, të drejtat mbi pronën time në kundërshtim me 

kushtetutën edhe legjislacionin në fuqi të Republikës së Shqipërisë.  

- Ndonëse kanë kaluar 5 vite nga vendimi nr.2344, i datës 19.11.2015 të Gjykatës së 

Apelit Tiranë i cili me jep të drejtën të gëzoj pronën time, sërisht unë nuk e gëzoj atë 

pasi vendimi nr.104 i Kolegjit Civil i Gjykatës së Lartë, i dhënë përpara 4 viteve ma 

mohon këtë të drejtë, të cilin unë personalisht e cilësoj totalisht të padrejtë, pasi është 

një pezullim pa asnjë afat.  

 

II. Vlerësimi i Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë 



3 
 

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

kërkuese Fadil Alla, për revokimin e vendimit nr.104, datë 15.03.2016 të Gjykatës së Lartë 

është e pabazuar në ligj. 

9. Kolegji vlerëson se neni 479/1 i KPC garanton vendosjen e masës së përkohshme 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.  

10.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 KPC, 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. 

11.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. 

12. Në analizë të dispozitës ligjore të sipërcituar, Kolegji vlerëson se kërkesa për 

revokim të vendimit të pezullimit, duhet të lidhet ngushtësisht me shkaqet, rrethanat dhe 

kushtet që ka paraqitur pala kërkuese dhe ka vlerësuar gjykata, në momentin që ka dhënë 

vendimin për pezullimin e ekzekutimit të vendimit. Në këtë kuptim, në rastin e kërkesës për 

revokimin e pezullimit, pala që pretendon revokimin e vendimit, duhet të pretendojë para 

gjykatës se shkaqet dhe rrethanat që e kanë detyruar gjykatën për të vendosur pezullimin e 

ekzekutimit të vendimit, kanë rënë, janë shuar ose këto rrethana kanë ndryshuar në atë shkallë 

pas dhënies së vendimit të pezullimit, sa e bëjnë këtë vendim joaktual dhe që ka humbur 

qëllimin për të cilin është dhënë. 

13. Ligjvënësi ka qenë i kujdesshëm, që në këto lloj gjykimesh të parashikojë 

qartësisht se pala që paraqet kërkesën për revokimin e vendimit të pezullimit, duhet të 

paraqesë edhe prova shkresore që provojnë pretendimet e saj, në mënyrë që kërkesa për 

revokim të respektojë jo vetëm parimin e sigurisë juridike të vendimeve gjyqësore, parimin e 

garantimit të propocionalitetit të interesave të palëve që preken prej vendimit të pezullimit, 

por edhe të justifikohet nga pikëpamja e ligjit dhe faktit heqja e një mase të përkohshme, e 

cila kurrsesi nuk mund të kthehet në një mjet abuziv procedurial nga palët e interesuara. Ky 

ka qenë edhe qëllimi i ligjvënësit, kur e ka parashikuar mjetin procedurial të kërkesës për 
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revokimin e vendimit të pezullimit, si një risi në ndryshimet ligjore që i ka bërë Kodit të 

Procedurës Civile në vitin 2017. 

14. Duke iu rikthyer çështjes konkrete, Kolegji pasi mori në shqyrtim dhe vlerësim 

pretendimet e ngritura nga pala kërkuese Fadil Alla, si dhe vlerësoi provat shkresore të 

depozituara gjatë këtij gjykimi, arrin në konkluzionin se pas dhënies së vendimit nr.104, datë 

15.03.2016, të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë, rrethanat të cilat diktuan vendimmarrjen e 

Kolegjit për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë në rastin 

konkret kanë ndryshuar, për rrjedhojë ka vend për tu revokuar vendimi i pezullimit i 

sipërcituar. 

    15. Pala kërkuese Fadil Alla, ka bashkëlidhur kësaj kërkese Urdhërin nr.58, të datës 

22.06.2018, me nr.2286 Prot, lëshuar nga ALUlZN-I, në të cilën është urdhëruar :  

- Pezullimi i procedurave vijuese për legalizimin e objektit informal të vetdeklaruar me 

Deklaratën për përfshirjen e legalizimit të ndërtimit pa leje dhe /ose shtesës në 

ndërtim me leje”, nr.70 prot, datë 14.09.2015 në posedim të Z.Urim Brahim Lita.  

  16.Urdhërin nr.59, të datës 22.06.2018, me nr.2287 Prot, lëshuar nga ALUlZN-I, në të 

cilin është urdhëruar: 

- Pezullimin e procedurave vijuese për legalizimin e objektit informal, të vetdeklaruara 

me formularin e vetdeklarimit nr.455 prot, datë 01.11.2006 në posedim të Z,Brahim 

Lita.  

17.Gjithashtu dhe Urdhërin nr.60, të datës 22.06.2018, me nr.2297 Prot, lëshuar nga 

ALUlZN-I, ku është urdhëruar: 

- Pezullimi i procedurave vijuese të kalimit të pronësisë së parcelës ndërtimore dhe të 

Kompesimit të pronarit të parcelës ndërtimore mbi të cilin pozicionohet objekti dhe 

pacela ndërtimore e lejes së legalizimit nr.70204828 lëshuar në favorë të Meriman 

Brahim Lita, godinë 2 banimi, 2 kat, vetdeklaruar me “Deklaratën për përfshirje në 

procedurat e legalizimit të ndërtimit pa leje dhe/ose shtesës në ndërtim me leje”, 

nr.19067 prot, datë 02.02.2015. 

18. Referuar akteve të sipërcituara Kolegji vlerëson se ky dokumentacion i paraqitur 

nga pala kërkuese paraqet rrethanë/provë të re të bazuar në ligj, e cila bën të domosdoshme 

revokimin e vendimit nr.104, datë 15.03.2016, të vendosur nga Gjykata e Lartë, pasi pala e 

paditur Brahim Lita, pavarësisht nga masa e vendosur për pezullimin të ekzekutimit të 

vendimit ka vijuar ndërtimin e objekteve pa leje mbi pasurinë e paditësit Fadil Alla. 

19.Për sa më sipër, Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë vlerëson se ka vend për të 

pranuar kërkesën e paraqitur nga kërkuesit Fadil Alla, për rrjedhojë duhet të vendoset 

revokimi i vendimit nr.104, datë 15.03.2016 të Gjykatës së Lartë. 

 

           P Ë R   K Ë T O   A R S Y E, 

 

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

 

V E N D O S I: 

 

  Pranimin e kërkesës së kërkuesit Fadil Alla. 

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

 

Tiranë, më  07.05.2021 

 

 

         ANËTAR         ANËTAR                  KRYESUES 

 

    Sokol SADUSHI        Ilir PANDA                 Ervin PUPE 
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

       GJYKATA E LARTË 

          KOLEGJI CIVIL 

 

Nr. 237/1 i Regj.Themeltar 

Nr. 237/1 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 

Ilir          PANDA   - Anëtar 

Sokol       SADUSHI   - Anëtar 

  

sot më datë 07.05.2021 mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr.2222 akti, 

datë 30.09.2020 si më poshtë: 

 

KËRKUES:                Sose Bushi, 

  Irena Bushi 

 

OBJEKTI:                  Revokimin  e vendimit nr.237, datë 03.05.2016 të Gjykatës së 

Lartë.    

 

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

 

Për çështjen civile që iu përket palëve: 

 

PADITËS:   Sose Bushi, 

Irena Bushi 

  

E  PADITUR:  Shoqëria “2 AL” sh.p.k 

    Selam Seferi   

 

 

KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SE LARTË 

 

 pasi dëgjoi relacionin e gjyqtarit Ervin Pupe dhe si e shqyrtoi çështjen në tërësi, në 

dhomë  këshillimi, pa pjesëmarrjen e palëve; 

 

   V Ë R E N 

I. Rrethanat e çështjes 
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1. Para Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji), pala kërkuese, Sose 

Bushi, Irena Bushi me datë 29.09.2020 ka paraqitur një kërkesë me objekt: “Revokimin e 

vendimit të pezullimit me nr.237, datë 03.05.2016 të Gjykatës së Lartë, për “Pezullimin e 

ekzekutimit të vendimit nr.287, datë 09.02.2016  të Gjykatës së Apelit Tiranë”. 

2. Referuar akteve të administruara në gjykatat e faktit rezulton se paditëset Sose 

Bushi dhe Irena Bushi janë drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, kundrejt palës së 

paditur Shoqëria “2 AL” sh.p.k dhe Selam Seferi, me padinë me objekt: “Detyrimin e palës 

së paditur për njohjen pronarë....”          

3. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë, me vendimin nr.4325, datë 26.05.2015 ka 

vendosur: 
- Pranimin pjesërisht të kërkesëpadisë. 

- Detyrimin i palës së paditur shoqërisë “2AL” sh.p.k Tiranë dhe të paditurit Selam 

Seferi të njohë pronarë paditësen Irena Bushi, mbi një banese të përbërë nga 2+1 

kuzhinë me anekset përkatëse me sip.83.7 m2, Kompleksi “Grand 1”, Rr. “Todi 

Shkurti”, kati i 2 mbi dyqane Tiranë. 

- Konstatimin e pavlefshmërisë të kontratës së shitblerjes të lidhur midis të paditurës 

Shoqërisë “2 AL” sh.p.k dhe Selam Seferi si të lidhur në kundërshtim me ligjin. 

- Detyrimin e Shoqërisë ndërtimore “2AL”sh.p.k dhe të paditurit Selam Seferi që ti 

dorëzojnë paditëses Irena Bushi shtëpinë objekt konflikti gjyqësor. 

- Rrëzimin e kërkesës padisë për pjesën tjetër të kërkimit. 

4. Gjykata e Apelit Tiranë, me vendimin nr.287, datë 09.02.2016 ka vendosur: 

“Lënien në fuqi të vendimit nr.4325, datë 26.05.2015 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 

Tiranë”. 

5. Kundër këtij vendimi ka paraqitur rekurs pala e paditur Selam Seferi, e cila i 

është drejtuar më pas Gjykatës së Lartë me kërkesë për pezullim ekzekutim vendimi. 

Kolegji civil, në dhomë këshillimi me vendimin nr.237, datë 03.05.2016, ka vendosur: 

“Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 287, datë 09.02.2016 të Gjykatës së Apelit Tiranë

 6. Kërkueset Sose Bushi dhe Irena Bushi kanë paraqitur kërkesë me nr.2222 prot. datë 

30.09.2020 për revokimin e vendimit të pezullimit nr.237, datë 03.05.2016 të Gjykatës së 

Lartë me të cilin është vendosur: “Pezullimi i ekzekutimit të vendimit nr.287, datë 09.02.2016 

të Gjykatës së Apelit Tiranë”. 

7. Pala kërkuese Sose Bushi dhe Irena Bushi si shkaqe për të cilat kërkojnë revokimin 

e vendimit të pezullimit të vendosur nga Gjykata e Lartë, evidentojnë:  

-  Pronare Irena Bushi, ka mbi 10 vite që nuk ushtron të drejta mbi pronën e fituar me 

vendim    gjyqësor të formës së prerë.  

- Irena Bushi, ka punuar një jetë të tërë në emigracion për blerjen e asaj shtëpie.  

- Po ti referohemi situatës financiare në të cilën ndodhet, duke shtuar dhe faktin që ka 

në ngarkim mamanë e saj, Znj.Sose Bushi, jetesa i është bërë shumë e vështirë.  

- Për të paditurin Selam Seferi, nuk ekzistonte ndonjë pasojë e rëndë apo e 

pariparueshme, për të cilat duhej të pezullohej ekzekutimi pasi i padituri nuk ka as 

fëmijë të vegjël në ngarkim dhe as ndonjë sëmundje që bën të pamundur ekzekutimin 

e vendimit, përkundrazi pasojat e rënda bien mbi klientin që unë përfaqësoj.  

8. Pala e paditur Selam Seferi ka paraqitur parashtrime e tij lidhur me 

mospranimin e kërkesës së paraqitur nga kërkueset Sose Bushi dhe Irena Bushi për revokimin 

e vendimit nr.237, datë 03.05.2016 të Gjykatës së Lartë që ka vendosur pezullimin e 

ekzekutimit të vendimit nr.4325, datë 26.05.2015 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, lënë 

në fuqi me vendimin nr.287, datë 09.02.2016 të Gjykatës së Apelit Tiranë, duke parashtruar 

këto shkaqe: 

- Nuk jam aspak dakord me pretendimet e ngritura nga ana e kërkueseve dhe 

përfaqësuesi i tyre ligjor kur shprehen se duke disponuar vendimin e formës së prerë, 



3 
 

në zbatim të ligjit nr.33/2012, kanë vijuar me regjistrimin e pronës objekt gjykimi në 

pronësi të paditëses Irena Bushi.  

- E kundërshtoj faktin se gjendja juridike e pronës në regjistrat e pasurisë së 

paluajtshme është e njëjtë, pasi nga unë është kërkuar me kërkesën nr.36409, datë 

22.04.2016, ZK 8190, bazuar në ligjin nr.33, datë 21.03.2012 “Për regjistrimin e 

pasurisë së paluajtshme”, pas shqyrtimit të dokumentacionit tekniko-ligjor, ndër të 

tjera kam marrë përgjigje se pasuria nr.6/182+2-2 është në pronësi të Shoqërise 2-AL. 

(bashkangjitur aktet nr.Prot., datë 28.04.2016).  

- Është i vërtet fakti që po mbushen afro 5 vite nga vendimi i Gjykatës së Apelit Tiranë, 

thuajse e njëjta periudhë me dhënien e vendimit të pezullimit të ekzekutimit të këtij 

vendimi të formës së prerë nga ana e Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë.  

- Të gjitha shkaqet dhe arsyet e parashtruara në kërkesë ishin ekzistente edhe gjatë 

gjykimit të çështjes, kërkuesit referohen po të njëjtës bazë ligjore neni 479 i KPC mbi 

të cilën është bazuar Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë, nga i cili është vërejtur se 

ekzistojnë shkaqe nga ata që parashikon ky nen.  

- Rastin konkret ndodhemi para gjësë së gjykuar, kërkesa e paraqitura nga kërkueset 

nuk duhet pranuar, vendimi i pezullimit të ekzekutimit duhet të mbetet në fuqi deri në 

gjykimin e çështjes nga ana e Gjykatës së Lartë.  

 

 

II. Vlerësimi i Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë 

 

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

kërkuese Sose Bushi dhe Irena Bushi, për revokimin e vendimit nr.237, datë 03.05.2016 të 

Gjykatës së Lartë është e pabazuar në ligj. 

10. 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. 

11. Kolegji vlerëson se neni 479/1 i KPC 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.  

12.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 KPC, si e drejtë e garantuar nga neni 6 i K.E.D.Nj dhe neni 42 i Kushtetutës së 
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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. 

13.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.420 datë 10.08.2017 të vendosur nga Gjykata e Lartë. Vetëm fakti që ka kaluar një kohë 

relativisht e gjatë, nuk janë arsye ligjore për të krijuar bindjen tek Kolegji për revokimin e 

vendimit objekt shqyrtimi.  

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

pranuar kërkesën e paraqitur nga kërkuesi Sose Bushi dhe Irena Bushi, për revokimin e 

vendimit nr.237, datë 03.05.2016 të Gjykatës së Lartë. 

 

     P Ë R   K Ë T O   A R S Y E, 

 

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

 

  V E N D O S I: 

 

Rrëzimin e kërkesës së kërkueseve Sose Bushi e Irena Bushi, për revokimin e vendimit 

nr.237,datë 03.05.2016 të Gjykatës së Lartë. 

 

Tiranë, më 07.05.2021      

   

  

             ANËTAR               ANËTAR          KRYESUES 

 

          Sokol SADUSHI               Ilir PANDA        Ervin PUPE 
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