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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI CIVIL 

 

Nr. 526/5 i Regj.Themeltar 

Nr. 526/5 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 03.11.2021, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën nr. 526/5 

akti, datë 17.09.2021, si më poshtë: 

 

KËRKUES:           Shoqëria  “ADEL CO” sh.p.k.              

 

OBJEKTI:          Revokimin e vendimit të pezullimit me nr. 526 datë 17.10.2017 

të Gjykatës së Lartë, për pezullimin e ekzekutimit të  vendimit  

nr. 533 datë 29.01.2016 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, 

i lënë në fuqi me vendimin nr. 2005 datë 21.09.2017 të 

Gjykatës së Apelit Tiranë.     

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

 

Për çështjen civile që iu përket palëve: 

 

PADITËS:   Shoqëria  “ADEL CO” sh.p.k.                  

 

E  PADITUR:  Posta sh.a.    

 

 

KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SE 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. Para Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji), pala kërkuese, Shoqëria  

“ADEL CO” sh.p.k. me datë 23.09.2020 ka paraqitur një kërkesë me objekt :  “Revokimin e 

vendimit të pezullimit me nr. 526 datë 17.10.2017 të Gjykatës së Lartë, për pezullimin e 
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ekzekutimit të  vendimit  nr. 533 datë 29.01.2016 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, i 

lënë në fuqi me  vendimin nr. 2005 datë 21.09.2017  të Gjykatës së Apelit Tiranë”.     

 

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

“ADEL & CO” sh.p.k. i është drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë kundrejt palës së 

paditur Posta sh.a., me padinë objekt: “Përmbushje detyrimi kontraktor . . .”  

3. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë, me vendimin nr.533 datë 29.01.2016 ka 

vendosur:  

 “Pranimin e kërkesë padisë. 

 -Detyrimin e palës së paditur Posta sh.a të përmbushë detyrimet kontraktore, duke i paguar 

paditësit Shoqërisë "ADEL CO" sh.p.k në shumën 27.389.038 Lekë (njëzet e shtatë milion e 

treqind e tetëdhjetë e nëntë mijë e tridhjetë e tetë ) Lekë. 

-Detyrimin e palës së paditur Posta sh.a. ti paguajë palës paditëse dëmin e shkaktuar nga 

vonesa në përmbushjen e detyrimit në formën e fitimit të munguar dhe humbjes së pësuar në 

vlerën 2.554.953 (dy milion e pesëqind e pesëdhjetë e katër mijë e nëntëqind e pesëdhjetë e 

tre) lekë duke njohur dhe interesin ditor të vonesës në pagesë nga ana e palës së paditur .  . 

.” 

4. Gjykata e Apelit Tiranë, e vënë në lëvizje përmes ankimit të ushtruar nga pala e 

paditur, me vendimin nr. 2005 datë 21.09.2017 ka vendosur : 

“Lënien në fuqi të vendimit nr. 533  datë 29.01.2016 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.” 

5. Kundër këtij vendimi ka paraqitur rekurs Posta sh.a. e cila  i është drejtuar më pas 

Gjykatës së Lartë me kërkesë për pezullim ekzekutim vendimi, kërkesë e cila pas shqyrtimit 

në dhomë këshillimi, me vendimin nr. 526 datë 17.10.2017 të Gjykatës së Lartë është 

vendosur: “Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr.533 datë 29.01.2016 të Gjykatës së Rrethit 

Gjyqësor Tiranë, i lënë në fuqi me vendimin nr.2005 datë 21.09.2017  të Gjykatës së Apelit 

Tiranë”. 

6. Kërkuesi Shoqëria “ADEL CO” sh.p.k., ka paraqitur kërkesë me nr.2133 prot. datë 

23.09.2020, për revokimin e vendimit nr. 526/4 datë 17.10.2017 të Gjykatës së Lartë me të 

cilin është vendosur: “Pezullimi i ekzekutimit të vendimit nr.533 datë 29.01.2016 të Gjykatës 

së Rrethit Gjyqësor Tiranë, i lënë në fuqi me  vendimin nr. 2005 datë 21.09.2017  të Gjykatës 

së Apelit Tiranë”. 

7. Pala kërkuese Shoqëria “ADEL CO” sh.p.k., si shkaqe për të cilat kërkon 

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

- Ka kaluar një kohë relativisht e gjatë nga depozitimi i kërkesë padisë, kjo çështje 

vijon të jetë në pritje të shqyrtimit të rekursit të paraqitur nga pala e paditur dhe deri më sot 

edhe pse në të dyja shkallët e gjykimit është pranuar kërkesë padia e palës paditëse.  

- Gjykata e Lartë nuk ka trajtuar themelin e çështjes nga pikëpamja e së drejtës, por ka 

pezulluar efektet që do të sillte natyrshëm ekzekutimi i vendimeve të formës së prerë, bazuar 

në nenin 479 të KPC.  

- Aktualisht ndodhemi në kushtet kur kanë kaluar më shumë se 3 vjet e 10 muaj nga 

momenti i vendosjes së pezullimit të ekzekutimit të vendimit, pra nuk është bërë i mundur 

ekzekutimi i këtij vendimi, për shkak të pezullimit të vendosur  nga Kolegji Civil. 

- Arsyetimi i Kolegjit Civil se ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit do të sillte pasoja 

të rënda dhe të pariparueshme për palën e paditur, nuk është i mbështetur në ndonjë rrethanë 

apo provë konkrete për të arritur në këtë konkluzion.     

- Pamundësia e ekzekutimit të këtij vendimi ka sjellë një situatë të vështirë financiare 

për paditësin dhe vështirësi të mëdha në ushtrimin e normal të aktivitetit tregtar.  

- Bazuar në vërtetimet e konfirmuar nga Drejtoria Rajonale Tatimore Tiranë, 

nr.T04376809, datë 12.07.2021 dhe vërtetimi 6836/2 prot. datë 07.05.2018, xhiroja mesatare 

vjetore ka ardhur në rënie konstante dhe është ulur përtej çdo parashikimi. Konkretisht në 
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vitin 2017 xhiro vjetore ka qenë 149.298.204 lekë, në vitin 2018 xhiro vjetore 73.839.170 

lekë, në vitin 2019 xhiro vjetore ka zbritur gati 5 herë më shumë se sa xhiro e vitit 2017 duke 

shkuar në nivelin e 35.865.998 lekë, ndërsa në vitin 2020 xhiroja mesatare ka zbritur në 

11.247.127 lekë. 

- Sigurisht që viti 2020 ka qenë viti më i vështirë financiar, i ndikuar edhe nga 

pandemia e Covid - 19, megjithatë vonesa e ekzekutimit të këtij vendimit në favor të palës 

paditëse, ka sjellë pasojat e veta vit mbas viti, për shkak se detyrimi i pa paguar i debitorit, 

Posta Shqiptare sha, është i tillë që ka ndikuar ndjeshëm në kapitalin e shoqërisë “Adel co”. 

- Ulja e xhiros vjetore në këto nivele është pasojë e drejtpërdrejtë e mosekzekutimit të 

vendimit nr. 533, datë 29.01.2016 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, lënë në fuqi me 

vendimin 2005, datë 21.09.2017 të Gjykatës së Apelit Tiranë. Duke mos pasur kapital 

financiar shoqëria nuk ka qenë në gjendje të bëj investimet e duhura teknologjike dhe në 

burime njerëzore për të qenë koherente në treg. 

- Rënia e xhiros vjetore është shoqëruar edhe me rënien e numrit të punonjësve, ku 

mjafton një krahasim i thjeshtë i totalit të punonjësve, ku nga 38 që rezultonin në vitin 2018, 

numri i tyre ka zbritur në 18 punonjës për vitin 2020, pra më shumë se gjysma e punonjësve 

janë shkurtuar nga puna për shkak të vështirësive financiare. Nga ana tjetër disa nga 

punonjësit e larguar nga puna kanë investuar gjykatën duke rritur shpenzimet tona për 

ndjekjen e çështjeve gjyqësore, por edhe cenuar imazhin e shoqërisë përpara të tretëve. 

- Vështirësi financiare në likuidimin e kreditorëve. Shoqëria po has vështirësi të mëdha 

financiare në likuidimin e kreditorëve, të cilët po kërkojnë nga shoqëria likuidimin e tyre 

sipas afateve të parashikuara në marrëveshjet midis palëve, dhe madje disa edhe i janë 

drejtuar Gjykatës, si psh . shoqëritë “Tirana Office Paper” sh.p.k., “Algrafika” sh.p.k., 

“Office Paper” sh.p.k., ndërkohë që kredibiliteti i shoqërisë është cenuar rëndë tashmë për 

shkak të këtyre vështirësive që përmendëm më sipër. 

- Pezullimi i zbatimit të vendimit në favor të shoqërisë “Adel Co”, prakitikisht e ka 

bërë të pamundur shlyerjen në kohë të detyrimeve dhe shoqërisë i është dashur të bëjë sforco 

të mëdha financiare për të qenë korrekt në përmbushjen e detyrimeve ndaj të tretëve dhe për 

të mbijetuar në tregun ku operon, për të mos rrezikuar kolapsin ekonomik. 

- Po i drejtohemi Gjykatës me kërkesë të përsëritur, duke qenë se heqja e masës se 

pezullimit nga ana e Gjykatës është kusht për vazhdimësinë e shoqërisë dhe mbijetesën e saj 

në treg. Çdo ditë që kalon, vetëm sa rëndon akoma më tej pozitën e saj ekonomike dhe 

financiare. Në çdo rast, nga revokimi i pezullimit, interesat e palës së paditur nuk mbeten të 

pambrojtura, përsa kohë që KPC ka parashikuar qartazi procedurat e kthimit të vlerave të 

arkëtuara dhe rivendosjen në vend të interesave pasurore të palës së paditur në rast të 

ndryshimit të vendimit të ekzekutuar. 

 

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 Shoqëria “ADEL CO” sh.p.k. për revokimin e vendimit nr.526 datë 17.10.2017 të 

Gjykatës së Lartë është e bazuar në ligj. 

9. 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 
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të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë dhe nenit 13 të Konventës Europiane të të 

Drejtave të Njeriut.  

10. Në vlerësimin e kërkesave të tilla nga palët ndërgjyqëse, bazuar në parimin e 

dhënies drejtësi dhe parimit të proporcionalitetit të masave të përkohshme, Gjykata e Lartë 

mban parasysh një ekuilibër dhe një balancim të të drejtave dhe interesave të palëve 

ndërgjyqëse, duke vlerësuar dëmin që mund t’i vijë palës debitore gjyqhumbëse nga 

ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit gjyqësor të formës së prerë, në raport me dëmin e 

palës kreditore gjyqfituese nga pezullimi i ekzekutimit të këtij vendimi.  

11. Nga ana tjetër, vlen për t’u theksuar se pezullimi i ekzekutimit të vendimit 

gjyqësor të formës së prerë si një masë me karakter përjashtimor dhe të jashtëzakonshëm, 

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, ato 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, 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 

12. 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, ku shprehet 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”.  

13. Bazuar sa më lartë me ushtrimin kërkesës për revokimin e vendimit të pezullimit 

të ekzekutimit të vendimit, pala kërkuese gjyqfituese ka detyrimin të argumentojë dhe të 

provojë shkaqet se pse nën dritën e fakteve të reja, vendimi i pezullimit ka humbur 

aktualitetin dhe qëllimin e tij, duke pasjellë tashmë një dëm të rëndë për palën ndaj të cilës 

rëndon një vendim pezullimi (pala gjyqfituese). 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 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. 

14. Kolegji e vlerëson të arsyeshme që të theksojë se, qëllimi i ligjvënësit në 

përcaktimet e kryera në pikën 6 të nenit 479 të KPC, nuk lidhet me vlerësimin e ligjshmërisë 

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

që palët të kërkojnë para gjykatës rivlerësimin e situatës ligjore pas dhënies së një vendimi 

pezullimi, pra nëse kemi fakte apo rrethana të reja, të cilat kanë ndikuar në përkeqësimin e 

situatës së palës që është prekur nga mosekzekutimi i vendimit, duke i shkaktuar asaj një dëm 

shumë herë më të madh dhe serioz. Në këtë drejtim, kjo dispozitë i jep mundësi palëve të 

interesuara që të investojnë gjykatën me kërkesën për revokimin e vendimit, duke 
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argumentuar dhe provuar para saj se duhet të vendoset revokimi i vendimit për pezullimin e 

ekzekutimit të vendimit. 

15. Duke u kthyer në rastin në fjalë ka rezultuar se pala kërkuese gjyqfituese si më lart 

përmendur, ka argumentuar dhe ka provuar para gjykatës se dëmi që i është shkaktuar nga 

vendosja e masës së pezullimit të ekzekutimit të vendimit, është i madh, i cili shtohet në 

progresion çdo vit, c’ka rrezikon jo vetëm ekzistencën në treg të saj si operator tregtar, por 

edhe vetë ekzistencën e personit juridik kërkues.  

16. Kolegji vlerëson se rrethanat të cilat diktuan vendimmarrjen e Kolegjit për 

pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë në rastin konkret kanë 

ndryshuar, pasi pala kërkuese Shoqëria “ADEL CO” sh.p.k., paraqiti të dhëna të nxjerra nga 

Drejtoria e Shërbimit të Tatim Paguesve pranë Drejtorisë Rajonale Tatimore Tiranë e 

konkretisht një pasqyrë financiare nga vitet 2015 e në vazhdim, si për bilancet edhe për 

aspekte të tjera ekonomike financiare në lidhje me shoqërinë dhe dëmi në rritje progresive, 

nga viti në vit, që po i shkaktohet shoqërisë nga mosekzekutimi i këtij vendimi. Kolegji 

vlerëson se, masa e pezullimit e vendosur nuk mund të justifikohet më nga dëmi i rëndë dhe i 

pariparueshëm që mund t’i vijë palës tjetër, gjë e cila bën të domosdoshme revokimin e 

vendimit  nr. 526 datë 17.10.2017 të vendosur nga Gjykata e Lartë.  

17. Nga ana tjetër, në rastin e një kërkëse revokim vendimi pezullimi, ligji i jep 

mundësi edhe palës tjetër debitore gjyqhumbëse që kjo e fundit të parashtrojë qëndrimin e 

saj, në mbështetje të vendimit të pezullimit duke parashtruar shkaqet ligjore të cilat ajo i 

mendon se nuk kanë rënë edhe pas paraqitjes së rrethanave dhe prova të reja nga pala 

kërkuese për revokimin e vendimit të pezullimit. Edhe pse pala gjyqhumbëse “Posta sh.a.” 

është njoftuar rregullisht për kërkesën për revokimin e vendimit të pezullimit, ajo ka zgjedhur 

të mos sjellë parashtrime lidhur me qëndrimin e saj ndaj kësaj kërkese. 

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

pranuar kërkesën e paraqitur nga pala kërkuese Shoqëria “ADEL CO” sh.p.k., për revokimin 

e vendimit nr. 526 datë 17.10.2017 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 479/6 të Kodit të Procedurës Civile. 

 

V E N D O S I: 

 

      Revokimin e vendimit nr.526 datë 17.10.2017 të Gjykatës së Lartë me të cilin është 

vendosur: “Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr.533 datë 29.01.2016 të Gjykatës së Rrethit 

Gjyqësor Tiranë, i lënë në fuqi me vendimin nr.2005 datë 21.09.2017  të Gjykatës së Apelit 

Tiranë”. 

 

 

                                                                                                            Tiranë, më 03.11.2021 

 

 

    ANËTAR             ANËTAR           KRYESUES 

 

   Ilir PANDA                  Sokol SADUSHI                      Ervin PUPE 

 

 

 


