
 
 

 
REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI CIVIL 

Nr. 587/5 i Regj. Themeltar 

Nr. 587/5 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 28.01.2022, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën nr. 587/5 akti, 

datë 25.11.2021, si më poshtë: 

 

KËRKUES: Elton Gongo. 

 

OBJEKTI:  Revokimin e vendimit të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë nr. 

587, datë 15.11.2018 nëpërmjet të cilit është vendosur pezullimi 

i ekzekutimit të vendimit nr. 988, datë 18.06.2018 të Gjykatës së 

Apelit Tiranë. 

 

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

 

Për çështjen civile që iu përket palëve: 

 

PADITËS:       Elton Gongo. 

 

I  PADITUR:                 Admir Mulaj. 

 

KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË 

 

pasi dëgjoi relatimin e gjyqtarit Ervin Pupe mbi kërkesën e revokimit të pezullimit të 

ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë, 

 

VËREN: 

 

I. Rrethanat e çështjes 

 

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

Gongo me datë 16.04.2021 ka paraqitur një kërkesë për; Revokimin e vendimit të Kolegjit Civil 

të Gjykatës së Lartë nr.587 datë 15.11.2018 nëpërmjet të cilit është vendosur pezullimi i 

ekzekutimit të vendimit nr.988 datë 18.06.2018 të Gjykatës së Apelit Tiranë. 



 
 

       2. Referuar akteve të administruara në gjykatat e faktit rezulton se paditësi Elton Gongo 

i është drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë kundrejt palës së paditur Admir Mulaj, me 

padinë objekt;  Përmbushje detyrimi kontraktor ...... 

     3. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë,  me vendimin nr. 2702, datë 01.04.2016 ka 

vendosur:  

“Rrëzimin e kërkesëpadisë.” 

      4. Gjykata e Apelit Tiranë, me vendimin nr. 988, datë 18.06.2018 ka vendosur:  

“Ndryshimin e vendimit nr. 2702, datë 01.04.2016, të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë në 

këtë mënyrë: 

Pranimin e pjesshëm të padisë.  

Detyrimin e palës së paditur Admir Mulaj ti paguaj palës paditëse Elton Gongo, 3 % të shumës 

sipas akt - marrëveshjes nr. 856 rep. nr. 414 kol. datë 21.06.2012 të lidhur mes palëve. 

Rrëzimin e padisë përsa i përket pagimit të interesave bankare mbi këtë shumë”. 

       5. Kundër këtij vendimi ka paraqitur rekurs Admir Mulaj, i cili  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. 587 datë 15.11.2018 të Gjykatës së Lartë është vendosur:   

“Pezullimi i ekzekutimit të vendimit nr. 988, datë 18.06.2018 të Gjykatës së Apelit Tiranë”. 

      6. Kërkuesi Elton Gongo ka paraqitur kërkesë me nr.4239 prot. datë 25.11.2021, për 

revokimin e vendimit nr.587 datë 15.11.2018 të Gjykatës së Lartë me të cilin është vendosur: 

“Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr.988 datë 18.06.2018 të Gjykatës së Apelit Tiranë”. 

       6.1. Pala kërkuese Elton Gongo si shkaqe për të cilat kërkon revokimin e vendimit të 

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

-Gjykata e Lartë me vendimin nr.587, datë 15.11.2018 ka vendosur pranimin e kërkesës për 

Pezullim të vendimit nr. 988, datë 18.06.2018 të Gjykatës së Apelit Tiranë të paraqitur nga pala 

e paditur Admir Mulaj i cili në shkaqet e paraqitura në kërkesë parashtron: 

-Se vendimi nr. 587, datë 15.11.2018 të Gjykatës së Apelit Tiranë është nxjerrë në kundërshtim 

me ligjin dhe provat e administruara në dosje gjyqësore se duhet lënë në fuqi vendimi i Gjykatës 

së Rrethit Tiranë. 

-Nëse do të procedohet me ekzekutimin e vendimit palës së paditur Admir Mulaj do ti vinte 

një dëm ekonomik i pakthyeshëm për këto arsye (pa e mbështetur në prova).  

-Së pari, me paaftësi paguese nëse do të fitojë gjyqin në Gjykatën e Lartë pala e paditur Admir 

Mulaj, pala paditëse Elton Gongo është për tu përballur në paaftësi paguese, i cili nuk ka asnjë 

pronë apo pasuri dhe mund të ketë harxhuar këtë shumë që do të ekzekutohet tani (aludim) pa 

mbështetur në provë. 

-Së dyti pala e paditur është ortak i vetëm në shoqërinë e ndërtimit disponon prona, prej tij 

është investuar dhe një nxjerrje në ankand do ti sillte një dëm të madh dhe të pakthyeshëm 

shoqërisë se tij. Pasi do ti krijoheshin pafund problem në lejet e ndërtimit. Nëse llogarisim 

dëmin që merr Elton Gongo deri sa të vije moment i rekursit, gjykojmë se për ne nuk ka asnjë 

dëm të pakthyeshëm. (Aludim dhe konflikti është midis personave fizik dhe jo me personin 

juridik që citon pala në shkaqet e kërkesës). 

-Elton Gongo nuk ka rrezik që të mos ekzekutohet vendimi në favor të tij në të ardhmen, nëse 

fiton në Gjykatë të Lartë (paragjykon dhe aludon në favor të tij). 

-Gjykata e apelit nuk ka vlerësuar në mënyrë të drejtpërdrejtë dhe të mbështetur në akte ligjore, 

vlera monetare që ka përfituar Elton Gongo që i është akorduar paditësit është më e lartë dhe 

pa arsyeshme. Si dhe në Gjykatën e Apelit nuk na u mundësua paraqitja e mandatë pagesave 

(çfarë mandate pagesash aludim) pasi e kanë pasur të gjithë të drejtën të paraqisnin çdo provë 

dhe nuk kanë paraqitur asnjë provë si në procesin e gjykimit të themelit në Gjykatën e Rrethit 

Tiranë si dhe në zhvillimin e gjykimit në Gjykatën e Apelit. Të gjitha shkaqet janë apriori të 

pa justifikuara me prova për të provuar shkaktimin e dëmit serioz dhe të madh që mund ti 

shkaktohen palës së paditur në të ardhmen Admir Mulaj. 



 
 

-Bëjmë me dije trupin gjykues se asnjë nga shkaqet e paraqitura nga pala e paditur Admir Mulaj 

nuk janë në përputhje me kërkesat e dispozitivit të nenit 479 pika 1 germa a, b të KPC, pasi 

janë vetëm aludime të pa mbështetura në prova dhe në ligj vetëm dhe vetëm mospërmbushjen 

e detyrimit me qëllim shmangien nga ky detyrim i lindur nga aktmarrëveshja noteriale e cila 

është e vitit 2012. Pra me kërkesën e paraqitur nga pala e paditur Admir Mulaj e datës 

09.10.2018 me nr. 3524/2 nuk qëndron asnjë nga shkaqet ligjore dhe të kërkuara nga ligjvënësi 

në dispozitivin e nenit 479 të K.P.C. në të cilin citohet se Gjykata e Lartë pasi është paraqitur 

rekurs, me kërkesën e palës, mund të vendosë pezullimin e ekzekutimit kur: Ekzekutimi i 

menjëhershëm i vendimit do të sillte pasoja të rënda e të pariparueshme. b. Pala kërkuese 

depoziton garanci materiale që siguron ekzekutimin e vendimit. 

-Sjellim në vëmendje të trupit gjykues se ka kaluar më shumë se dy vjet gjysmë që nga marrja 

e masës së pezullimit të vendimit nr. 587 datë 15.11.2018. Arsyet për të cilat është vendosur 

masa e pezullimit  kanë rënë, pasi ka kaluar një kohë relativisht e gjatë dhe ka humbur këtë 

shkak dhe pasojë sot.   

-Pra sikundër kemi provuar nga provat shkresore se pala e paditur është person me probleme 

të shumta në fushën e detyrimeve me të tretët  dhe nuk ka së çfarë dëmi ti shkaktohet nga lejimi 

i ekzekutimit të vendimit nr. 988 datë 18.06.2018 të Gjykatës së Apelit Tiranë, në kuptim të 

nenit 479 të KPC, nuk jemi para këtij shkaku ligjor. Në kuptim të nenit 479 pika 6 të KPC do 

të jem unë paditësi palë e dëmtuar pasi ka mundësi që ky vendim të mos ekzekutohet nga 

detyrimet deh konfliktet e shumta që ka pala e paditur.  

- Në akt marrëveshjen Noteriale të datës 21.06.2012 ku vetë pala ka pranuar se do e përmbush 

këtë detyrim dhe sikur të mos realizohet kontrata.  

-Ju bëjmë me dije se duhet ta kisha marrë këtë shpërblim për punën e kryer  që në vitin 2012 

muaji qershor dhe është pala e paditur me anë të mashtrimit duke mos paguar për punën e kryer 

fakt të cilin e provojmë më së miri me Akt -marrëveshjen e datës 21.06.2012 me nr. 856 rep. 

me nr. kol. 414 të lidhur midis palës së Paditëse (Elton Gongo dhe palës së paditur Admir 

Mulaj) objekt gjykimi nga ka lindur dhe detyrimi. Ju bëjmë me dije se kanë kaluar më shumë 

se 9 vjet që pala e paditur nuk përmbush detyrimin ligjor të pranuar në këtë akt-marrëveshje 

me vullnet të lirë nga të dyja palët. (jemi para rastit për mospagim për punën e kryer). 

-Ju bëjmë me dije se pala e paditur ka pranuar të paguajë vlerën 3% të kontratës dhe në rast 

mosrealizimi. Por duam t’ju sjellim në vëmendjen tuaj se pala e paditur nuk do të ekzekutojë 

këtë detyrim që i buron nga aktmarrëveshja, por kërkon ti shmanget me çfarëdo mënyre dhe 

me hapësirat që i jep ligji. Duam t’iu kujtojmë dhe t’iu vëmë në dispozicion provën shkresore 

të pandryshueshme që provon të kundërtën e asaj që aludon me pa të drejtë pala e paditur në 

kërkesën e saj të datës 09.10.2018 me nr. 3524/2. 

-Në kundërshtim dhe të nenit 142 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë dhe nenit 6, 35, 

42 të Konventës se të Drejtave të Njeriut ku aderon dhe shteti ynë, kërkojmë një proces të drejtë 

të paanshëm dhe në kohë, kemi shkelje të afatit të gjykimit tej çdo afati ligjor që parashikon 

dispozita nenit 142 të Kushtetutës, për një proces të rregullt në kohë. Jam unë paditësi i 

penalizuar për mosekzekutim të vendimit në kohë dhe të mosmarrjes në kohë të pagesës për 

punën e kryer nga pala e paditur që më shkaktohet dëm dhe jo palës së paditur e cila e ka 

shprehur vullnetin se është dakord të paguajë vlerën 3% dhe sikur mos të realizohet kontrata e 

shitjes së të drejtës reale.  

-Bëjmë me dije trupin gjykues se i rrezikuar për të mos u ekzekutuar vendimi nr. 988, datë 

18.06.2018 të Gjykatës së Apelit Tiranë jam unë paditësi, pasi kam dhënë shërbimin që në 

qershor të viti 2012 dhe jemi në vitin 2021 afërsisht po afrohen  10 vjeçarit  që duhet të isha 

paguar për punën e kryer dhe vetë pala ka pranuar me vullnetin e tij të lirë të paguajë vlerën e 

përcaktuar në marrëveshjen Noteriale me nr. 856 rep. me nr. Kol. 414, datë 21.06.2012 të Zyrës 

së Noterisë Tiranë të Noteres Elida H.Take, i cili ka pranuar se edhe sikur marrëveshja të mos 

realizohet pala e paditur ka pranuar të paguajë vlerën 3% të çmimit të kontratës së premtimit 



 
 

të shitjes se të drejtës reale. Bëjmë me dije trupin gjykues se i rrezikuar për të mu shkaktuar 

një dëm i pariparueshëm dhe mos marrja në kohe e pagesës për shërbimin e kryer nga ana e 

palës paditëse, si dhe duke parë dhe sjelljen e palës së paditur, rrezikohem nga mos kryerja e 

këtij detyrimi nga pala e paditur kur kanë kaluar me shumë se 9 vjet nga lindja e detyrimit. 

-Kërkuesi ka paraqitur si provë krahas vendimit nr. 587 datë 15.11.2018 të Gjykatës së Lartë 

dhe një kopje të vizës së legalizuar të lëshuar nga ambasada Amerikane.   

      7. Gjithashtu, konstatohet se pala  tjetër Admir Mulaj, pjesëmarrës në gjykimin e 

çështjes ku është dhënë vendimi gjyqësor, është njoftuar rregullisht për kërkesën e paraqitur 

nga pala kërkuese dhe  ka parashtruar këto argumente lidhur me bazueshmërinë në ligj të 

kërkesës për revokim pezullimi  dhe për qëndrimin e tij. 

-Nga ana e kërkuesit Elton Gongo janë bërë disa kërkesa për revokimin  e pezullimit të 

vendosur nga Gjykata e Lartë. Në të gjitha këto kërkesa kërkuesi nuk ka paraqitur shkaqe 

ligjore, të parashikuara nga KPC  për revokimin e vendimit.  

-Përsa i përket kërkesës aktuale, bëjmë me dije se kërkuesi ka paraqitur si prova të reja  dy 

procese gjyqësore që unë kam në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë. Në të dyja proceset jam 

palë paditëse që kërkoj të drejtat e mia, si në rastin e pjesëtimit të pasurisë ashtu dhe në rastin 

tjetër kërkoj të drejtat e  mia  pasurore. 

-Kërkuesi Elton Gongo i ka patur të gjitha mundësitë për tu informuar  në formë zyrtare pranë 

Prokurorisë dhe jo të merrte informacione të rreme dhe dashakeqëse nga një organ i shtypit për 

ti paraqitur si fakte të vërteta në Gjykatën e Lartë.   

-Përsa i përket pretendimit se kemi shkelje të afatit të arsyeshëm të gjykimit, këtë kërkesë e 

konsiderojmë tërësisht të pa bazuar dhe të pambështetura në kushtet reale specifike ku prej disa 

vitesh po punon Gjykata e Lartë. Kërkuesit nuk i është cenuar asnjë afat i arsyeshëm për 

shqyrtimin e çështjes e për rrjedhojë nuk kemi asnjë shkelje të nenit 142 të Kushtetutës dhe 

nenit 6, 35, 42 të Konventës së të Drejtave të Njeriut.         

-Nuk mund të pretendohet që një personi i rrezikohet jeta dhe kjo të përbëjë shkak ligjor dhe 

rrezik për mos përmbushjen e  detyrimit. Z.Admir Mulaj nuk ka asnjë problematikë me asnjë 

person dhe nga organet ligjzbatuese nuk është nisur asnjë çështje në lidhje me “atentatin” që 

shprehet kërkuesi.  

-Ky vendim nuk mund të ketë lidhje me Admir Mulaj dhe nuk  mund ti kërkohen vlera 

monetare për të sponsorizuar  emigracionin  e kërkuesit. Largimi i kërkuesit në emigracion do 

ta bënte akoma më të pamundur rikthimin e vlerës monetare tek Admir Mulaj. 

-Vendimi i Gjykatës së Apelit të cilin e kemi rekursuar e konsiderojmë si vendim haptazi në 

kundërshtim me ligjin dhe të pabazuar  në provat dhe faktet e administruara gjatë hetimit 

gjyqësor. 

-Përfundimisht në kërkesën e tij kërkuesi Elton Gongo nuk ka paraqitur asnjë shkak ligjor në 

mënyrë që gjykata të vendosë  revokimin  pezullimit të vendimit.                

 

II. Vlerësimi i Kolegjit Civil  

 

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

kërkuese Elton Gongo, për revokimin e vendimit nr.587 datë 15.11.2018 të Gjykatës së Lartë 

është e pabazuar në ligj. 

      9. 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. 



 
 

      10. 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.  

       11. 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, 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. 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.587 datë 

15.11.2018 të vendosur nga Gjykata e Lartë. 

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

pranuar kërkesën e paraqitur nga kërkuesi Elton Gongo për revokimin e vendimit nr.587 datë 

15.11.2018 të Gjykatës së Lartë. 

 

PËR KËTO ARSYE, 

 

Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë, në bazë të nenit 479/6 të Kodit të Procedurës Civile. 

 

VENDOSI: 

 

       Rrëzimin e kërkesës së kërkuesit Elton Gongo, për revokimin e vendimit nr. 587, datë 

15.11.2018 të Gjykatës së Lartë. 

 

                                                                                                       Tiranë, më datë 28.01.2022 

 

 

   A N Ë T A R               A N Ë T A R       K R Y E S U E S 

   Ilir PANDA                                 Sokol SADUSHI       Ervin PUPE 


