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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI CIVIL 

 

Nr. 12/1 I Vendimit. 

 

V E N D I M 

NË EMËR TË REPUBLIKËS 

 

Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë i përbërë nga: 

 

                           Ervin PUPE            Kryesues 

                                                Sokol SADUSHI       Anëtar 

    Ilir PANDA               Anëtar 

     

Sot më datë 28.10.2020, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr. 12/1, datë 

15.10.2020, si më poshtë: 

 

Kërkues:    Yzeir Ahmetaj 

 

Objekti: Revokimin e vendimit nr. 12/258, datë 16.09.2020 të Kolegjit Civil 

të Gjykatës së Lartë me objekt “Pezullimin e ekzekutimit të 

vendimit nr. 127, datë 27.02.2019 të Gjykatës së Apelit Vlorë, i cili 

la në fuqi vendimin nr. 571, datë 24.04.2018 të Gjykatës së Rrethit 

Gjyqësor Fier. 

 

Baza ligjore:    Neni 479/6 i Kodit të Procedurës Civile 

 

Në çështjen civile që i përket: 

 

Paditës:   1. Yzeir Ahmetaj; 

    2. Sadie Ahmetaj; 

    3. Desian Ahmetaj; 

    4. Dorela Ahmetaj; 

 

I paditur:    Shoqëria “Simmons Edeko Limited”, Dega Shqipëri. 

 

 

KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË 

 

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

të pezullimit; 
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V Ë R E N:  

1. Rrethanat e çështjes 

 

1.  Gjykata e Rrethit Gjyqësor Fier, me vendimin nr. 62-2018-2149 (571), datë 

24.04.2018, ka vendosur: 

“1. Pranimin e pjesshëm të kërkesëpadisë. 2. Detyrimin e palës së paditur shoqëria 

“Simmons Edeko Limited” Dega Shqipëri, të dëmshpërblejë palën paditëse në lidhje 

me shkaktimin e dëmtimit të shëndetit të shtetasit Yzeir Ahmetaj, datë 05.02.2011 dhe 

përkatësisht: 

- Për palën paditëse Yzeir Ahmetaj dëmin pasuror dhe jopasuror (biologjik, moral, 

ekzistencial) në masën 9.926.406 lekë; 

- Për palën paditëse Sadie Ahmetaj dëmin jopasuror (moral dhe ekzistencial) në masën 

3.560.436 lekë; 

- Për palën paditëse Desian Ahmetaj dëmin jopasuror (moral dhe ekzistencial) në 

masën 3.560.436  lekë; 

- Për palën paditëse Dorela Ahmetaj dëmin jopasuror (moral dhe ekzistencial) në 

masën 3.560.436  lekë; 

2. Detyrimin e palës së paditur shoqëria “Simmons Edeko Limited” Dega Shqipëri, që 

mbi shumën e dëmit për secilën nga palët të paguajë kamatat ligjore nga data e 

depozitimit të padisë 18.10.2017/2018 deri në datën e ekzekutimit të këtij vendimi sipas 

normës bazë të interesit të shpallur nga Banka e Shqipërisë; 

3. Shpenzimet gjyqësore në ngarkim të palës së paditur në masën e pranuar të 

kërkesëpadisë; 4. Për këtë vendim lëshohet urdhër ekzekutimi. Bashkëlidhur me këtë 

vendim urdhri i ekzekutimit; 

5. Kundër këtij vendimi lejohet ankim…” 

 

2.  Gjykata e Apelit Vlorë me Vendimin Nr. 127, datë 27.02.2019 ka vendosur: 

  “Lënien në fuqi të vendimit nr. 571, datë 24.04.2018, të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 

Fier, me ndryshimin përsa i përket masës së dëmshpërblimit për dëmin jopasuror për 

paditësat Desian Ahmetaj dhe Dorela Ahmetaj në këtë mënyrë:  

- Detyrimin e palës së paditur shoqëria “Simmons Edeko Limited” Dega Shqipëri të 

dëmshpërblejë paditësat Desian Ahmetaj dhe Dorela Ahmetaj për dëmin jopasuror në 

shumën 1.780.1218 lekë për secilin prej tyre….” 

 

3.  Kundër këtij vendimi ka paraqitur rekurs pala e paditur, shoqëria “Simmons Edeco 

Limited Branch” në Shqipëri, dhe po ashtu, i është drejtuar Gjykatës së Lartë me 

kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të vendimit. 

 

4.  Rezulton se kërkesa për pezullimin e ekzekutimit të vendimit i është njoftuar palëve të 

tjera ndërgjyqëse në bazë të nenit 479/6 të Kodit të Procedurës Civile. Më konkretisht, 

kërkesa për pezullimin e ekzekutimit të vendimit i është njoftuar paditësve, tek adresa e 

përfaqësuesit të tyre, av. Ardian Dauti, nëpërmjet shërbimit postar, i cili e ka kthyer 

praktikën me shënimin “Objekt i pakërkuar” pasi ishte refuzuar marrja nga personi të 

cili i drejtohej. Në vijim nga Gjykata e Lartë, me datë 06.05.2019, u procedua me 

njoftimin me shpallje të kërkesës për pezullimin e ekzekutimit të vendimit.  

 

5.  Me vendimin nr. 12/258, datë 16.09.2020 Kolegji, pasi shqyrtoi kërkesën e paraqitur 

nga pala e paditur, vendosi: “Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 62-2018-2149 

(571), datë 24.04.2018 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier, ndryshuar me vendimin nr. 

127, datë 27.02.2019 të Gjykatës së Apelit Vlorë.” 
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6.  Ky vendim, ju njoftua paditësve nga Gjykata e Lartë, tek e njëjta adresë e përfaqësuesit 

të tyre me prokurë, av. Ardian Dauti. Me marrjen dijeni, paditësi Yzeir Ahmetaj, 

nëpërmjet përfaqësuesit të tij, av. Ardian Dauti, me datë 15.10.2020 paraqiti para 

Gjykatës së Lartë një kërkesë për revokimin e vendimit nr. 12/258, datë 16.09.2020 

duke parashtruar se: 

- Sikurse rezulton nga provat bashkëlidhur kërkesës vendimi i pezulluar nga Gjykata e 

Lartë është ekzekutuar tërësisht; 

- Vendimi i pezullimit nuk ka më aktualitet pasi vendimet e gjykatave më të ulëta janë 

ekzekutuar dhe shumat kanë kaluar tek adresat e kreditorëve; 

- Nuk jemi njoftuar për kërkesën për pezullim dhe nëse do të ishim njoftuar do t’a 

kishim paraqitur këtë rrethanë para Gjykatës së Lartë, pasi vendimet e pezulluara janë 

ekzekutuar që prej një viti tashmë, konkretisht me datë 12.12.2019; 

- Vendimi i Gjykatës së Lartë me të cilin është vendosur pezullimi i ekzekutimit të 

vendimit nuk ka bazë ligjore dhe faktike. Në pjesën arsyetuese thuhet se nga 

ekzekutimi i vendimit gjyqësor të formës së prerë, palës së paditur do t’i vijë një dëm i 

rëndë dhe i pariparueshëm, por nuk argumentohet konkretisht se cili është ky dëm; 

- Aktiviteti financiar i palës së paditur është i tillë që prodhon disa milion euro në vit, si 

një nga nënkontraktorët e shoqërisë “Bankers Petroleum Albania” etj dhe nuk përbën 

bazë arsyetimi se kapitali themeltar është vetëm 2.000.000 lekë, ndërkohë që rezulton 

nga ekstrakti historik rezulton se shoqëria në momentin e themelimit dhe gjatë 

vazhdimësisë së saj ka patur një kapital themeltar prej 25.000.000 euro; 

- E drejta e pretenduar e paditësve i ka kaluar dy shkallë të sistemit gjyqësor dhe 

vendimi gjyqësor në pamje të parë përbën provë të plotë se e drejta është në favor të 

familjes Ahmetaj; 

- Pretendimet se pala kërkuese ka shumë të punësuar dhe se nuk kanë kryer aktivitet 

tregtar janë thjeshtë të karakterit deklarativ dhe të paprovuara; 

- Pala kërkuese ka pretenduar se si pasojë e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës 

së prerë do t’i vijë një dëm i rëndë dhe i pariparueshëm, por pa përcaktuar se cilat janë 

vështirësitë dhe cili është dëmi konkret, pasi shoqëria në aktivitetin e saj kontabël duhet 

t’a llogarisë edhe detyrimin që buron nga vendimi. 
 

II.    VLERËSIMI I KOLEGJIT CIVIL TË GJYKATËS SË LARTË 

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

nga pala kërkuese, z. Yzeir Ahmetaj.  në kërkesën për revokimin e pezullimit të 

ekzekutimit të vendimit gjyqësor të sipërcituar nuk janë të mbështetura në ligj.  

 

8.  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.”  

 

8.1. 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.” 
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9.  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.  

 

9.1. 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. 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 

 

10.  Duke iu rikthyer rastit konkret, Kolegji vlerëson se paditësi, Yzeir Ahmetaj  ka kërkuar 

revokimin e vendimit të pezullimit të ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së 

prerë, duke pretenduar së pari se nuk i është njoftuar kërkesa për pezullimin e 

ekzekutimit të vendimit. Në këto kushte, pala kërkuese ka pretenduar se vendimi i 

Gjykatës së Lartë me të cilin është pezulluar vendimi gjyqësor i formës së prerë është i 

pabazuar në nenin 479 të K.P.C dhe në rrethanat e faktit dhe se vendimi i pezulluar 

është ekzekutuar tërësisht. Si, rrjedhojë vendimi i ndërmjetëm i pezullimit të vendimit 

gjyqësor të formës së prerë ka mbetur pa objekt. Pala paditëse ka pretenduar se po të 

ishte njoftuar mbi kërkesën e palës së paditur për pezullimin e ekzekutimit të vendimit 

gjyqësor të formës së prerë, do të kishte patur mundësi të paraqiste edhe pretendimet e 

tij si dhe rrethanën e ekzekutimit tërësisht të vendimit,  të cilat do të duhet të ishin 

mbajtur në konsideratë nga Kolegji para se të vendoste mbi kërkesën e palës së paditur 

për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 62-2018-2149 (571), datë 24.04.2018 të 

Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier, ndryshuar me vendimin nr. 127, datë 27.02.2019 të 

Gjykatës së Apelit Vlorë. 

 

11.  Kolegji vlerëson se në thelb paditësi në kërkesën për revokimin e vendimit të pezullimit 

ka parashtruar rrethana që 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 Kolegji prezumohet se i ka vlerësuar kur ka marrë vendimin, 

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 
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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.  

 

12.  Po ashtu, Kolegji vlerëson se pretendimi i paditësit se nuk ka patur mundësi të ushtrojë 

kontradiktoritetin mbi kërkesën e palës tjetër për pezullimin e ekzekutimit të vendimit, 

është i pabazuar në aktet procedurale respektive. Rezulton se kërkesa i është njoftuar 

paditësve dhe rezulton se është refuzuar marrja dijeni. Sipas nenit 132/2 të K.P.C, në 

këtë rast njoftimi quhet i kryer. Megjithatë, për të garantuar kontradiktoritetin dhe të 

drejtën për t’u dëgjuar, Gjykata e Lartë ka vijuar edhe me njoftimin me shpallje 

publike, nëpërmjet afishimit të kërkesës së palës së paditur, pranë ambjenteve të 

Gjykatës së Lartë si dhe në portalin elektronik të saj. Njoftimi me shpallje është 

realizuar me datë 06.05.2019 dhe prezumon në çdo rast marrjen dijeni. Nga ana tjetër, 

pretendimi i paditësit mbetet kontradiktor, pasi tek e njëjta adresë që sipas paditësit 

është pamundësuar njoftimi i kërkesës së palës së paditur për pezullimin e ekzekutimit 

të vendimit, ka qënë më pas e mundur të realizohet njoftimi individualisht i vendimit të 

pezullimit të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë. Si rrjedhojë të gjitha pretendimet e 

ngritura në kërkesën për revokim, paditësi do të duhet t’i kishte parashtruar në 

momentin. kur ka marrë dijeni për kërkesën e palës së paditur për pezullimin e vendimit 

gjyqësor të formës së prerë. Po ashtu, Kolegji vlerëson se paditësi ka patur edhe kohë të 

mjaftueshme për t’u mbrojtur, pasi nga data kur është njoftuar kërkesa për pezullim dhe 

deri sa është marrë vendimi i pezullimit nga Kolegji ka kaluar gati një vit.  

 

12.1. Sa më sipër, Kolegji konkludon se pala paditëse në atë moment, megjithëse ka 

marrë dijeni, ka hequr dorë nga e drejta për të parashtruar kundërshtimet ndaj kërkesës 

së palës së paditur për marrjen e masës së përkohshme të pezullimit pasi Gjykata e 

Lartë ka qënë jofunksionale (fakt botërisht i njohur), për një periudhë gati njëvjeçare 

(që prej muajit maj 2019 deri në muajin maj 2020), duke patur interes për të vijuar me 

procedurën e ekzekutimit të detyrueshëm të vendimit, e cila rezulton të ketë përfunduar 

me datë 12.12.2019. 

 

13. Së fundmi, Kolegji vlerëson se kërkimi i palës paditëse se duhet të vendoset revokimi i 

vendimit meqënëse është ekzekutuar tërësisht vendimi gjyqësor i formës së prerë, 

mbetet pa objekt. Kolegji vlerëson se nëse vendimi i pezullimit nuk sjell më efekte 

juridike dhe i ka humbur aktualiteti, kjo do të thotë se interesat pasurorë të palës 

paditëse nuk dëmtohen nga ky vendim dhe si rrjedhojë kjo palë nuk ka interes të 

ligjshëm të parashtrojë kërkesë për revokim sipas nenit 479/6 të K.P.C. 

 

PËR KËTO ARSYE : 

Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë mbështetur në Nenin 479 të Kodit të Procedurës Civile, 

 

V E N D O S I: 

Mospranimin e kërkesës së kërkuesit Yzeir Ahmetaj për revokimin e vendimit nr. 12/258, 

datë 16.09.2020 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë me të cilin është vendosur: “Pezullimi i 

ekzekutimit të vendimit nr. 62-2018-2149 (571), datë 24.04.2018 të Gjykatës së Rrethit 

Gjyqësor Fier, ndryshuar me vendimin nr. 127, datë 27.02.2019 të Gjykatës së Apelit Vlorë.” 
 

                                                                                                        Tiranë, më 28.10.2020 
 


