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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI CIVIL 

___________________________________________________________________________ 

Nr. 327/1 i  Regj.Themeltar 

Nr. 327/1 i Vendimit 

 

V E N D I M 

NË EMËR TË REPUBLIKËS 

 

 Kolegji Civil  i Gjykatës së Lartë i përbërë nga: 

 

              Ervin Pupe       - Kryesues 

                                                        Albana Boksi     - Anëtare 

        Sandër Simoni   - Anëtar 

 

në datën 30.06.2021, mori në shqyrtim në Dhomën e Këshillimit, çështjen civile, që u 

përket palëve: 

 

 

KËRKUES:   Petraq Koka  

 

OBJEKTI:  Ndryshimi i Vendimit nr. 327, datë 21.06.2017, i Kolegjit Civil 

të Gjykatës së Lartë. 

 

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

 

Në çështjen me palë:  

 

PADITËS:      Petraq Koka 

 

TË PADITUR:   1. Xhevair Veliaj. 

  2. Alked Kopaci  

 

OBJEKTI: Detyrimin e të paditurve Xhevair Veliaj dhe Alked Kopaci të 

përmbushin në mënyrë solidare Akt Marrëveshjen e datës 

11.10.2011, njëherësh të kthejnë për llogari të paditësit Petraq 

Koka dhe shoqërisë “SPEED” SHPK shumën e përcaktuar në 

këtë Akt Marrëveshje, në vlerën 12.000 (dymbëdhjetë mijë) 

Euro. 

 

BAZA LIGJORE:     Nenet 154 - 158 e vijues të Kodit të Procedurës Civile; 

Nenet 84, 422, 423, 659, 663, 681, 682 e vijues të Kodit Civil.      
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KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË 

 

 pasi dëgjoi relacionin e gjyqtarit Ervin Pupe dhe diskutoi çështjen në tërësi në 

dhomën e këshillimit, 

 

VËREN: 

 

I. Rrethanat e çështjes 

 

 1. Paditësi Petraq Koka si ortak i vetëm dhe administrator i Shoqërisë “SPEED” 

SHPK ka rënë dakort me të paditurit Xhevahir Veliaj dhe Alked Kopaci të nënshkruajnë Akt 

- Marrëveshjen e datës 11.10.2011. Kjo Akt - Marrëveshje ka të bëjë me disa punime të 

ndryshme që i padituri Xhevair Veliaj do të kryente në pallatin 6 - 7 kate në Rrugën “Don 

Bosko” (Tiranë), i ndërtuar nga Shoqëria “SPEED” SHPK, në bazë të Kontratës së Porosisë 

së lidhur midis palëve, më datë 20.9.2009. 

 2. Sipas përcaktimeve të bëra në pikën 5 të kësaj Kontrate Porosie, është përcaktuar se 

i padituri Xhevair Veliaj merrte përsipër kryerjen e disa punimeve në këtë godinë dhe për 

këtë do të përfitonte nga Shoqëria “SPEED” SHPK apartamentin nr. 2, me sipërfaqe 92.7 m
2
. 

Po ashtu, referuar përmbajtjes së kësaj kontrate, rezulton se palët kanë rënë në marrëveshje se 

ky apartament do të ketë vlerën 64.500 Euro. 

 3. Më pas, i padituri Xhevair Veliaj me vullnetin e tij të lirë ia ka kaluar të drejtën e 

pronësisë së këtij apartamenti të paditurit Alked Kopaci dhe ky i fundit pasi likujdoi këtë të 

paditur përsa kanë rënë në marrëveshje, ka marrë në posedim apartamentin e përshkruar më 

sipër. 

 4. Ndërkaq, rezulton se i padituri Xhevair Velaj, në përmbushje të Kontratës së 

Porosisë së lidhur me Shoqërinë “SPEED” SHPK, më datë 20.9.2009, i detyrohej kësaj të 

fundit në shumën 12 000 Euro; shumë kjo që do të likujdohej njëherësh me rakordimin e 

lidhjes përfundimtare të kontratës së shitjes.  

 5. Sipas Akt - Marrëveshjes të datës 11.10 2011, porositësi Xhevair Veliaj ka marrë 

përsipër likujdimin e shumës prej 12 000 Euro brenda dy vitesh me para kesh në dorë, ose me 

punime të tjera në shoqëri me një kamat 10% në vit. Po sipas kësaj Akt - Marrëveshje, është 

pranuar nga të paditurit se në rast se brenda këtij afati i padituri Xhevahir Veliaj nuk shlyen 

detyrimin, i padituri tjetër Alked Kopaci merrte përsipër të likujdonte këtë shumë. 

6. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë, me Vendimin nr. 5005, datë 16.6.2015, ka 

vendosur: 

“- Pranimin e padisë. 

- Detyrimin e të paditurve Xhevair Veliaj dhe Alked Kopaci të përmbushin në mënyrë 

solidare detyrimin ndaj paditësit Petraq Koka (në cilësinë e ortakut të vetëm dhe 

administratorit të Shoqërisë “SPEED” sh.p.k) sipas akt marrëveshjes  datë 11.10.2011 duke 

paguar për llogari të tij (paditësit) shumën e përcaktuar në këtë akt marrëveshje në vlerën 

prej 12.000 (dymbëdhjetë mijë) Euro. 

- Shpenzimet gjyqësore në ngarkim të të paditurve.”. 

 7. Gjykata e Apelit Tiranë, me Vendimin nr. 30-2017-2786, datë 4.5.2017, ka 

vendosur: “Lënien në fuqi të vendimit gjyqësor civil nr. 5005, datë 16.6.2015 të Gjykatës së 

Rrethit Gjyqësor Tiranë.”. 

8. Kundër Vendimit nr. 30-2017-2786, datë 4.5.2017, të Gjykatës së Apelit Tiranë, 

ka paraqitur rekurs në Gjykatën e Lartë pala e paditur.  

9. Me kërkesë të palës së paditur Gjykata e Lartë, me Vendimin nr. 327, datë 

21.6.2017, ka vendosur pezullimin e ekzekutimit të Vendimit nr. 5005, datë 16.6.2015, të 
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Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, lënë në fuqi me Vendimin nr. 30-2017-2786, datë 

4.5.2017, të Gjykatës së Apelit Tiranë. Në kërkesë janë paraqitur këto shkaqe: 

9.1. Vendimi i pezullimit nga Gjykata e Lartë është marrë vetëm duke analizuar 

kërkesën e kërkuesit. Dosja gjyqësore nuk është studiuar nga Kolegji Civil, pasi në këtë 

moment nuk kishte mbërritur ende në Gjykatën e Lartë. 

9.2. Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë me dhënien e këtij vendimi nuk arsyeton 

ekzistencën e një dëmi të pariparueshëm që mund të sillte ekzekutimi i këtij vendimi. 

Argumentimi i dhënë nga pala kërkuese është i pabazë, pasi të ardhurat e shoqërisë dhe të 

punonjësve nuk cenohen nga ekzekutimi i vendimit. Nuk është verifikuar numri i punonjësve. I 

punësuar është vetëm Z. Alked Kopaci. Pra, pretendimi i ngritur nga të paditurit se preken të 

ardhurat e shoqërisë dhe të punonjësve nuk është real dhe aspak juridik. 

9.3. Nga data 21.6.2017 që është vendosur pezullimi i vendimit dhe deri më sot nga 

ana e palës së paditur janë kryer veprime tjetërsimi të pasurive dhe boshatisje të llogarive 

bankare, në mënyrë që nga ana e përmbaruesit gjyqësor të mos ekzekutohet asgjë. 

9.4. Në këtë formë preken haptazi interesat e palës paditëse dhe i lejohet mundësia e 

hapur abuzimit të të paditurit në favor të të cilit ka dalë vendimi për pezullimin e ekzekutimit. 

Me këtë vendim janë cenuar interesat e subjektit Petraq Kola, datëlindje 22.6.1952, i cili ka 

që në vitin 2015 dhe deri më sot 2021 dhe akoma nuk i është vendosur në vend e drejta, por 

një zvarritje ndër vite nga pala tjetër.   

9.5. Të dyja vendimet e dhëna në favor të palës paditëse tregojnë qartë se pala 

paditëse ka të drejtë dhe nga ana e palës së paditur nxirren justifikime për të mos mbyllur 

detyrimin.  

9.6. Të gjitha këto fakte të shpjeguara më lart në materialin e fashikullit të gjykimit 

për pezullimin e ekzekutimit të vendimit, duhet të merren parasysh nga kolegji Civil, duke 

revokuar vendimin e marrë prej saj për pezullimin e ekzekutimit të vendimit. 

 

II. Vlerësimi i Kolegjit Civil  

 

10. Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji) vlerëson se, shkaqet e 

parashtruara nga pala kërkuese, Z. Petraq Koka në kërkesën për revokimin e pezullimit të 

ekzekutimit të vendimit gjyqësor të sipërpërmendur, nuk janë të mbështetura në ligj.  

11. Në pikën 1 të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile, parashikohen kushtet dhe 

motivet për të cilat, Gjykata e Lartë, mund të pezullojë ekzekutimin e vendimit gjyqësor: “1. 

Gjykata e Lartë, pasi është paraqitur rekursi, me kërkesë të palës, mund të vendosë 

pezullimin e ekzekutimit të vendimit kur: a) ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit do të sillte 

pasoja të rënda e të pariparueshme; dhe/ose b) pala që ka bërë rekursin depoziton garanci 

materiale që siguron ekzekutimin vendimit.”  

12. Kurse, sipas pikës 6 të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile: “Vendimi i 

Gjykatës së Lartë mbi kërkesën për pezullim mund të revokohet ose ndryshohet me kërkesë të 

palës. Për shqyrtimin e kërkesës për ndryshimin ose revokimin e masës së pezullimit 

njoftohen palët. Brenda 3 ditëve pala tjetër ka të drejtë të paraqesë me shkrim parashtrimet. 

Kërkesat shqyrtohen në dhomë këshillimi.  

13. Kolegji vlerëson se pika 1 e nenit 479 të 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 
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kuptim të nenit 43 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë dhe nenit 13 të Konventës 

Europiane të të Drejtave të Njeriut.  

14. 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. Sigurisht që kjo palë ka 

barrën e paraqitjes së fakteve të reja konkrete dhe të provës mbi këto fakte, fakte juridike këto 

me karakter procedural, që tregojnë se situata 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. 

15. Duke iu rikthyer rastit konkret, Kolegji konstaton se nga pala kërkuese nuk është 

paraqitur asnjë rrethanë apo provë, nëpërmjet të cilës të evidentohet se ka një ndryshim të 

rrethanave, si rrjedhojë e të cilave, vendimi i pezullimit të dhënë nga Kolegji Civil i Gjykatës 

së Lartë mund të ndryshohet, ose revokohet, pasi 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. 

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

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

rezulton të kenë ndryshuar, përderisa pala kërkuese nuk paraqiti asnjë provë të re, të bazuar 

në ligj, e cila bën të domosdoshme revokimin e Vendimit nr. 327, datë 21.6.2017, të 

Gjykatës së Lartë, me të cilin është vendosur pezullimi i ekzekutimit të Vendimit nr. 5005, 

datë 16.6.2015, të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, lënë në fuqi me Vendimin nr. 30-

2017-2786, datë 4.5.2017, të Gjykatës së Apelit Tiranë. 

17. Për sa më lart, Kolegji çmon se kërkesa e paraqitur nga paditësi Petraq Koka, për 

revokimin e Vendimit nr. 327, datë 21.6.2017, të Gjykatës së Lartë, me të cilin është 

vendosur pezullimi i ekzekutimit të Vendimit nr. 5005, datë 16.6.2015, të Gjykatës së 

Rrethit Gjyqësor Tiranë, lënë në fuqi me Vendimin nr. 30-2017-2786, datë 4.5.2017, të 

Gjykatës së Apelit Tiranë. 

 

PËR KËTO ARSYE, 

 

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

 

V E N D O S I: 

 

Mospranimin e kërkesës së paraqitur nga kërkuesi Petraq Koka, për revokimin e 

pezullimit të vendosur me Vendimin nr. 327, datë 21.06.2017, të Gjykatës së Lartë. 

 

Tiranë, më datë 30.06.2021 

 

 

    ANËTAR                                       ANËTARE                            KRYESUES 

 

          Sandër SIMONI                               Albana BOKSI    Ervin PUPE 
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI CIVIL 

___________________________________________________________________________ 

Nr. 416/2 i  Regj.Themeltar 

Nr. 416/2 i Vendimit 

 

V E N D I M 

NË EMËR TË REPUBLIKËS 

 

Kolegji Civil  i Gjykatës së Lartë i përbërë nga: 

 

 Ervin Pupe       - Kryesues 

                                                 Albana Boksi    - Anëtare 

                                                 Sandër Simoni  - Anëtar 

 

 në datën 30.06.2021, mori në shqyrtim në Dhomën e Këshillimit, çështjen civile, që u 

përket palëve:  

 

KËRKUES:   Fatmir Troka  

 

OBJEKTI:  Revokimin e Vendimit nr. 416, datë 3.8.2017, të Kolegjit Civil 

të Gjykatës së Lartë me objekt: “Pezullimi i ekzekutimit të 

Vendimit nr. 2643 (685), datë 6.6.2016, të Gjykatës së Rrethit 

Gjyqësor Fier, lënë në fuqi  Vendimin nr. 1386, datë 

21.12.2016, të Gjykatës së Apelit Vlorë”. 

 

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

 

Në çështjen me palë:  

 

PADITËS:   1. Fatmir Troka 

    2. Mirel Troka 

    3. Ervin Troka 

    4. Jurgen Troka 

 

PADITUR:   International Hospital SHA 

 

OBJEKTI: Detyrimin e palës së paditur për t’i paguar secilit prej 

paditësave dëmin pasuror dhe atë jopasuror (biologjik, moral, 

ekzistencial), për shkak të humbjes së jetës të së ndjerës 

Shqiponja Troka, si pasojë e mjekimit të pakujdesshëm në dtatë 

7.4.2014, në vlerën totale 31.844.300 lekë. 

 Detyrimin e palës së paditur për t’i paguar të gjithë paditësave 

kamatat ligjore të shumës së dëmshpërblimit nga data e 

paraqitjes së padisë në gjykatë 18.1.2016 deri në ditën ë 
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ekzekutimit të vendimit, si dhe shpenzimet gjyqësore dhe 

avokatore. 

 

BAZA LIGJORE: Neni 31, 32/a, 154 te KPC, nenet 608, 625, 640, 641, 642, 643, 

644, 645, 646, 647, 659, 694 e vijues te KC, Vendimi unifikues 

i Kolegjeve te Bashkuara të Gjykatës së Lartë nr.12, 

dt.13.9.2007. 

 

 

KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË 

 

 pasi dëgjoi relacionin e gjyqtarit Ervin Pupe dhe diskutoi çështjen në tërësi në 

dhomën e këshillimit, 

 

VËREN: 

 

I. Rrethanat e çështjes 

 

1. Padia është paraqitur para Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier me palë, objekt dhe 

shkak ligjor, sikundër tregohet në pjesën hyrëse të këtij vendimi. 

2. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Fier, me Vendimin nr. 2643 (685), datë 6.6.2016, ka 

vendosur: 

“1. Pranimin e padisë. 

2. Detyrimin e palës së paditur për t’i paguar paditësit Fatmir Troka shumën prej 7.961.075 

lekë (dëm pasuror 933.228 lekë + dëm jopasuror 6.899.528) lekë. 

3. Detyrimin e palës së paditur për t’i paguar paditësit Mirel Troka shumën prej 7.961.075 

lekë (dëm pasuror 933.228 lekë + dëm jopasuror 6.899.528) lekë. 

4. Detyrimin e palës së paditur për t’i paguar paditësit Ervin Troka shumën prej 7.961.075 

lekë (dëm pasuror 933.228 lekë + dëm jopasuror 6.899.528) lekë. 

5. Detyrimin e palës së paditur për t’i paguar paditësit Jurgen Troka shumën prej 7.961.075 

lekë (dëm pasuror 933.228 lekë + dëm jopasuror 6.899.528) lekë. 

6. Detyrimin e pales se paditur t’i paguajë secilit paditës kamatat mbi shumat e 

dëmshpërblimit, sipas pikave 2, 3, 4, 5 të këtij vendimi, nga data e paraqitjes së padisë në 

gjykatë 18.1.2016 deri në ditën e ekzekutimit të vendimit, sipas aktit të ekspertit kontabël të 

administruar në gjykim. 

7. Shpenzimet gjyqësore në ngarkim të palës së paditur.”. 

 3. Gjykata e Apelit Vlorë, me Vendimin nr. 1386, datë 21.12.2016, ka vendosur:  

“- Lënien në fuqi të Vendimit nr. 685, datë 6.6.2016 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier.”. 

4. Kundër Vendimit nr. 1386, datë 21.12.2016, të Gjykatës së Apelit Vlorë dhe 

Vendimit nr. 685, datë 6.6.2016 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier, ka paraqitur rekurs 

në Gjykatën e Lartë pala e paditur.  

5. Me kërkesë të palës së paditur Gjykata e Lartë, me Vendimin nr. 416, datë 

3.8.2017, ka vendosur pezullimin e ekzekutimit të Vendimit nr. 2643 (685), datë 

6.6.2016, të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier, lënë në fuqi  Vendimin nr. 1386, datë 

21.12.2016, të Gjykatës së Apelit Vlorë. 

6. Në vijim të kërkesës së palës së paditur, Gjykata e Lartë, me Vendimin nr. 

416/1, datë 13.2.2019, ka vendosur mospranimin e kërkesës për revokimin e Vendimit 

të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë nr. 416, datë 3.8.2017, nëpërmjet të cilit është 

vendosur pezullimi i ekzekutimit të Vendimit nr. 2643 (685), datë 6.6.2016, të Gjykatës së 
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Rrethit Gjyqësor Fier, lënë në fuqi  Vendimin nr. 1386, datë 21.12.2016, të Gjykatës së 

Apelit Vlorë. 

7. Më datë 29.3.2021, paditësi Flamur Troka, ka paraqitur në Gjykatën e Lartë 

Kërkesën nr. 869 prot., për revokimin e Vendimit nr. 416, datë 3.8.2017, te Gjykatës së 

Lartë, me të cilin është vendosur pezullimi i ekzekutimit të Vendimit nr. 2643 (685), datë 

6.6.2016, të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier, lënë në fuqi  Vendimin nr. 1386, datë 

21.12.2016, të Gjykatës së Apelit Vlorë. Në kërkesë janë paraqitur këto shkaqe: 

7.1. Pezullimi i ekzekutimit të vendimit i ka shkaktuar një dëm të konsiderueshëm, pasi 

ka fituar dy shkallë të procesit gjyqësor dhe të drejtat e fituara prej tij janë pezulluar me një 

vendim dhe është vënë në pozita më të rënda se pala e paditur. 

7.2. Nga Gjykata e Lartë nuk është marrë në konsideratë fakti se cilës palë i është 

shkaktuar më shumë dëm nga ekzekutimi i këtij vendimi dhe cila palë ka më shumë të drejtë. 

Pra, nuk janë balancuar të drejtat e palëve ndërgjyqëse duke cenuar më shumë pozitën e 

palës paditëse, në raport me të drejtën e palës së paditur ne themel. 

7.3. Faktet dhe rrethanat kanë ndryshuar pas dhënies së vendimit objekt revokimi, të 

cilat e kanë përkeqësuar ndjeshëm pozitën e palës kërkuese në gjykim. Kërkuesi Fatmir Troka 

vuan nga disa shqetësime shëndetësore, si hipertensioni-HTA dhe nga diabeti i lartë, të cilat 

janë të tilla që mund t’i rrezikohet jeta dhe në potencë të mospranimit të rekursit të palës së 

paditur dhe rrezikimit të jetës së kërkuesit, vendimi ku kërkuesi është paditës, do të ngelej një 

vendim në letër. 

7.4. Sipas nenit 479, pika 6, e Kodit të Procedurës Civile, rezulton se pala që 

pretendon revokimin e vendimit duhet të pretendojë para gjykatës se shkaqet dhe rrethanat 

që e kanë detyruar gjykatën për të vendosur pezullimin e ekzekutimit të vendimit kanë rënë, 

janë shuar, ose këto rrethana kanë ndryshuar në atë shkallë pas dhënies së vendimit të 

pezullimit, sa e bëjnë këtë vendim joaktual dhe që ka humbur qëllimin për të cilin është 

dhënë.   

7.5. Kolegji duhet ta gjejë të provuar me akte shkresore të pakundërshtueshme se 

gjendja shëndetësore e palës është e tillë që nuk e justifikon më qëndrimin në fuqi të 

pezullimit të ekzekutimit të vendimit, si dhe dëmi që ka pësuar kjo palë nga mosmarrja në 

administrim të pronave të paluajtshme dhe hedhja e tyre në qarkullimin civil, është i 

matshëm, i konsiderueshëm dhe është vështirësuar mundësia e kësaj pale për t’i rikuperuar 

ato. 

8. Më datë 8.4.2021, pala e paditur International Hospital, ka paraqitur në 

Gjykatën e Lartë Parashtrimet me nr. 1186 prot., datë 8.4.2021, për mospranimin e 

kërkesës së paditësit Fatmir Troka për revokimin e Vendimit nr. 416, datë 3.8.2017, të 

Kolegjit civil të Gjykatës së Lartë, nëpërmjet të cilit është vendosur pezullimi i 

ekzekutimit të Vendimit nr. 2643 (685), datë 6.6.2016, të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier, 

lënë në fuqi  Vendimin nr. 1386, datë 21.12.2016, të Gjykatës së Apelit Vlorë dhe lënien në 

fuqi i Vendimit nr. 416, datë 3.8.2017, të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë. Në parashtrime 

janë paraqitur këto shkaqe: 

8.1. Çështjet civile që shkojnë për gjykim në gjykatën e apelit, pas hyrjes në fuqi të 

Ligjit nr. 38/2017, do të gjykohen sipas dispozitave ligjore që janë në fuqi në kohën e 

paraqitjes së ankimit ose të rekursit. Bazuar nën nenin 109 të Ligjit nr. 38/2017, pika 6 e 

nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile nuk mund të gjejë zbatim në rastin konkret, pasi nuk 

ka qenë në fuqi në momentin e paraqitjes së kërkesëpadisë, ose rekursit. Për këtë arsye 

kërkesa e paditësit Fatmir Troka mbetet pa bazë ligjore dhe shkak ligjor, pasi nuk ka pasur 

asnjë dispozitë ligjore në fuqi në ligjin e kohës që t’i jepte palës së interesuar të drejtën të 

kërkonte revokimin e vendimit të pezullimit të ekzekutimit nga Gjykata e Lartë. 

8.2. Pretendimet e paraqitura janë ripërsëritje e kërkesës së mëparshme për revokim 

dhe përbëjnë res giudicata.  
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8.3. Kontestimet për Vendimin nr. 416, datë 3.8.2017, të Kolegjit Civil të Gjykatës së 

Lartë nuk mund të merren në konsideratë, pasi jo vetëm që nuk mund të kontestohet 

bazueshmëria në ligj dhe në prova e vendimit të pezullimit nga vetë Kolegji Civil i Gjykatës 

së Lartë, por këto fakte janë shqyrtuar detyrimisht në themel nga Gjykata e Lartë dhe sit ë 

tilla përbëjnë res giudicata. 

8.4. Lidhur me pretendimet mbi shëndetin e kërkuesit, “aktet bashkëlidhur” që 

referon kërkuesi, nuk i janë vënë në dispozicion të paditurit bashkëlidhur kërkesës së 

komunikuar. Nëse nuk i janë vënë në dispozicion as Kolegjit, kërkojmë rrëzimin automatik të 

këtyre pretendimeve sit ë pabazuara në prova. Gjendja shëndetësore e paditësit nuk përbën 

fakt të ri, por gjë të gjykuar. Akti i ekspertimit gjatë gjykimit nuk evidenton vetëm ekzistencën 

e hipertensionit, port ë një multitudë sëmundjesh dhe Gjyakata e Lartë ka pasur dijeni për 

këtë fakt të përmendur qartë në vendimin e gjykatave të faktit. Për këto arsye gjendja e tij 

shëndetësore nuk përbën fakt të ri për të legjitimuar revokimin e pezullimit. Paditësi është 62 

vjeç dhe sëmundjet e hipertensioni dhe diabeti janë normale për këtë moshë. 

  8.5. Nëse vendimi do të ekzekutohej, një vendimmarrje ndryshe nga Kolegji Civil i 

Gjykatës së Lartë pas shqyrtimit të rekursit, do të ishte i pamundur për t’u ekzekutuar. 

Ndërsa i padituri është shoqëri tregtare që ushtro aktivitet në treg, paditësi Fatmir Troka 

është individ, i cili nëse konsumon të ardhurat e marra pas ekzekutimit, është e pamundur të 

arrihet për t’i rimarrë ato, e aq më e pamundur do të ishte një gjë e tillë tek personat e tretë 

të cilëve mund t’u jenë kaluar këto të drejta eventualisht.  

 8.6. Kërkesa e paditësit Fatmir Troka është e pabazuar si në ligjin procedural, ashtu 

edhe në prova dhe si e tillë duhet të rrëzohet. 

8.7. Kërkuesi sërish paraqet një kërkesë të pabazuar dhe e ka shprehur qartë qëllimin 

e tij për të vazhduar me këto kërkesa derisa të përmbushet qëllimi i tij për revokimin e 

vendimit, pa pritur radhën e shqyrtimit të rekursit. Në këto kushte kërkojmë gjobitjen e 

kërkuesit Fatmir Troka me 100000 lekë, pasi ka abuzuar me të drejtat e tij në proces, duke 

paraqitur kërkesa të përsëritura dhe të pabazuara. 

 

II. Vlerësimi i Kolegjit Civil  

 

9. Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji) vlerëson se, shkaqet e 

parashtruara nga pala kërkuese, Z. Fatmir Troka në kërkesën për revokimin e pezullimit të 

ekzekutimit të vendimit gjyqësor të sipërpërmendur nuk janë të mbështetura në ligj.  

10. Në pikën 1 të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile, parashikohen kushtet dhe 

motivet për të cilat, Gjykata e Lartë, mund të pezullojë ekzekutimin e vendimit gjyqësor: “1. 

Gjykata e Lartë, pasi është paraqitur rekursi, me kërkesë të palës, mund të vendosë 

pezullimin e ekzekutimit të vendimit kur: a) ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit do të sillte 

pasoja të rënda e të pariparueshme; dhe/ose b) pala që ka bërë rekursin depoziton garanci 

materiale që siguron ekzekutimin vendimit.”  

11. Kurse, sipas pikës 6 të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile: “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.  

12. Kolegji vlerëson se pika 1 e nenit 479 të 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 
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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.  

13. 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. Sigurisht që kjo palë ka 

barrën e paraqitjes së fakteve të reja konkrete dhe të provës mbi këto fakte, fakte juridike këto 

me karakter procedural, që tregojnë se situata 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. 

14. Duke iu rikthyer rastit konkret, Kolegji vlerëson se paditësi, ka kërkuar revokimin 

e vendimit të pezullimit të ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë, duke 

pretenduar në thelb, së pari se vendimi i Gjykatës së Lartë me të cilin është pezulluar vendimi 

gjyqësor i formës së prerë i ka shkaktuar një dëm të konsiderueshëm, pasi ka fituar dy shkallë 

të procesit gjyqësor dhe të drejtat e fituara prej tij janë pezulluar me një vendim dhe është 

vënë në pozita më të rënda se pala e paditur, si dhe faktet dhe rrethanat kanë ndryshuar pas 

dhënies së vendimit objekt revokimi, të cilat e kanë përkeqësuar ndjeshëm pozitën e palës 

kërkuese në gjykim, i cili vuan nga disa shqetësime shëndetësore, si hipertensioni-HTA dhe 

nga diabeti i lartë, të cilat janë të tilla që mund t’i rrezikohet jeta dhe në potencë të 

mospranimit të rekursit të palës së paditur dhe rrezikimit të jetës së kërkuesit, vendimi ku 

kërkuesi është paditës, do të ngelej një vendim në letër. 

15. Kolegji vlerëson se, ndryshe nga sa parashikon pika 6 e nenit 479 të KPC, 

pretendimet e palës kërkuese nuk lidhen me ndryshimin e rrethanave mbi të cilat është 

disponuar pezullimi i ekzekutimit të vendimit të formës së prerë. Pala kërkuese ka pretenduar 

përkeqësim të gjendjes shëndetësore dhe i ka bashkëngjitur kërkesës dhe dokumentacion 

mjekësor për të mbështetur pretendimin e tij, por nuk ka sjellë prova me të cilat të provojë se 

ka ndryshim të rrethanave, të tillë që, 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, në mënyrë që të revokohet vendimi i pezullimit të ekzekutimit të 

vendimit të formës së prerë, të dhënë më herët prej Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë. 

Kolegji vlerëson se revokimi i vendimit të pezullimit sipas pikës 6 të nenit 479 të KPC nuk 

shërben si mjet për rishikimin e ligjshmërisë së vendimit të dhënë nga Gjykata e Lartë, bazuar 

në të njëjtat rrethana, për të cilat çështja e ndërmjetme e masës së përkohshme të pezullimit 

përbën gjë të gjykuar, por shërben si mjet për ndryshimin e vendimit, sepse rrethanat e reja të 

ndodhura rishtazi nuk e justifikojnë më këtë masë. 

16. Kolegji vlerëson se nga pala kërkuese nuk është paraqitur asnjë rrethanë apo provë 

nëpërmjet të cilës të evidentohet se ka një ndryshim të rrethanave, si rrjedhojë e të cilave, 

vendimi i pezullimit të dhënë nga Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë mund të ndryshohet, ose 

revokohet, pasi palës së paditur nuk i shkaktohet një pasojë e rëndë dhe e pariparueshme nga 

ekzekutimi i vendimit të formës së prerë, i cili është pezulluar. 

17. Kolegji nuk pajtohet me pretendimin e palës së paditur, sipas të cilit pika 6 e nenit 

479 të Kodit të Procedurës Civile nuk mund të gjejë zbatim në rastin konkret, pasi nuk ka 

qenë në fuqi në momentin e paraqitjes së kërkesëpadisë, ose rekursit. Referuar dispozitës 
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kalimtare të parashikuar me Ligjin nr. 38/2017, datë 30.3.2017, në pikën 2 të nenit 108 të 

këtij ligji, parashikohet se: “Çështjet civile, që shkojnë për gjykim në gjykatën e apelit ose në 

Gjykatën e Lartë, pas hyrjes në fuqi të këtij ligji, do të gjykohen sipas dispozitave ligjore, që 

janë në fuqi në kohën e paraqitjes së ankimit ose të rekursit.”. Kolegji vlerëson se kërkesat 

për revokim që paraqiten pas hyrjes në fuqi të Ligjit nr. 38/2017, datë 30.3.2017, në përputhje 

me parashikimet e dispozitës tranzitore të sipërpërmendur, do të shqyrtohen sipas dispozitave 

ligjore që janë në fuqi në momentin e paraqitjes së kërkesës. Në momentin e paraqitjes së 

kërkesës objekt shqyrtimi, e cila është paraqitur në Gjykatën e Lartë më datë 29.3.2021, Ligji 

nr. 38/2017, datë 30.3.2017 kishte hyrë në fuqi dhe për rrjedhojë kjo kërkesë do të shqyrtohet 

në përputhje me dispozitat ligjore që janë në fuqi në kohën e paraqitjes së saj, pra edhe në 

përputhje me parashikimet e pikës 6, të nenit 479 të KPC. 

18. Nga ana tjetër, duke qenë se rrethanat në të cilat mbështetet vendimmarrja e 

Gjykatës së Lartë, në rastet kur vlerëson dhe disponon pezullimin e ekzekutimit të vendimeve 

gjyqësore të formës së prerë, kanë karakter dinamik dhe vlerësohen rast pas rasti nga Gjykata 

e Lartë, pala gjyqfituese, në bazë të pikës 6 të nenit 479 të KPC, mund të kërkojë revokimin e 

pezullimit të ekzekutimit të vendimit të formës së prerë, kundrejt provave të reja të bazuara 

në ligj, të siguruara prej saj, apo përfaqësuesit ligjor, mbi ndryshimin e gjendjes pasurore të 

palës gjyqhumbëse, duke provuar se në vijim të rrethanave të reja, palës gjyqhumbëse nuk i 

shkaktohen pasoja të rënda e të pariparueshme nga ekzekutimi i vendimit të formës së prerë, i 

cili është pezulluar. 

19. 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 

rezulton të kenë ndryshuar, përderisa pala kërkuese nuk paraqiti asnjë rrethanë apo provë të 

re, të bazuar në ligj, e cila bën të domosdoshme revokimin e Vendimit nr. 416, datë 3.8.2017, 

të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë me objekt: “Pezullimi i ekzekutimit të Vendimit nr. 

2643 (685), datë 6.6.2016, të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier, lënë në fuqi  Vendimin nr. 

1386, datë 21.12.2016, të Gjykatës së Apelit Vlorë”. 

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

pranuar kërkesën e paraqitur nga pala kërkuese Z. Fatmir Troka, për revokimin e Vendimit 

nr. 416, datë 3.8.2017, të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë. 

 

PËR KËTO ARSYE, 

 

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

V E N D O S I: 

 

Mospranimin e kërkesës së paraqitur nga kërkuesi Fatmir Troka, për revokimin e 

pezullimit të ekzekutimit të Vendimit nr. 2643 (685), datë 6.6.2016, të Gjykatës së Rrethit 

Gjyqësor Fier, lënë në fuqi me Vendimin nr. 1386, datë 21.12.2016, të Gjykatës së Apelit 

Vlorë, të vendosur nëpërmjet Vendimit nr. 416, datë 3.08.2017, të Gjykatës së Lartë. 

 

Tiranë, më datë 30.06.2021 

 

 

  ANËTARE                                         ANËTAR                             KRYESUES 

 

          Albana BOKSI                                 Sandër SIMONI   Ervin PUPE 
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