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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI CIVIL 

 

Nr. 263/2 i Regj.Themeltar 

Nr. 263/2 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 

  

në datën 05.07.2021, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën nr. 263/2 akti, 

datë 29.04.2021, si më poshtë: 

  

KËRKUES: Cyme Manoku 

 

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

263, datë 07.06.2018 nëpërmjet të cilit është vendosur 

Pezullimi i ekzekutimit të vendimit nr. 379, datë 02.03.2015 të 

Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë, lënë në fuqi me vendimin 

nr. 1001, datë 29.09.2016 të Gjykatës së Apelit Vlorë, përsa i 

përket kundërpadisë. 

 

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

 

KOLEGJI CIVIL  

 

Pasi dëgjoi relacionin e gjyqtarit Ervin Pupe dhe bisedoi çështjen në tërësi në dhomën 

e këshillimit, 

V Ë R E N 

 

I. Rrethanat e çështjes 

 

1. Para Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji), përfaqësuesi ligjor i 

palës kërkuese Skënder Sheqeri etj, me datë 19.06.2020 ka paraqitur kërkesë për: “Revokimin 

e vendimit të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë nr. 263, datë 07.06.2018 nëpërmjet të cilit 

është vendosur Pezullimi i ekzekutimit të vendimit nr. 379, datë 02.03.2015 të Gjykatës së 

Rrethit Gjyqësor Vlorë, lënë në fuqi me vendimin nr. 1001, datë 29.09.2016 të Gjykatës së 

Apelit Vlorë, përsa i përket kundërpadisë”.   

2. Referuar akteve të administruara në gjykatat e faktit rezulton se pala paditës 

Shoqëria Iliad 1 shpk, i janë drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë kundrejt palës së 

paditur Cyme Manoku etj, me padinë objekt: “Detyrimin e të paditurve Bedini solidarisht të 
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paguajnë paditësit shpenzimet e nevojshme dhe të dobishme të kryera mbi sendin në masën 

3.709.856 lekë, duke urdhëruar mbajtjen e sendit truall me sipërfaqe ...” ndërsa pala e 

paditur ka ngritur kundërpadi duke kërkuar ti paguajë palëve të paditura kundërpaditëse 

shumën 2.4436.614 lekë për dëmin e shkaktuar në formën e frutave civile ...... 

3. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Vlorë, me vendimin nr. 379, datë 02.03.2015 ka 

vendosur: 

“Pranimin pjesërisht të padisë. 

Detyrimin e të paditurit Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Tregtisë dhe Sipërmarrjes të 

shpërblejë dëmin pasuror të shkaktuar ndaj shoqërisë Iliad 1 sh.p.k në shumën 3.709.856 

lekë. 

Detyrimin e të paditurit Ministria e Zhvillimin Ekonomik, Tregtisë dhe Sipërmarrjes të 

shpërblejë dëmin pasuror në formën e fitimit të munguar të shkaktuar ndaj shoqërisë Iliad 1 

sh.p.k. në shumën dhe shuma prej 23.242.168 lekë. 

Rrëzimin e padisë përsa i përket kërkimeve të kundërdrejtuara mbi të paditurit Bedini. 

Pranimin e kundërpadisë. 

Detyrimin e palës paditëse të kundërpaditur Iliad 1 sh.p.k. të paguajë për llogari të paditurve 

kundërpaditës shumat si më poshtë: 

Znj. Cyme Manoku 1/6 e shumës 2,436,614 lekë si vlerë e përdorimit të sendit dhe 1/6 e 

shumës së kamatëvonesës mbi detyrimin principal nga data 23.05.2013 e deri në datën kur 

vendimi do të ekzekutohet; 

Z. Mirvjen Bedini 1/24 e shumës 2,436,614 lekë si vlerë e përdorimit të sendit dhe 1/24 e 

shumës së kamatëvonesës mbi detyrimin principal nga data 23.05.2013 e deri në datën kur 

vendimi do të ekzekutohet; 

Z. Martin Bedini 1/24 e shumës 2,436,614 lekë si vlerë e përdorimit të sendit dhe 1/24 e 

shumës së kamatëvonesës mbi detyrimin principal nga data 23.05.2013 e deri në datën kur 

vendimi do të ekzekutohet; 

Znj. Meriban Bedini 1/24 e shumës 2,436,614 lekë si vlerë e përdorimit të sendit dhe 1/24 e 

shumës së kamatëvonesës mbi detyrimin principal nga data 23.05.2013 e deri në datën kur 

vendimi do të ekzekutohet; 

Znj. Miranda Bedini 1/24 e shumës 2,436,614 lekë si vlerë e përdorimit të sendit dhe 1/24 e 

shumës së kamatëvonesës mbi detyrimin principal nga data 23.05.2013 e deri në datën kur 

vendimi do të ekzekutohet; 

Z. Hader Bedini 1/6 e shumës 2,436,614 lekë si vlerë e përdorimit të sendit dhe 1/6 e shumës 

së kamatëvonesës mbi detyrimin principal nga data 23.05.2013 e deri në datën kur vendimi 

do të ekzekutohet; 

Znj. Drita Bedini 1/24 e shumës 2,436,614 lekë si vlerë e përdorimit të sendit dhe 1/24 e 

shumës së kamatëvonesës mbi detyrimin principal nga data 23.05.2013 e deri në datën kur 

vendimi do të ekzekutohet; 

Z. Xhaferson Bedini 1/24 e shumës 2,436,614 lekë si vlerë e përdorimit të sendit dhe 1/24 e 

shumës së kamatëvonesës mbi detyrimin principal nga data 23.05.2013 e deri në datën kur 

vendimi do të ekzekutohet; 

Z. Albert Bedini 1/24 e shumës 2,436,614 lekë si vlerë e përdorimit të sendit dhe 1/24 e 

shumës së kamatëvonesës mbi detyrimin principal nga data 23.05.2013 e deri në datën kur 

vendimi do të ekzekutohet; 

Znj. Valbona Bedini 1/24 e shumës 2,436,614 lekë si vlerë e përdorimit të sendit dhe 1/24 e 

shumës së kamatëvonesës mbi detyrimin principal nga data 23.05.2013 e deri në datën kur 

vendimi do të ekzekutohet; 

Znj. Eliza Bode Bedini 1/24 e shumës 2,436,614 lekë si vlerë e përdorimit të sendit dhe 1/24 e 

shumës së kamatëvonesës mbi detyrimin principal nga data 23.05.2013 e deri në datën kur 

vendimi do të ekzekutohet; 
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Znj. Zhaneta Bici 1/24 e shumës 2,436,614 lekë si vlerë e përdorimit të sendit dhe 1/24 e 

shumës së kamatëvonesës mbi detyrimin principal nga data 23.05.2013 e deri në datën kur 

vendimi do të ekzekutohet; 

Znj. Lavdie Bedini 1/24 e shumës 2,436,614 lekë si vlerë e përdorimit të sendit dhe 1/24 e 

shumës së kamatëvonesës mbi detyrimin principal nga data 23.05.2013 e deri në datën kur 

vendimi do të ekzekutohet; 

Znj. Fatmira Goxhi 1/6 e shumës 2,436,614 lekë si vlerë e përdorimit të sendit dhe 1/6 e 

shumës së kamatëvonesës mbi detyrimin principal nga data 23.05.2013 e deri në datën kur 

vendimi do të ekzekutohet”. 

4. Gjykata e Apelit Vlorë, me vendimin nr. 1001, datë 29.09.2016 ka vendosur: 

“Lënien në fuqi të vendimit nr. 379, datë 02.03.2015 të Gjykatës së Shkallës së Parë Vlorë. 

Kundër këtij vendimi ka paraqitur rekurs kërkuesja Shoqëria “Iliad 1” Shpk, e cila ka 

kërkuar edhe pezullimin e ekzekutimit vendimit”. 

5. Gjykata e Lartë me vendimin nr. 263, datë 07.06.2018 ka vendosur:  

“Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 379, datë 02.03.2015 të Gjykatës së Rrethit 

Gjyqësor Vlorë, lënë në fuqi me vendimin nr. 1001, datë 29.09.2016 të Gjykatës së Apelit 

Vlorë, përsa i përket kundërpadisë”. 

6. Në bazë të nenit 479/6 të Kodit të Procedurës Civile, kërkuesit Cyme Manoku kanë 

paraqitur kërkesë, për: Revokimin e vendimit të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë nr. 263, 

datë 07.06.2018 nëpërmjet të cilit është Pezullimi i ekzekutimit të vendimit nr. 379, datë 

02.03.2015 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë, lënë në fuqi me vendimin nr. 1001, datë 

29.09.2016 të Gjykatës së Apelit Vlorë, përsa i përket kundërpadisë. 

7. Në këtë kërkesë parashtrohen shkaqet si vijon: 

 Së pari: Vendimi i mësipërm shkel në mënyrë flagrante të drejtat kushtetuese e 

konventore të të paditurve kundërpaditës, sepse ju mohon garancinë për sigurinë 

juridike për ekzekutimin e vendimeve të formës së prerë (Neni 42 i Kushtetutës Neni 

6 i KEDNJ), ju mohon të drejtën e gëzimit të qetë të pronës (neni 41 (1) i Kushtetutës, 

neni 1 i Protokollit të parë shtesë të KEDNJ). 

 Pala paditëse Iliad 1 shpk, dihet botërisht dhe të provuar me vendim gjyqësore të 

formës së prerë se mban dhe shfrytëzon pa titull, pronën private të palës së paditur 

kundra paditëse të fituar me anë të vendimit nr. 79, datë 16.05.1995 të Komisionit të 

Kthimit dhe Kompensimit të Pronave Bashkia Vlorë. 

 Pala e paditur e ka fituar të drejtën e pronës mbi truallin ku zhvillon aktivitet në 

mënyrë të paligjshme Shoqëria Iliad 1 shpk që në vitin 1995, përpara 23 vitesh dhe 

akoma nuk e ka shtënë në posedim për shkak të veprimtarisë së paligjshme të 

Shoqërisë Iliad 1 shpk dhe për shkak të veprimtarisë së paligjshme të organeve të 

administratës shtetërore (Ministria) në dëm të interesave të palës së paditur 

kundërpaditëse dhe ish pronare të tokës truall. 

 Po ashtu, kam filluar këtë gjyq që në vitin 2004 dhe janë mbushur 14 vjet në këtë 

kalvar, duke i fituar të gjitha gjyqet, por pa arritur që në fund të gëzojë e qetë 

pronësinë time të njohur me ligj. 

 Në këto rrethana vendimi i Gjykatës së Lartë nr. 263, datë 07.06.2018 që vendos 

“pezullimin e ekzekutimit të vendimit të formës së prerë sa i takon kundërpadisë” 

është i kundërligjshëm. 

 Së dyti: Vendimi i Gjykatës së Lartë nr. 263, datë 07.06.2018 vjen në kundërshtim me 

ligjin, përkatësisht me nenin 479 (7) të KPC, i cili përcakton se: “Në çdo rast Gjykata 

e Lartë arsyeton vendimin e saj. ”. Vendimi për të cilin kërkohet të revokohet është i 

paarsyetuar dhe nuk plotëson kërkesat e nenit 479 (1) (a,b) të KPC. Në pjesën e 

arsyetuese të vendimit Gjykata nuk jep asnjë fakt konkret apo rrethane që të vërtetojë 
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se për palën paditëse të kundërpaditur Iliad shpk, “...ekzekutimi i menjëhershëm i 

vendimit do të sillte pasoja të rënda e të pariparueshme. ”. 

 Gjykata Kushtetuese ka konsoliduar jurisprudencën saj sa i takon procesit të rregullt 

lidhur me arsyetimin e vendimit, se:... Në jurisprudencën e saj, Gjykata ka nënvizuar 

domosdoshmërinë e arsyetimit të vendimeve gjyqësore, penale apo civile, si një 

garanci për procesin ligjor. Vendimi duhet të mbështetet vetëm mbi faktet që janë 

paraqitur gjatë procesit gjyqësor dhe duhet të përmbajë bazën ligjore mbi të cilën 

bazohet zgjidhja e mosmarrëveshjes, analizën e provave dhe mënyrën e zgjidhjes së 

mosmarrëveshjes. Arsyetimi i vendimeve është element thelbësor i një vendimi të 

drejtë. ...(shih vendimet nr. 8, datë 16.03.2011: nr. 7, datë 09.03.2009 dhe nr. 23, datë 

04.11.2008 ... nr. 55, datë 18.12.2012; nr. 20, datë 13.04.2012 dhe nr. 38, datë 

30.12.2010 të Gjykatës Kushtetuese). 

 Duke e parë jurisprudencën e mësipërme në raport me vendimin për pezullim 

ekzekutimi të kërkuar për revokim, konstatohet se ky vendim vjen në kundërshtim me 

këtë jurisprudence, sepse ka një arsyetim fiktiv, alogjike dhe me një kontradiksion të 

hapur apo edhe të fshehtë. 

 Në arsyetimin e saj Gjykata e Lartë nuk mban në konsideratë aspak interesin e palës 

tjetër, nuk vendos në një balance interesat e saj me interesat e palës paditëse të 

kundërpaditur Iliad 1 shpk. 

 Gjykata në vendimin e pezullimit nuk mban asnjë qëndrim në lidhje me cenimin e të 

drejtës themelore, të drejtës kushtetuese dhe konventore të gëzimit të qetë e të 

garantuar të pronës time private në kundërshtim me nenet 15 (1) dhe 41 (1) të 

Kushtetutës dhe neni 1 i Protokollit të parë shtesë të KEDNJ. 

 Së treti: Pala paditëse e kundërpaditur e ka argumentuar kërkesën e saj për pezullim, 

për shkak të vendimit nr. 181, datë 13.4.2017 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë me 

të cilin është vendosur pezullimi i ekzekutimit të vendimit nr. 379, datë 2.3.2015 të 

Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë, lënë në fuqi me vendimin nr. 1001, datë 

29.9.2016 të Gjykatës së Apelit Vlorë sa i takon padisë. (Shih fq. 3 të Vendimit për të 

cilin kërkohet revokimi). 

 Sipas kërkesës së këtij subjekti, pezullimi i ekzekutimit të këtij vendimi, sa i takon 

padisë, e vendos shoqërinë në vështirësi financiare, ndaj kërkohet që të pezullohet 

edhe ekzekutimi i këtij vendimi sa i takon kundërpadisë.(Shih Vendimi i GJK nr. 26-

13, datë 24.06.2013.) 

 Ky qëndrim nuk është aspak logjik dhe ligjor. Detyrimi i paditësit të kundërpaditur 

“Iliad 1” shpk që rrjedh nga posedimi i paligjshëm e në keqbesim i pasurisë tonë është 

detyrim i pavarur dhe i pakushtëzuar nga ndonjë detyrim tjetër, i kërkuar ndaj të 

tretëve nga Shoqëria Iliad 1 shpk., fakt ky i arsyetuar edhe nga dy nivelet e gjykatave. 

Paraqitja e këtyre detyrimeve të pavarura, si të kushtëzuara e të ndërvarura (siç ka 

vepruar edhe Gjykata e Lartë në vendimin e pezullimit të ekzekutimit), paragjykon 

themelin e kësaj çështjeje dhe paanësinë e gjykatës në kundërshtim me nenin 28 të 

KPC. 

 Për më tepër, sa i takon pretendimit për “faliment” nga ky vendim, subjekti Iliad 1 

shpk, nuk rezulton të ketë sjellë asnjë prove, apo asnjë fakt në mbështetje të këtyre 

hipotezave. Gjykata e Lartë i ka marrë të mirëqenë, pa i analizuar e shqyrtuar ato. 

Vetëm deklarimi i këtyre supozimeve është krejtësisht i pamjaftueshëm për të 

përmbush detyrimin e nenit 479 (1) (a) të KPC dhe nenit 8 të KPC. 

 Pretendimi i paditësit të kundërpaditur i ligjëruar edhe nga gjykata në vendimin objekt 

kësaj kërkesë, se: “edhe sikur të prishej vendimi 1001, datë 29.09.2016 i Gjykatës se 

Apelit Vlorë, për pretendimet e familjes Bedini, shuma e kërkuar nga shoqëria Iliad 1 

shpk prej tyre do të ishte e pamundur të rikthehej pasi këta trashëgimtare (3 prej tyre) 
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kanë moshë të madhe”, përveçse janë fyese janë jo etike dhe antiligjore. Është e 

vërtetë që disa nga të paditurit e kundërpaditur janë në moshë të madhe, por ky 

argument është joligjor, pasi me vdekjen e një subjekti, detyrimi nuk shuhet, por 

kalon tek suksesorët e të drejtave, për më tepër që pala e paditur kundërpaditëse 

figuron të jetë pronar i pasurive të paluajtshme që garantojnë vlerën e një padie 

rivendikimi hipotetike jo në shumën që Shoqëria Iliad 1 shpk ju detyrohet atyre sipas 

vendimit nr. 379, datë 02.03.2015 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë lënë në fuqi 

me vendimin nr. 1001, datë 29.09.2016 të Gjykatës së Apelit, por në një vlerë 

shumëfish me të lartë, për këtë arsye ky qëndrim është i paligjshëm e i papranueshëm. 

 Së katërti: Unë kërkuesja jam 86 vjeç, zhvillimi i këtij gjyqi dhe zgjatja e tij prej 14 

vitesh, jo vetëm që nuk garantojnë asnjë të drejtë për një proces të rregullt ligjor. 

8. Kolegji Civil vëren se palët e tjera, pjesëmarrëse në gjykimin e çështjes ku është 

dhënë vendimi gjyqësor, janë njoftuar rregullisht për kërkesën e paraqitur nga 

kërkuesja Cyme Manoku, për revokimin e pezullimit të ekzekutimit të vendimit dhe 

rezulton që Shoqëria Iliad 1 sh.p.k ka parashtruar argumente për qëndrimin e saj, duke 

kërkuar mospranimin e kërkesës për revokim me shkaqet si vijon: 

 Pala kërkuese pretendon se Shoqëria Iliad shpk është poseduese në keqbesim duke 

sjellë në referencë vendimin nr. 2782, datë 12.10.2012 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 

Vlorë, lënë në fuqi nga Gjykata e Apelit Vlorë me vendimin nr. 206, datë 27.05.2013 

me objekt konstatim pavlefshmërie absolute të kontratës së qirasë dhe lirim e dorëzim 

sendi. Kjo çështje është aktualisht për gjykim në Gjykatën e Lartë dhe statusi i 

çështjes ka kaluar dhomën e këshillit dhe është në gjyq. (shih nr. 11115-02436-00-

2013), kjo do të thotë se ekziston mundësia reale, që vendimet e gjykatave të të dy 

shkallëve të prishen dhe si rrjedhojë shoqëria Iliad 1 sh.p.k të rikthehet në posedim të 

pronës shtetërore, të cilën e ka marrë me qira nga Ministria e Ekonomisë. 

 Me vendimin nr. 181, datë 13.04.2017 të Kolegjit Civil të Gjykatës së lartë është 

pezulluar ekzekutimi i vendimit nr. 379, datë 02.03.2015 të Gjykatës se Rrethit 

Gjyqësor Vlorë lënë në fuqi me vendimin nr. 1001, datë 29.09.2016 të Gjykatës së 

Apelit Vlorë, sa i takon padisë. Ky pezullim ekzekutimi është marrë në bazë të 

kërkesës së palës së paditur Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe 

Sipërmarrjes. Pra nga faktet del se ekzekutimi i titullit ekzekutiv, vendim të formës së 

prerë të gjykatës është pezulluar në dëm të palës paditëse të k/paditur Iliad 1 sh.p.k, 

duke e vënë këtë shoqëri në vështirësi financiare. 

 Pa hyrë në themelin e çështjes, ekzekutimi i vendimit nga ana e përmbarimit privat në 

lidhje me pagesën sipas dispozitivit të vendimit gjyqësor do të sillte pasoja të rënda. 

Duke ju referuar rrethanave të faktit të pranuara nga gjykatat e të dy shkalleve, 

rezulton se pala paditëse e k/paditur Iliad 1 sh.p.k, ka kryer investime të 

konsiderueshme, duke u nisur edhe nga natyra e objektit të veprimtarisë ekonomike të 

tij. Kjo shoqëri kryen veprimtarinë tregtare të organizimit të lojërave zbavitëse për 

fëmijë dhe në këto rrethana bllokimi i llogarive bankare sekuestrimi i mjeteve të 

ushtrimit të aktivitetit e vjelja e detyrueshme e tyre, do të kërcënonte ekzistencën e 

shoqërisë. 

 Gjykata e Lartë, Kolegji Civil ka pezulluar ekzekutimin e vendimit me kërkesë të 

Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes, duke bërë të 

mundur mosekzekutimin e vendimit gjyqësor, në rast se do të ekzekutohet ky vendim, 

atëherë nuk do të kishte asnjë problem për shoqërinë, që edhe ajo të ekzekutonte 

vullnetarisht detyrimin ndaj trashëgimtarëve ligjore Bedini. Pra kemi të bëjmë me një 

situate paradoksale, e cila mund të korrigjohet duke u shmangur ardhja e pasojave të 

rënda dhe të pariparueshme. 
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 Edhe sikur të prishej vendimi nr. 1001, datë 29.09.2016 i Gjykatës se Apelit Vlorë, 

duke gjetur të pabaza pretendimet e familjes Bedini, shuma që kërkohet prej shoqërisë 

Iliad 1 sh.p.k prej këtyre të fundit, do të ishte e pamundur të rikthehej, pasi këta 

trashëgimtarë (3 prej tyre) kane moshe të madhe. 

 Një fakt me tepër që duhet të merret parasysh, është gjykimi i themelit me objekt lirim 

e dorëzim sendi me pale paditëse trashëgimtarët Bedini dhe palë e paditur Iliad 1 

sh.p.k dhe Ministria e Zhvillimit Ekonomik..., gjykim në të cilin është pranuar padia e 

trashëgimtarëve Bedini. Kjo çështje është për gjykim në Gjykatën e Lartë dhe statusi i 

çështjes është gjykim, pra ka kaluar në dhomën e këshillimit. në rast të një përmbysje 

(prishje) të vendimeve të shkallës së parë dhe apelit, atëherë edhe vendimi për të cilin 

kërkohet pezullimi i ekzekutimit, do të ishte i prishur, për sa kohë ndryshon padia e 

themelit. 

 Duke ju referuar edhe vendimit Unifikues të Kolegjeve të Bashkuara të Gjykatës së 

Lartë nr.1029, datë 27.10.2000, i cili parashikon mes të tjerash se: “në të gjitha rastet 

kur vendimi i ri që jepet pas prishjes është i ndryshëm nga vendimi i pare, i cili është 

ekzekutuar tërësisht ose pjesërisht, personi që ka përfituar detyrohet të ktheje të gjitha 

përfitimet që ka marrë nga ekzekutimi i vendimit.”, pala paditëse e k/paditur Iliad 1 

sh.p.k, për arsyet e mësipërme, nuk do të ishte më në gjendje të rivendoste në vend të 

drejtat e saj të mëparshme. 

 Për më tepër, pala kërkuese, i ka paraqitur ekzaktësisht të njëjtën kërkesë për 

revokimin të pezullimit të vendimit të formës së prerë në Gjykatën e Lartë, e cila e ka 

protokolluar me nr. 3340 prot, datë 24.09.2018. 

 Po kjo gjykatë është shprehur me vendim në dhome këshillimi, duke rrezuar kërkesën 

e kërkueses Cyme Manoku. Si rrjedhim kemi të bëjmë me një gjë të gjykuar në 

kuptim të nenit 451/a të KPC dhe të praktikës se Gjykatës së lartë në lidhje me këtë 

çështje. Pala kërkuese nuk ka paraqitur asnjë argument të ri, të ndryshëm nga ato të 

paraqitur prej saj në vitin 2018 e për të cilat Gjykata e Lartë është shprehur. 

 Për këto arsye kërkohet rrëzimi i kërkesës së kërkueses Cyme Manoku me objekt 

revokimin e vendimit të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë nr. 263, datë 07.06.2018 

për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 379, datë 02.03.2015 të Gjykatës se 

Rrethit Gjyqësor Vlorë lënë në fuqi me vendimin nr. 1001, datë 29.09.2016 të 

Gjykatës se Apelit Vlorë, për sa i përket kundërpadisë. 

 

II. Vlerësimi i Kolegjit  

 

9. Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji) vlerëson se kërkesa e palëve 

kërkuese Cyme Manoku, për revokimin e vendimit nr. 263, datë 07.06.2018 të Gjykatës së 

Lartë është e pabazuar në ligj. 

10. Në  pikën 6 të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile (KPC), 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 

vendimit gjyqësor të formës së prerë. Kjo e drejtë e palës ndërgjyqëse gjyqhumbëse është 



7 
 

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. 263, datë 07.06.2018 të vendosur nga Gjykata e Lartë, vetëm fakti që ka kaluar një kohë 

relativisht e gjatë. 

14. Gjithashtu Kolegji evidenton se kjo palë ka paraqitur edhe më parë kërkesë për 

revokimin e vendimit me të njëjtat shkaqe, për të cilën është marrë vendimi nr. 263/1, datë 

09.08.2018 me të cilët është vendosur: “Mospranimin e kërkesës për revokimin e vendimit nr. 

263, datë 07.06.2018 të Gjykatës së Lartë me të cilin është vendosur pezullimi i ekzekutimit të 

vendimit nr. 248, datë 12.02.2018 të Gjykatës së Apelit Vlorë.” 

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

pranuar kërkesën e paraqitur nga kërkuesja Cyme Manoku, për revokimin e vendimit nr. 263, 

datë 07.06.2018 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 të Kodit të Procedurës Civile, 

 

V E N D O S I: 

 

Mospranimin e kërkesës për revokimin e vendimit të Kolegjit Civil të Gjykatës së 

Lartë nr. 263, datë 07.06.2018 nëpërmjet të cilit është vendosur pezullimi i ekzekutimit të 

vendimit nr. 379, datë 02.03.2015 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë, lënë në fuqi me 

vendimin nr. 1001, datë 29.09.2016 të Gjykatës së Apelit Vlorë, përsa i përket kundërpadisë. 

 

Tiranë, më 05.07.2021 

   

    ANËTAR            ANËTAR             KRYESUES 

 

Sokol SADUSHI       Ilir PANDA         Ervin PUPE 
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI CIVIL 

 

Nr. 635/1 i Regj.Themeltar 

Nr. 635/1 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 

  

në datën 05.07.2021, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën nr. 635/1 akti, 

datë 16.03.2021, si më poshtë: 

  

KËRKUES: Meri Ilia 

 

OBJEKTI:  Revokim i vendimit të pezullimit të ekzekutimit nr. 635, datë 

20.11.2018 të Gjykatës së Lartë. 

 

BAZA LIGJORE:   Nenet 479 pika 6 i Kodit të Procedurës Civile. 

 

KOLEGJI CIVIL  

 

Pasi dëgjoi relacionin e gjyqtarit Ervin Pupe dhe bisedoi çështjen në tërësi në dhomën 

e këshillimit, 

V  Ë  R  E  N 

 

I. Rrethanat e çështjes 

 

1. Para Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji), përfaqësuesi ligjor i 

palës kërkuese Meri Ilia, me datë 16.03.2021 ka paraqitur kërkesë për: “Revokim i vendimit 

të pezullimit të ekzekutimit nr. 635, datë 20.11.2018 të Gjykatës së Lartë”.    

2. Referuar akteve të administruara në gjykatat e faktit rezulton se paditësja Meri Ilia i 

është drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë kundrejt palës së paditur Fondacioni 

“Language Schools in Albania” (LSIA), me padinë objekt:  “Detyrimin e palës së paditur 

Fondacioni “Language Schools in Albania” (LSIA) të bëjë tek DRT e Tiranës pagesën e 

sigurimeve shëndetësore dhe shoqërore për periudhën 01 Shtator 1997 deri me 01 Shtator 

2009 ...”. 

3. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë me vendimin nr. 4196, datë 12.05.2017 ka 

vendosur:  

“Pranimin e padisë. 
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Detyrimin e palës së paditur të paguaj kontributet e plota të Sigurimeve Shoqërore dhe 

Shëndetësore sipas legjislacionit në fuqi për paditësen në sistemin e Drejtorisë Rajonale 

Tatimore Tiranë për periudhën 01 Shtator 1997 deri me 01 Shtator 2009”. 

4. Gjykata e Apelit Tiranë, me vendimin nr. 2110, datë 03.10.2017 ka vendosur:  

Lënien në fuqi të vendimit nr. 4196, datë 12.05.2017 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 

Tiranë”.    

5. Kundër këtij vendimi ka paraqitur rekurs kërkuesi Fondacioni “Language Schools 

in Albania” (LSIA), i cili ka kërkuar edhe pezullimin e ekzekutimit vendimit. 

6. Gjykata e Lartë me vendimin nr. 635, datë 20.11.2018 ka vendosur:  

“Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 2110, datë 03.10.2017 të Gjykatës së Apelit 

Tiranë”. 

7. Kërkuesja Meri Ilia ka paraqitur kërkesë, për: “Revokim i vendimit të 

pezullimit të ekzekutimit nr. 635, datë 20.11.2018 të Gjykatës së Lartë”, duke 

parashtruar: 

 Gjykata e Lartë me anë të vendimit nr. 635, datë 20.11.2018 ka vendosur pezullimin e 

ekzekutimit të vendimit të Gjykatës së Apelit Tirane. 

 Gjykata e Lartë e ka marrë këtë vendim pas kërkesës së palës së paditur Fondacioni 

“Language Schools in Albania” (LSIA). 

 Arsyetimi i Gjykatës së Lartë në marrjen e vendimit të pezullimit të ekzekutimit të 

vendimit ka qenë i bazuar vetëm në një pikë në faktin se për shkak se në dispozitivin e 

vendimit të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë nuk është përcaktuar një shifër 

konkrete si detyrim i palës së paditur, atëherë ekzekutimi i vendimit është i pamundur, 

për këtë shkak Gjykata e Larte vendosi të pezulloje ekzekutimin e vendimit të 

gjykatës së shkallës së parë. Por, që nga ajo kohë kanë ndodhur zhvillime të reja të 

lidhura me këtë arsyetim. Zyra përmbarimore që kur ka filluar procedurën e 

ekzekutimit, ka vendosur të ekzekutoje vendimin gjyqësor në këtë mënyrë: - të 

caktoje një ekspert kontabël, i cili të llogarisë detyrimin e vendosur nga gjykata. 

Eksperti e ka realizuar aktin e ekspertimit duke e nxjerrë detyrimin me shifrën 

konkrete dhe zyra përmbarimore duhet të vazhdonte ekzekutimin në baze të kësaj 

shifre konkrete. 

 Procedura përmbarimore është kundërshtuar gjyqësisht nga pala e paditur, e cila ka 

kundërshtuar këto veprime përmbarimore, pra caktimin e ekspertit dhe të akteve të 

tjera përmbarimore, por gjykata e shkallës së parë me anë të vendimit nr. 8581, datë 

19.12.2019 ka vendosur se të gjitha pretendimet e Fondacionit LSIA kanë qenë të 

pabaza dhe se mënyra e ekzekutimit të vendimit nga ana e zyrës përmbarimore ka 

qenë korrekte, përfshirë këtu edhe aktin e ekspertizës kontabile. Ky vendim është lënë 

në fuqi edhe nga Gjykata e Apelit Tiranë me anë të vendimit nr. 216, datë 18.11.2020. 

Sipas Gjykatës së Apelit, në vendimit e themelit të gjykatës vendoset një detyrim për 

të paditurin, i cili është lehtësisht i përcaktueshëm me anë të një eksperti kontabël. 

 Në lidhje me këtë po bëjmë një paralelizëm me vendime të ngjashme gjyqësore. Edhe 

në vendimet gjyqësore që përcaktojnë detyrimin e një pale të paguajë interesin 

(kamatën) deri në ekzekutim të vendimit gjyqësor, kemi një detyrim të debitorit, por 

nuk kemi një shifër konkrete. Në këto raste (analoge me rastin tonë), përmbaruesi 

cakton një ekspert kontabël që llogarit kamatën përkatëse, merr vlerën fikse dhe 

procedon me ekzekutimin. Të njëjtën gjë ka bërë edhe përmbaruesi në rastin tonë, i 

cili ka caktuar ekspert dhe ka marrë një vlerë përkatëse nga ekspertiza. 

 Pala e paditur, ashtu si shkruhet në vendimin e Gjykatës së Apelit nuk ka kontestuar 

fare vlerën e ekspertit kontabël, por ka kundërshtuar vetëm faktin se nuk duhej 

caktuar një ekspert në përcaktimin e detyrimit. Për sa më sipër, kanë rënë gjyqësisht të 

gjitha pretendimet e Fondacionit LSIA, të cilat janë pranuar nga Gjykata e Lartë, duke 

u materializuar me vendimin e pezullimit të ekzekutimit të vendimit. Pra, gjykata e 

shkallës së parë dhe e shkallës së dytë kanë vendosur se ekzekutimi do të vazhdojë në 
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atë mënyrë që është nisur, pra me ekspertizën kontabël dhe një shifrën që ka nxjerrë 

kjo ekspertizë (që është një shifër konkrete e detyrimit të Fondacionit LSIA). 

 Duke qenë se këto pretendimet kanë rënë gjyqësisht, kërkojmë të revokohet vendimi i 

pezullimit të ekzekutimit nr. 635, datë 20.11.2018 të Gjykatës së Lartë. Kërkesa jonë 

bazohet në nenin 479 pika 6 të Kodit të Procedurës Civile. 

 

8. Kolegji Civil vëren se palët e tjera, pjesëmarrëse në gjykimin e çështjes ku është dhënë 

vendimi gjyqësor, janë njoftuar rregullisht për kërkesën e paraqitur nga kërkueses Meri Ilia 

për revokimin e pezullimit të ekzekutimit të vendimit, të cilët kanë parashtruar argumente për 

qëndrimin e tyre duke kërkuar mospranimin e kërkesës për revokim duke parashtruar shkaqet 

si vijon: 

 Rezulton nga kërkesa e paraqitur nga kërkuesja se shkaku u kërkesës për revokim të 

vendimit të pezullimit janë veprimet përmbarimore të cilat sipas saj janë kryer në 

mënyrë korrekte, të drejtë dhe si të tilla duke qenë se veprimet përmbarimore, 

(pavarësisht ankimeve të ushtruara nga ana jonë), janë konsideruar të drejta nga 

gjykata, atëherë ato përbëjnë shkak të ndryshim të rrethanave, pasi është marrë 

vendimi i pezullimit të ekzekutimit të vendimit. 

 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: “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”. 

 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 

gjyq humbëse 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. 

 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 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. 

 Fondacioni LSIA vlerëson se rrethanat të cilat diktuan vendimmarrjen e Kolegjit për 

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

vetëm që nuk kanë ndryshuar dhe pala kërkuese nuk paraqiti asnjë rrethanë apo provë 
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të re të bazuar në ligj, e cila bën të domosdoshme revokimin e vendimit nr. 251, datë 

28.10.2020 të vendosur nga Gjykata e Lartë, apo të justifikojë dëmin e rëndë dhe të 

pariparueshëm që mund t'i vijë palës tjetër, për këtë shkak. 

 Fakti se Fondacioni “Praktikimi i gjuhës” ka vijuar kundërshtimin e veprimeve 

përmbarimore të kryera deri në fazën e marrjes së masës së pezullimit nga ana e 

Gjykatës së Lartë është një e drejtë e ushtruar për shkak të afatit procedural të 

kundërshtimit të këtyre veprimeve përmbarimore të kryera deri në atë moment, pra 

për shkak të dekadencës dhe vendimi gjyqësor lidhur me to nuk ka asnjë lidhje me 

vendimin e pezullimit të ekzekutimit të këtij vendimi e aq më pak me themelin e 

çështjes sikundër e paraqet pala kërkuese. 

 Në rastin konkret, vlerësojmë se paditësi, Meri Ilia ka kërkuar revokimin e vendimit 

të pezullimit të ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë, por nuk ka 

parashtruar asnjë rrethanë konkrete për dëmin që mund t'i vijë asaj pale nga masa e 

pezullimit. 

 Për më tepër, paditësi vlerëson së këto rrethana të parashtruara nga kërkuesja jo vetëm 

që nuk përbëjnë në thelb rrethana të ndodhura rishtazi që nuk justifikojnë dëmin e 

rëndë dhe të pariparueshëm, që mund t'i vijë palës së paditur nga ekzekutimi i 

menjëhershëm i vendimit gjyqësor të formës së prerë, por janë rrethana të cilat 

provojnë se Kolegji Civil prezumohet se i ka vlerësuar në momentin kur ka vendosur 

pezullimin e vendimit gjyqësor të formës së prerë, duke i pezulluar këto veprime 

përmbarimore dhe nuk mund të jenë gjykatat e nivelit më të ulët të cilat vlerësojnë 

apo peshojnë dëmin potencial që mund t'i vijë të dyja palëve ndërgjyqëse nga 

ekzekutimi apo mosekzekutimi i menjëhershëm i vendimit gjyqësor të formës së 

prerë. Vendimmarrja e këtyre gjykatave lidhet me veprimin përmbarimor dhe shkaqet 

apo arsyet përse këto veprime janë kundërshtuar gjyqësisht. 

 Nga ana tjetër këto rrethana provojnë përpara këtij Kolegji se në rast të revokimit të 

kësaj mase dëmi që i shkaktohet të paditurit Fondacionit “Praktikimi i Gjuhës”, për 

shkak të këtyre veprimeve përmbarimore, do të ishte edhe më i lartë pasi përmbaruesi 

ka përcaktuar vetë në mënyrë të njëanshme edhe masën e detyrimit, pra eventualisht 

revokimi i kësaj mase, për këtë fakt, pa ndryshuar asnjë rrethanë nga ato të cilat ka 

parashikuar ligjvënësi, nuk do të bënte asgjë tjetër përveç se do të realizonte dëmin e 

menjëhershëm e të pakthyeshëm kundrejt të paditurit fakt për të cilin është vendosur 

pikërisht masa e pezullimit nga ky Kolegj. 

 Përsa më sipër, nuk ka vend për të pranuar kërkesën e paraqitur nga kërkuesja Meri 

Ilia për revokimin e vendimit nr. 635, datë 20.11.2018 të Gjykatës së Lartë. 

 

II. Vlerësimi i Kolegjit  

 

9. Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji) vlerëson se kërkesa e palëve 

kërkuese Meri Ilia, për revokimin e vendimit nr. 635, datë 20.11.2018 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 
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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.  

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 kanë ndryshuar. Gjatë zhvillimit të procedurës përmbarimore për 

ekzekutimin e vendimit është bërë përllogaritja e vlerës së detyrimit të palës 

debitore/gjyqhumbëse në vendimin që do të ekzekutohet nga eksperti, veprim përmbarimor i 

cili rezulton të jetë kundërshtuar në zbatim të nenit 610 e vijues të KPC, në gjykatën e Rrethit 

Gjyqësor Tiranë e cila në përfundim të gjykimit me vendimin nr. 8581, datë 19.12.2019 ka 

vendosur rrëzimin e ankimit si të pambështetur në prova dhe në ligj, vendim i cili është lënë 

në fuqi nga Gjykata e Apelit Tiranë me vendimin nr. 216, datë 18.11.2020, duke rënë kështu 

edhe shkaku për të cilin është vendosur pezullimi i ekzekutimit të vendimit nr. 2110, datë 

03.10.2017 të Gjykatës së Apelit Tiranë, rrethanë e cila bën të domosdoshme revokimin e 

vendimit të pezullimit nr. 635, datë 20.11.2018 të vendosur nga Gjykata e Lartë. 

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

pranuar kërkesën e paraqitur nga kërkuesit Meri Ilia, për revokimin e vendimit nr. 635, datë 

20.11.2018 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 të Kodit të Procedurës Civile, 

 

V E N D O S I: 

 

Pranimin e kërkesës së kërkueses Meri Ilia, për revokimin e vendimit nr. 635, datë 

20.11.2018 të Gjykatës së Lartë. 

 

Tiranë, më 05.07.2021 

   

    ANËTAR            ANËTAR             KRYESUES 

 

Sokol SADUSHI       Ilir PANDA         Ervin PUPE 
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI CIVIL 

 

Nr. 526/4 i Regj.Themeltar 

Nr. 526/4 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 

  

në datën  05.07.2021, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr. 526/4 akti, 

datë 09.06.2021, 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  

 

      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 (për herë të katërt) për; 

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

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

paditur Posta sha., 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. 

- Shpenzimet gjyqësore i ngarkohen palës së paditur”. 

     4. Gjykata e Apelit Tiranë, 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 09.06.2021 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. Aktualisht 

ndodhemi në kushtet kur kanë kaluar më shumë se 6 vjet nga fillimi i shqyrtimit gjyqësor të 

çështjes dhe afro  4 vjet 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 vërtetimin e konfirmuar nga Drejtoria Rajonalë Tatimore Tiranë, nr.T04145254, 

datë 01.06.2021, xhiroja mesatare vjetore ka ardhur në rënie konstante dhe është ulur përtej 

çdo parashikimi. Konkretisht në 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 qënë 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” . 
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-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; 

-Gjithashtu 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 jane 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 

mëdhaja 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. 

Prandaj 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. 

Për sa më sipër, në kushtet kur çmojmë se plotësohen parashikimet e ligjit për revokimin e 

vendimit të pezullimit, i kërkojmë Gjykatës që të vendosë pranimin e kërkesës sipas objektit 

të saj. 

 

II. Vlerësimi i Kolegjit Civil  

 

     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 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. Gjithashtu, konstatohet se pala  tjetër Posta sh.a., pjesëmarrëse në gjykimin e çështjes 

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

kërkuese dhe   nuk ka parashtruar argumente lidhur me bazueshmërinë në ligj të kërkesës për 

revokim pezullimi  dhe për qëndrimin e saj. 

      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 
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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.  

     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. 526 datë 17.10.2017 të vendosur nga Gjykata e Lartë. Vetëm fakti që pala kërkuese ka 

vështirësi financiare gjatë ushtrimit të aktivitetit të saj etj, si dhe fakti që ka kaluar një kohë 

relativisht e gjatë nga momenti i dhënies së vendimit të pezullimit, 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 kërkuesja 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 të Kodit të Procedurës Civile; 

 

V E N D O S I: 

 

Rrëzimin e kërkesës së Shoqërisë “ADEL CO” sh.p.k., për revokimin e vendimit nr.526 datë 

17.10.2017 të Gjykatës së Lartë. 

 

Tiranë, më 05.07.2021 

 

 

    ANËTAR            ANËTAR             KRYESUES 

 

 Ilir PANDA                 Sokol SADUSHI                      Ervin PUPE 
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI CIVIL 

 

Nr. 587/4 i Regj.Themeltar 

Nr. 587/4 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   05.07.2021, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr. 587/4 akti, datë 

16.04.2021, 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  

 

Pasi dëgjoi relatimin e gjyqtarit Ervin Pupe mbi kërkesën e revokimit të 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, 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. 
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      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.362 prot. datë 03.02.2021 (për herë të 

katërt), 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 fitoje 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 
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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 

K.P.C., 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 KPC. 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.   

-Theksojmë se pala e paditur është në procese civile të  ndryshme për detyrime të tjera, gjë të 

cilën e provojmë me shkresën me nr.481/1 datë 12.04.2021 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 

Tiranë. Pra provojmë se pala e paditur Admir Mulaj nga provat shkresore rezulton 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.  

-Sjellim dhe provën tjetër shkresore kartelë harte pasurie për pasurinë nr. 6/12 Zonë 

Kadastrale 8160 e llojit truall me sipërfaqe 812 m2 ndodhur në Rrugën e Elbasanit ku në 

seksionin D të kartelës kufizimet  e pronësisë është cituar se me nr. 00018199 datë 

16.08.20017 bllokohet prona në favor të z. Admir Mulaj në bazë të kontratës së shitjes vetëm 

për pjesën e bashkëpronarëve sipas kontratës së shitjes D.Not. 3296/2056. Të gjitha këto 

prova të reja që kam sjellë provohet se i padituri ka konflikte me palë të treta dhe bëhet i 

pamundur ekzekutimi i vendimit objekt gjykimi.            

-Nga shqyrtimi i shkaqeve të paraqitura në kërkesën e datës 09.10.2018 të palës së paditur 

Admir Mulaj nuk qëndron dhe janë thjesht dhe vetëm aludime të pa mbështetura në prova 

dhe në ligj. Me të drejtë të lind pyetja ? Ku e ka vërtetuar pala paditur aftësinë paguese të 

palës paditëse dhe çfarë prove ka paraqitur pala e paditur se shtetasi Elton Gongo nuk ka 

pasuri të luajtshme dhe të paluajtshme (mashtrim) gënjen në arsyetimin e saj. Çfarë dëmi i 

shkaktohet personit Fizik palës së paditur Admir Mulaj ? Ju bëjmë me dije se jam në 

marrëdhënie që në vitin 2012 muaji qershor dhe është pala e paditur me ane 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, 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 8 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. 
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-Sjellim në vëmendjen e trupit gjykues se pala e paditur Admir Mulaj është debitor referuar 

provës së re që kemi ardhur në dijeni të vendimit nr.543 datë 10.06.2019 të Gjykatës së 

Apelit Tiranë që ka për objekt detyrimin për të shpërblyer palën e paditur në shumën 477.000 

euro. Pra me anë të këtyre provave të sipërcituar, provojmë dhe një herë se është pala e 

paditur Admir Mulaj që posedon dhe përdor sendin sot dhe kësaj dite dhe në kundërshtim të 

nenit 419,422,455 të Kodit Civil, vazhdon të mos përmbush detyrimin e lindur nga 

aktmarrëveshja kur kanë kaluar nga dita e lindjes se detyrimit më shumë se 8 vjet duke 

përfituar në hapësirat procedurale që i jep ligji kërkon të përfitojë me padrejtësi duke ju 

shmangur detyrimit 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.  

-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 dakort të paguajë vlerën 3% dhe sikur mos të 

realizohet kontrata e shitjes së të drejtës reale. Me provat e sipërcituara provojmë se pala e 

paditur nuk i shkaktohet asnjë dëm ekonomik nga ekzekutimi i vendimit nr. 988 datë 

18.06.2018 të Gjykatës së Apelit Tiranë, pasi është vetë pala e paditur Admir Mulaj që me 

vullnetin e tij të lirë e ka pranuar të paguajë vlerën 3% të kontratës së shitjes së të drejtës 

reale për punën e kryer nga pala paditëse Elton Gongo nga muaji qershor i vitit 2012 i lindjes 

së këtij detyrimi fakt të provuar dhe me Kontratën e Sipërmarrjes, ku provohet se pala e 

paditur Admir Mulaj ka likuiduar të gjithë vlerën e kontratës së shitjes së të drejtës reale dhe 

se nuk ka asnjë detyrim ndaj kësaj kontrate. Pra detyrimi i palës së paditur Admir Mulaj ka 

lindur me plotësimin e kushtit të realizimit të lidhjes se kontratës së Premtimit të shitjes nr. 

2101 rep. kol. 1699 së datës 21.06.2012, midis vëllait të palës së paditur Elvis Mulaj dhe 

shitësit Spiridhon Gerasimo Bamiha ky është moment juridik që përcakton dhe lindjen e këtij 

detyrimi për palën e paditur.  

-Theksojmë se që në këtë moment pala e paditur Admir Mulaj është përpjekur ti shmanget 

detyrimit duke vënë në kontratën e blerësit vëllain e tij Elvis Mulaj, por për çudi është po ky 

shtetas Admir Mulaj që ka likuiduar pagesën e kësaj kontrate fakt të provuar nga prova e 

sipërcituar. 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 pra më shumë se 8 vjet 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. 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 8 vjet nga lindja e 

detyrimit. 

-Provojmë se pala e paditur Admir Mulaj ka dhe shumë detyrime të tjera ndaj personave fizik 

dhe juridik, ku një fakt dhe provë e rëndësishme është dhe njoftimi në media në datën 

19.01.2021 ku i është bërë atentat dhe është plagosur shtetasi Admir Mulaj, kjo përbën dhe 

cenimin tim në ekzekutimin e detyrimit, pasi në median e shkruar  është shprehur se ky 

shtetas ka detyrime në vlerën 241.600 euro shtetasit Eduart Dauti. Pra mjafton ky fakt me anë 

të cilit provohet se pala e paditur Admir Mulaj i është bërë atentat ndaj jetës së tij dhe për 

mua palën paditëse/kërkuese do të bëhet e pamundur ekzekutimi i vendimit të mësipërm, pasi 

provohet më së miri se pala paditur ka dhe shumë detyrime të tjera.   
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     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. 

-Edhe rasti i paraqitur nga kërkuesi sikur unë jam kallëzuar penalisht nga shtetasi Eduart 

Dauti nuk qëndron, pasi jam unë ai që kam kallëzuar shtetasin Eduart Dauti për veprën penale 

të “mashtrimit”, pranë Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Tiranë. 

-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.      

-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.  

-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 
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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. 

     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. 

 

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 Elton Gongo, për revokimin e vendimit nr.587 datë 

15.11.2018 të Gjykatës së Lartë. 

 

                                                                                           Tiranë, më 05.07.2021 

 

 

    ANËTAR            ANËTAR             KRYESUES 

 

  Ilir PANDA                            Sokol  SADUSHI                      Ervin PUPE 
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