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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI CIVIL 

 

Nr. 582/1 i Regj.Themeltar 

Nr. 582/1 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 

Albana   Boksi            - Anëtare 

Sandër   SIMONI       - Anëtar 

 

 në datë 22.09.2021, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën me nr. 582/1 

akti, datë 16.07.2021, si më poshtë: 

 

KËRKUES:           Shyqyri Cjapi.  

 

OBJEKTI:          Revokimin e vendimit të pezullimit me nr. 582 datë 14.11.2018 

të Gjykatës së Lartë, për pezullimin e ekzekutimit të  vendimit  

nr. 690 datë 12.07.2018 të Gjykatës së Apelit Vlorë.    

  

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

 

Për çështjen civile që iu përket palëve: 

 

PADITËS:    Shyqyri Cjapi.                 

 

E  PADITUR:  Shoqëria SH-D Petrolium 2008 sh.p.k. 

 

KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SE LARTË 

 

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

 

V Ë R E N 

I. Rrethanat e çështjes 

 

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

me datë 16.07.2021 ka paraqitur një kërkesë për; Revokimin e vendimit të pezullimit me 

nr.582 datë 14.11.2018 të Gjykatës së Lartë, për pezullimin e ekzekutimit të  vendimit  nr.690 

datë 12.07.2018 të Gjykatës së Apelit Vlorë.   

     2. Referuar akteve të administruara në gjykatat e faktit rezulton se paditësi Shyqyri Cjapi i 

është drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier kundrejt palës së paditur Shoqëria SH-D 

Petrolium 2008 sh.p.k. me padinë objekt;  Përmbushje detyrimi,  shitblerje kuotash ...... 
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     3. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Fier, me vendimin nr.4625 (1182) datë 31.10.2016  ka 

vendosur:  

“Rrëzimin e padisë. 

Shpenzimet gjyqësore siç janë kryer”. 

     4. Gjykata e Apelit Vlorë, me vendimin nr. 690 datë 12.07.2018 ka vendosur: 

“Ndryshimin e vendimit nr. 4625 (1182) datë 20.10.2015 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier 

si më poshtë: 

Detyrimin e të paditurit shoqëria SH-D Petrolium sh.p.k. ti paguajë palës paditëse shumën 

prej 98 000 (nëntëdhjetë e tetëmijë) USD (dollar). 

Shpenzimet gjyqësore i ngarkohen të paditurit Shoqëria SH-D Petrolium 2008 sh.p.k.   

Lënien në fuqi të vendimit të mësipërm për pjesën e rrëzimit të padisë ndaj të paditurit 

Dashnor Sulkaj”.   

     5. Kundër këtij vendimi ka paraqitur rekurs pala e paditur Shoqëria SH-D Petrolium 2008 

sh.p.k.  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. 582 datë 

14.11.2018 të Gjykatës së Lartë është vendosur:   

“Pezullimi i ekzekutimit të  vendimit  nr. 690 datë 12.07.2018 të Gjykatës së Apelit Vlorë.” 

     6. Kërkuesi Shyqyri Cjapi ka paraqitur kërkesë me nr. 2539 prot. datë 16.07.2021, për 

revokimin e vendimit nr. 582 datë 14.11.2018 të Gjykatës së Lartë me të cilin është vendosur: 

“Pezullimi i ekzekutimit të  vendimit  nr. 690 datë 12.07.2018 të Gjykatës së Apelit Vlorë”. 

    7. Pala kërkuese Shyqyri Cjapi si shkaqe për të cilat kërkon revokimin e vendimit të 

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

-Kemi ardhur në dijeni se Shoqëria SH-D Petrolium 2008 sh.p.k.  ka pezulluar aktivitetin e 

saj, sipas ekstraktit të QKB-së. Për më tepër rezulton që kjo shoqëri e ka pezulluar aktivitetin 

e saj që me datë 20.07.2018 pra 8 (tetë) ditë pasi u shpall vendimi nr. 690 datë 12.7.2018 dhe 

që nga ajo kohë është me status pasiv. 

-Referuar këtyre fakteve del qartë se tashmë nuk jemi në kushtet kur Shoqërisë SH-D 

Petrolium 2008 sh.p.k. mund ti vij ndonjë dëm i madh e i pariparueshëm nga ekzekutimi  i 

vendimit nr. 690 datë 12.07.2018 të Gjykatës së Apelit Vlorë. Pra shoqëria ka mbi tre vjet që 

nuk po kryen asnjë lloj aktiviteti, për më tepër nuk rezulton të ketë kryer ndonjë veprim për 

mbledhjen e të ardhurave nga debitorët. Në rast se kjo situatë do të vazhdojë kështu  duke qen 

i pezulluar ekzekutimi i vendimit atëherë ekziston rreziku të mos e ekzekutojë dot vendimin 

në favor të tij për shkak të mungesës së likuiditeteve të palës së paditur.  

-Gjithashtu dhe shkaqet për të cilat është vendosur pezullimi i ekzekutimit të vendimit nuk 

kanë ekzistuar ndonjëherë dhe nuk ka arsye të vijojë të mbetet i pezulluar. Nuk ka dhe nuk 

ekziston asnjë dëm i i pariparueshëm që mund ti vinte Shoqërisë SH-D Petrolium 2008 

sh.p.k. nga ekzekutimi i vendimit, pasi shoqëria nuk ka ushtruar aktivitet edhe përpara 

paraqitjes së kërkesës për pezullimin e ekzekutimit, pasi ajo nuk ka gjeneruar të ardhura për 

shkak të mos ushtrimit të aktivitetit. Pikërisht pezullimi i ekzekutimit na bën të dyshojmë se 

është bërë për t’iu shmangur detyrimit kundrejt kërkuesit Shyqyri Cjapi.      

-Nga historiku i shoqërisë rezulton se kjo shoqëri e ka pezulluar aktivitetin e saj dhe në 

periudha të tjera por jo për një kohë kaq të gjatë.  

-Përfundimisht kërkojmë revokimin e  vendimit të pezullimit me nr.582 datë 14.11.2018 të 

Gjykatës së Lartë.       

    8. Gjithashtu, konstatohet se pala  tjetër shoqëria SH-D Petrolium sh.p.k., 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.  
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Paditësi në këtë gjykim ndodhet me cilësinë e ish ortakut i cili nuk është larguar nga shoqëria 

por i ka shitur kuotat dhe ligjërisht me shitjen e kuotave ortakut i humbet çdo e drejtë mbi 

shoqërinë e drejtë që buronte pikërisht nga këto kuota. 

Me deklaratën nr. 1137 rep. dhe nr.716 kol. datë 16.09.2014 ortaku Shyqyri Cjapi i ka shitur 

aksionet Dashnor Sulkës si ortak i kësaj shoqërie duke i shkëputur kështu lidhjet me 

shoqërinë SH.D. Petrolium 2008. 

Duke u nisur nga fakti se kuota fillestare e regjistruar ka qenë 50.000 lekë atëhere detyrimi i 

shoqërisë për të likuiduar paditësin bie pasi ai është larguar pa asnjë detyrim. 

Ligji 9901 date 14.04.2008 “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare” neni 77 shpreh qartë të 

drejtat dhe detyrimet. 

Me shitjen e kuotave ortakut i humbet çdo e drejtë mbi shoqërinë e drejtë që buronte pikërisht 

nga këto kuota. 

Një nga këto të drejta ka të bëjë pikërisht me shpërndarjen e fitimit të shoqërisë, në raport me 

pjesën e secilit ortak (nëse nuk parashikohet ndryshe në statut). 

Gjykata e Apelit ndryshe nga ajo çka është shprehur ne vendim ka dalë jashtë objektit të 

padisë pasi objekti i padisë është përmbushje detyrimi të shitblerjeve të kuotave të shoqërisë 

tregtare SH-D Petrolium 2008 detyrimin për pagimin e vlerës monetare 98.000 usd. 

Kjo shume siç rezultoi edhe gjatë gjykimit nuk është pjesë e vendosur në fillim në vlerën e 

kuotës por është pjesë e fitimit të shoqërisë.  

Paditësi pretendon likuidim kuote (vlera e kuotës përbën pjesën që ortaku zotëron në 

kapitalin themeltar por jo në kapitalin e vetë shoqërisë si dhe fitimin e shoqërisë) pra këtë fakt 

duhej të merrte dhe të shqyrtonte Gjykata e Apelit Vlorë për të arritur në një konkluzion dhe 

vendim të drejtë të saj. 

Me këtë dua të theksoj se mungesa e një shkaku të ligjshëm e bën veprimin juridik të 

pavlefshëm. 

Shoqëria për momentin është me aktivitet të pezulluar por me marrjen e shumës sipas 

vendimit të Gjykatës nga pala debitore shoqëria tregtare Stream Oli & Gas LTD sot shoqëria 

Transatlantic Albania LTD do të filloj përsëri aktivitetin e saj. 

Prandaj ju kërkoj që kjo kërkesë për revokim të vendimit nr.582 datë 14.11.2018 të Gjykatës 

së Lartë me të cilin është vendosur pezullimi i ekzekutimit të vendimit nr.690 datë 

12.07.2018 të Gjykatës së Apelit Vlorë të lihet në fuqi deri sa të shqyrtohet çështja nga ana 

juaj.    

 

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 

Shyqyri Cjapi për revokimin e vendimit nr.582 datë 14.11.2018 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 
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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 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. 582 datë 14.11.2018 të vendosur nga Gjykata e Lartë. Vetëm fakti që pala kërkuese 

pretendon se që nga momenti i dhënies së vendimit të pezullimit, shoqëria nuk ka gjeneruar të 

ardhura për shkak të mos ushtrimit të aktivitetit dhe pezullimi i ekzekutimit na bën të 

dyshojmë se është bërë për t’iu shmangur detyrimit kundrejt kërkuesit Shyqyri Cjapi,  nuk 

përbëjnë arsye ligjore për Kolegjin i cili të krijojë bindjen që duhet të  vendoset pranimi  i 

kërkesës së kërkuesit 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 Shyqyri Cjapi, për revokimin e vendimit nr. 582 

datë 14.11.2018 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: 

 

Rrëzimin e kërkesës së kërkuesit Shyqyri Cjapi, për revokimin e vendimit nr. 582 datë 

14.11.2018 të Gjykatës së Lartë. 

 

                                                                                                              Tiranë, më 22.09.2021 

 

 

    ANËTAR            ANËTAR E           KRYESUES 

 

Sandër SIMONI                        Albana BOKSI                       Ervin PUPE      


