
1 
 

 
REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI CIVIL 

 

Nr.443/1 i Regj.Themeltar 

Nr.443/1 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 10.02.2021, mori në shqyrtim në dhomën e këshillimit kërkesën nr. 443/1 akti, datë 

18.05.2020, si më poshtë: 

 

KËRKUES: Mynevere Kondaj 

Manuela Kondaj 

Artiola Kondaj  

Mariglen Kondaj 

Razip Kondaj 

Xhelal Kondaj  

 

OBJEKTI:  Revokimin e vendimit të pezullimit nr. 443, datë 09.08.2016 të 

Gjykatës së Lartë Tiranë, i cili ka pezulluar ekzekutimin e titullit 

ekzekutiv, vendimin gjyqësor nr. 2146, datë 24.12.2014 të 

Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë, lënë në fuqi me vendimin nr. 

473, datë 20.04.2016 të Gjykatës së Apelit Vlorë. 

 

BAZA LIGJORE:   Neni 298/3, 479 dhe 480 i Kodit të Procedurës Civile. 

 

Për çështjen civile që iu përket palëve ndërgjyqëse: 

 

PADITËS: Mynevere Kondaj 

Manuela Kondaj 

Artiola Kondaj  

Mariglen Kondaj 

Razip Kondaj 

Xhelal Kondaj   

 

I PADITUR: ÇEZ Shpërndarje, aktualisht OSHEE (Operatori i Shpërndarjes së 

Energjisë Elektrike) sh.a 
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OBJEKTI: Kërkohet dëmshpërblim në favor të trashëgimtarëve ligjorë dhe 

kompensim i dëmit pasuror dhe jopasuror, shpenzimet e varrimit 

dhe të tjera të nevojshme dhe të arsyeshme, të shkaktuara nga 

rryma elektrike ku gjeti vdekjen e i ndjeri Kastriot Kondaj, në 

favor të trashëgimtarëve ligjorë të radhës së parë të tij. 

 

BAZA LIGJORE:  Neni 625, 608, 643, 648 i Kodit Civil, si dhe neni 31 i 

K.Pr.Civile. 

 

 

KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SE LARTË 

 

Pasi dëgjoi relatimin e gjyqtarit Ervin Pupe mbi kërkesën e subjekteve kërkues Mynevere 

Kondaj etj, përfaqësuar nga Av. Halit Demaj, për revokimin e menjëhershëm të vendimit nr. 

443, datë 09.08.2016 të Gjykatës së Lartë Tiranë, me të cilin është pezulluar ekzekutimi i 

vendimit gjyqësor nr. 2146, datë 24.12.2014 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë, lënë në fuqi 

me vendimin nr. 473, datë 20.04.2016 të Gjykatës së Apelit Vlorë, sipas përcaktimeve të nenit 

479 të K.Pr.Civile, 

 

VËREN: 

 

I. Rrethanat e çështjes 

 

1.Referuar akteve të administruara në dosjen gjyqësore, rezulton se paditësit Mynevere Kondaj 

etj, i janë drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë në vitin 2013, me padinë me objekt të 

sipërcituar.  

  

2. Me vendimin nr. 2146, datë 24.12.2014, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Vlorë ka vendosur: 

 

-Pranimin e pjesshëm të padisë. 

-Detyrimin e palës së paditur Shoqëria Cez Shpërndarje, sot OSHEE sh.a, t’u paguajë 

paditësave, dëmshpërblimin për shkak të dëmit jashtëkontraktor të pësuar nga vdekja e shtetasit 

Kastriot Kondaj, secilit në shumën totale të dëmit pasuror dhe jopasuror të pësuar dhe 

konkretisht:  

 1. Mynevere Kondaj ... 2.535.074 Lekë, si dhe shpenzimet e varrimit në vlerën 400.000 lekë. 

 2. Manuela Kondaj  ... 2.535.074 Lekë 

 3. Artiola Kondaj     ... 2.535.074 Lekë  

 4. Mariglen Kondaj ...  2.535.074 Lekë 

 5. Razip Kondaj      ...  2.535.074 Lekë 

 6. Xhelal Kondaj     ...  2.535.074 Lekë 

-Shpenzimet gjyqësore i ngarkohen të paditurit. 

 

3. Me vendimin nr. 473, datë 20.04.2016, Gjykata e Apelit Vlorë ka vendosur: 

 

-Lënien në fuqi të vendimit nr. 2146, datë 24.12.2014 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë. 

 

4. Rezulton se ndaj vendimit nr. 473, datë 20.04.2016 të Gjykatës së Apelit Vlorë, kanë ushtruar 

të drejtën e rekursit si pala paditëse, ashtu edhe pala e paditur Shoqëria OSHEE sh.a. 
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5. Rezulton se, me kërkesën nr. 3114 prot., datë 29.07.2016, pala e paditur Shoqëria OSHEE 

sh.a i është drejtuar Gjykatës së Lartë për të kërkuar vendosjen e pezullimit të ekzekutimit të 

vendimit nr. 473, datë 20.04.2016 të Gjykatës së Apelit Vlorë, e cila ishte vënë në ekzekutim 

nga pala paditëse nëpërmjet shërbimit përmbarimor. Në këtë kërkesë, pala e paditur ka 

pretenduar këto shkaqe: 

 

 Nëse ky vendim do të ekzekutohej, palës së paditur do ti shkaktohen pasoja të rënda dhe 

të pariparueshme, pasi në rast të pranimit të rekursit të bërë nga OSHEE sh.a, do të jetë 

praktikisht i pamundur kthimi i shumave të ekzekutuara. 

 Për shkak të veçorisë së aktivitetit të saj, OSHEE sh.a disponon të gjitha garancitë 

materiale për ekzekutimin e detyrimit, pas shqyrtimit të rekursit nga ana e Gjykatës së 

Lartë. 

 Gjykata e Rrethit Gjyqësor Vlorë ka shkelur parimin procedural të parashikuar nga neni 

79/a dhe 185 të K.Pr.Civile, pasi nuk i ka komunikuar Avokaturës së Shtetit, të gjitha 

aktet që janë administruar gjatë procesit gjyqësor. 

 Gjykatat kanë interpretuar gabim nenin 33 të K.Pr.Civile, nenin 608 dhe 625 të K.Civil, 

pasi kanë legjitimuar në mënyrë të padrejtë paditësit. 

 Gjykatat nuk kanë respektuar normat dhe parimet procedurale, pasi kanë dhënë vendime 

të pambështetur në prova. 

 Gjykatat kanë bërë vlerësim të gabuar të provave shkresore dhe atyre të marra me 

ekspert, duke dhënë përfundime tërësisht të njëanshme. 

 Vendimet e gjykatave janë tërësisht abuzive përsa i përket vlerave të dëmshpërblimit që 

ju ka njohur paditësave.  

 

6. Me vendimin nr. 443, datë 09.08.2016, Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë ka vendosur:  

 

-Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 2146, datë 24.12.2014 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 

Vlorë, lënë në fuqi me vendimin nr. 473, datë 20.04.2016, Gjykata e Apelit Vlorë. 

 

7. Pala paditëse në këtë gjykim, i është drejtuar Gjykatës së Lartë me kërkesën nr. 13/05 

akti, datë 13.05.2020, administruar në Gjykatën e Lartë me nr. 931 prot., datë 18.05.2020, 

me të cilën, kanë kërkuar revokimin e menjëhershëm të vendimit nr. 443, datë 09.08.2016 

të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë Tiranë, duke parashtruar këto shkaqe: 

 

 Gjykata e Lartë ka pezulluar ekzekutimin e vendimit në kundërshtim të hapur me ligjin 

dhe kriteret ligjore që parashikon ligji. 

 Vendimi nr. 443, datë 09.08.2016 i Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë Tiranë, është 

vendim i paarsyetuar dhe si i tillë, ai është absolutisht i pavlefshëm. 

 Gjatë gjithë pjesës arsyetuese të këtij vendimi, është parashikuar një fjali e vetme, e cila 

konsiston në: “Kërkesa e OSHEE sh.a, përmban shkaqe ligjore nga ato që parashikon 

neni 479 i K.Pr.Civile”. 

 Në asnjë pjesë të këtij vendimi, nuk rezulton të jetë plotësuar kushti i parë që kërkon 

neni 479 i K.Pr.Civile, duke mos u evidentuar asnjë pasojë që sjell për palën e paditur 

ekzekutimi i vendimit nr. 2146, datë 24.12.2014 i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë, 

lënë në fuqi me vendimin nr. 473, datë 20.04.2016 të Gjykatës së Apelit Vlorë, e jo më, 

që kjo pasojë të jetë e rëndë dhe e pariparueshme. 
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 Gjithashtu, nuk rezulton që të jetë plotësuar as kushti i dytë që kërkon neni 479 i 

K.Pr.Civile. Në rastin konkret, nuk rezulton që pala e paditur OSHEE sh.a të ketë 

depozituar garanci materiale, që garanton ekzekutimin e vendimit. 

 Vlen të theksohet se në rastin konkret, janë 6 fëmijë minorenë, që kanë humbur babain e 

tyre nga një aksident për faj të palës së paditur, ku më i vogli është 6 vjeç. Për më tepër 

që kanë kaluar 4 vjet nga vendosja e masës së pezullimit të vendimit. 

 

II. Vlerësimi i Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë 

 

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

të revokuar vendimin nr. 443, datë 09.08.2016 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë Tiranë, me 

të cilin është pezulluar ekzekutimi i vendimit gjyqësor nr. 2146, datë 24.12.2014 të Gjykatës së 

Rrethit Gjyqësor Vlorë, lënë në fuqi me vendimin nr. 473, datë 20.04.2016 të Gjykatës së Apelit 

Vlorë, është i pabazuar në ligj. 

 

9. Kolegji, fillimisht çmon të vlerësojë faktin 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 kuptimin material) në funksion të zgjidhjes së rekursit, që është ushtruar ndaj vetë 

vendimit të formës së prerë, sigurisht duke patur parasysh arsyet justifikuese 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. Por 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, të cilat japin të dhëna të 

mjaftueshme 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. Ndërsa, në pikën 6 të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile, parashikohet qartësisht se: 

“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. Në analizë të dispozitës ligjore të sipërcituar, Kolegji vlerëson se ligjvënësi ka pasur 

parasysh që 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 

pretedojë 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 të 

paqëndrueshëm.  

 

12. 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 
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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 

porpocionalitetit 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 revokimin e vendimit të 

pezullimit, si një risi në ndryshimet ligjore që i ka bërë Kodit të Procedurës Civile në vitin 2017.   

 

13. Duke iu rikthyer çështjes konkrete, Kolegji vlerëson se, në kërkesën e paraqitur për 

revokimin e vendimit nr. 443, datë 09.08.2016 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë, me të cilin 

është vendosur pezullimi i ekzekutimit të vendimit gjyqësor nr. 2146, datë 24.12.2014 të 

Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë, lënë në fuqi me vendimin nr. 473, datë 20.04.2016, Gjykata 

e Apelit Vlorë, kërkuesi nuk ka evidentuar ndryshimin e asnjë fakti apo rrethane që ka 

ndryshuar pas dhënies së vendimit objekt revokimi. Nga shqyrtimi i shkaqeve konkrete për të 

cilat pala kërkuese, kërkon revokimin e vendimit me të cilin është vendosur pezullimi i 

ekzekutimit të vendimit gjyqësor, Kolegji evidenton faktin se, kërkuesi më shumë është 

fokusuar për të deklaruar pavlefshmërinë apo paligjshmërinë e këtij vendimi, sesa të 

argumentojë apo vërtetojë para gjykatës se kemi ndryshim të kushteve dhe rrethanave ligjore, të 

cilat kanë ndodhur pas dhënies së vendimit objekt revokimi në këtë gjykim.  

 

14. Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë çmon të theksojë se, pavarësisht faktit se ka kaluar një 

kohë e gjatë për shqyrtimin e themelit të kësaj kërkese, ky Kolegj nuk ka kompetencë ligjorë 

për të vlerësuar edhe njëherë shkaqet që ka ngritur pala e paditur OSHEE sh.a në vitin 2016, 

kohë në të cilin është marrë edhe vendimi objekt revokimi në këtë gjykim, me të cilin është 

urdhëruar pezullimi i ekzekutimit të vendimit nr. 2146, datë 24.12.2014 të Gjykatës së Rrethit 

Gjyqësor Vlorë, lënë në fuqi me vendimin nr. 473, datë 20.04.2016 të Gjykatës së Apelit Vlorë. 

Kjo për faktin se, qëllimi i pikës 6 të nenit 479 të K.Pr.Civile, nuk lidhet me vlerësimin e 

ligjishmërisë së vendimit të mëparshëm të marrë nga Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë, por me 

vlerësimin nëse kemi fakte apo rrethana të reja, të cilat e detyrojnë gjykatën që të revokojë ose 

jo vendimin e pezullimit të ekzekutimit të vendimit. 

 

15. Në këtë drejtim, pretendimet e ngritura nga pala kërkuese në këtë gjykim, nuk i përgjigjen 

kërkesave që parashikon neni 479, pika 6 e K.Pr.Civile dhe si të tilla, ato nuk mund të pranohen. 

Në asnjë rast, në kërkesën për revokimin e vendimit nr. 443, datë 09.08.2016 të Kolegjit Civil të 

Gjykatës së Lartë, pala kërkuese nuk ka provuar me prova shkresore se gjendja e saj është 

përkeqësuar nga vendosja e masës së pezullimit të ekzekutimit të vendimit nr. 2146, datë 

24.12.2014 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë, lënë në fuqi me vendimin nr. 473, datë 

20.04.2016 të Gjykatës së Apelit Vlorë. Gjithashtu, pala paditëse nuk ka argumentuar dhe as ka 

provuar para gjykatës se dëmi që i është shkaktuar palës paditëse në këtë gjykim, nga vendosja 

e masës së pezullimit të ekzekutimit të vendimit, është më i madh se dëmi që mund ti 

shkaktohej palës së paditur OSHEE sh.a nëse do të vendosej revokimi i vendimit nr. 443, datë 

09.08.2016 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë. Gjithashtu, në kërkesën për revokim, pala 

paditëse nuk ka dhënë asnjë garanci pasurore se është në gjendje për të garantuar kthimin e 

vlerës tek pala e paditur, nëse ky vendim ekzekutohet dhe ajo në të ardhmen rezulton 

gjyqhumbëse. 

 

16. Bazuar sa më sipër, Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë vlerëson se nuk ka vend për të pranuar 

kërkesën e paraqitur nga kërkuesit Mynevere Kondaj etj, përfaqësuar nga Av. Halit Demaj për 
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revokimin e vendimit nr. 443, datë 09.08.2016 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë Tiranë, me 

të cilin është pezulluar ekzekutimi i vendimit gjyqësor nr. 2146, datë 24.12.2014 të Gjykatës së 

Rrethit Gjyqësor Vlorë, lënë në fuqi me vendimin nr. 473, datë 20.04.2016 të Gjykatës së Apelit 

Vlorë. 

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 

 

Mospranimin e kërkesës së paraqitur nga kërkuesit Mynevere Kondaj etj, përfaqësuar nga Av. 

Halit Demaj për revokimin e vendimit nr. 443, datë 09.08.2016 të Kolegjit Civil të Gjykatës së 

Lartë Tiranë. 

 

Tiranë, më 10.02.2021 

 

   

    ANËTAR            ANËTAR             KRYESUES 

 

Sokol SADUSHI       Ilir PANDA         Ervin PUPE 


