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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

       GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI CIVIL 

 

Nr.65/1 i Regj.Themeltar 

Nr.65/1 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 

Ilir PANDA  - Anëtar 

Sokol SADUSHI - Anëtar 

  

në datën 13.01.2021 mori në shqyrtim në dhomën e këshillimit çështjen civile që iu 

përket palëve: 

 

KËRKUES:   Shoqëria “Angjelo-Konstrukt”sh.p.k       

 

OBJEKTI:  Revokimin e vendimin nr.65, datë 28.03.2019 të Kolegjit Civil 

të Gjykatës së Lartë. 

 

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

 

Për çështjen civile që iu përket palëve: 

 

PADITËS:     Shoqëria “Angjelo-Konstrukt”sh.p.k           

 

I  PADITUR:                 Shaqir Elezi  

 

    KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SE LARTË 

 

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), rezulton se, pala 

kërkuese Shoqëria “Angjelo-Konstrukt”sh.p.k, me datë 27.05.2019 ka paraqitur kërkesë për: 

“Revokim i vendimit nr.65, datë të Gjykatës së Lartë, me të cilin është vendosur pezullimi i 

ekzekutimit të vendimit nr.810, datë 13.12.2018 të Gjykatës së Apelit Shkodër.  

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

“Angjelo-Konstrukt” sh.p.k, i është drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Shkodër kundrejt 

palës së paditur Shaqir Elezi, me padinë objekt:  “Përmbushje detyrimi kontraktor”. 

3.Gjykata e Rrethit Gjyqësor Lezhë, me vendimin nr.244, date 28.04.2018 ka 

vendosur: “Pranimin e pjesshëm të padisë.Detyrimin e të paditurit Shaqir Elezi t’i paguajë 
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shoqërisë“Angjelo Konstruksion”sh.p.k shumën 110.003 lekë si vlerë e punimeve të 

përfunduara.Rrëzimin e padisë për pjesën tjetër.Heqjen e masës së sigurimit të padisë””. 

4. Gjykata e Apelit Shkodër, me vendimin nr.810, datë 13.12.2018,  ka vendosur: 

“Lënien në fuqi të vendimit nr.244(1045), datë 25.04.2018 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 

Lezhë me këtë ndryshim:Detyrimin e palës së paditur Shaqir Elezi ti paguajë shoqërisë 

“Angjelo Konstrukt” sh.p.k shumën 3.648.204 (tre milion e gjashtëqind e dyzet e tetë mijë e 

dyqind e katër), lekë si vlerë e punimeve të përfunduara që rrjedh nga kontrata e 

sipërmarrjes noteriale nr.810 Rep nr.406 Kol, datë 23.03.2015.Detyrimin e të paditurit 

Shaqir Elezi ti paguajë paditësit Shoqëria “Angjelo Konstrukt” sh.p.k kamatvonesat mbi 

vlerën tërësore të dëmshpërblimit të mësipërm prej 3 648 204 (tre milion e gjashtëqind e 

dyzet e tetë mijë e dyqind e katër) lekë nga data 19.09.2017 deri në datën e ekzekutimit të 

këtij vendim”. 

5.Kundër këtij vendimi ka paraqitur rekurs kërkuesi Shaqir Elezi, i cili kërkon 

edhe pezullimin e ekzekutimit vendimit, duke parashtruar këto shkaqe: 

 Unë si palë kërkuese jam në moshën 74 vjeç, pensionist dhe në kushte të vështira 

ekonomike pas investimit të bërë në ndërtimin e shtëpisë e cila tashmë është objekt 

konflikti gjyqësor me palën sipërmarrëse (palë paditëse në këtë proces). 

 Ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit të gjykatës do të sillte ekzekutimin mbi të 

vetmen  pasuri që posedohet nga unë që është toka bujqësore, me të  cilën nxjerrim 

bukën e gojës unë dhe pjesëtarët e tjerë të familjes time. 

 Gjykata e Apelit Shkodër, ka zhvilluar gjykimin në mungesë të palës së paditur dhe 

pa njoftuar atë konform nenit 460/5 të Kodit të Procedurës Civile.Gjykata ka patur 

detyrimin që të njoftojë për ditën dhe orën e gjykimit palën e paditur, pasi 

përfaqësuesi ligjor me prokurë i kësaj pale ka patur të lëna të dhënat e kontaktit në 

shkallën e parë të gjykimit. 

 Duke mos u njoftuar në formën e kërkuar nga ligji, pala e paditur ka humbur 

mundësinë të mbrojë interesat e saj në shqyrtimin e çështjes në Gjykatën e Apelit.Të 

dhënat elektronike në gjykimin në shkallë të parë dhe gjenden në çdo faqe të 

prapësimeve, diskutimeve dhe në ankimin e paraqitur për shqyrtim në Gjykatën e 

Apelit Shkodër. 

 Gjykata nuk e merr parasysh faktin se në videoregjistrimin e administruar si provë 

dhe të pranuar bisedën nga pala paditëse, është pikërisht administratori i palës që 

pranon se është marrë pagesa prej 10 000 euro dhe 8 milion lekë në vitin 2015 (fakt të 

cilin e pranon pasi konfirmon gjendjen e llogarisë me punonjësit e vet aty në zyrë, ku 

Angjelin Shahini i referohet  “Llogarisë”, ose  më saktë shënimeve që ka mbajtur për 

këtë rast). 

 Gjykata e Apelit edhe pse e relaton faktin se kërkesëpadia e palës paditëse është 

dorëzuar në gjykatë me datë 19.09.2017 përsëri konsideron të mirëqena pretendimet e 

palës paditëse  për vërtetësinë e situacionin e lëshuar nga paditësi me datë 

15.09.2017(4 ditë para ngritjes së padisë). 

 Nëse vërtet ky situacion do të ishte real, atëherë ç’farë e ka penguar palën paditëse që 

ta paraqes bashkë me padinë me datë 19.09.2017. 

 Gjykata edhe pse e ka të qartë nga pagesat e kryera prej palës së paditur se zëri 

punime në çati është likujduar më herët prej palës së paditur, përsëri i njeh në 

kundërshtim me provat palës paditëse një detyrim në vlerën 1 120 000 lekë (punime  

përfundimtare çatie). 

 Edhe pse provat nga të dhënat në dosje dhe inspektimi i bërë në terren se pala e 

paditur ka realizuar vetë zërin e punimeve shtrim pllakash në vlerën 9 6000 lekë, zërin 

e punimeve  “Hidroizolim” me vlerën 224 000 lekë, përsëri gjykata në zbatim të 

gabuar të ligjit dhe provave e njeh këtë shumë si detyrim të palës së paditur.   

6.Gjykata e Lartë, me vendimin nr.65, datë 28.03.2019 ka vendosur:  
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“Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr.810, datë 13.12.2018 të Gjykatës së Apelit Shkodër”. 

  

7.Pas ndryshimeve të bëra në Kodin e Procedurës Civile, kërkuesi Shoqëria 

“Angjelo-Konstrukt”sh.p.k, ka paraqitur kërkesë, për revokimin e pezullimit të ekzekutimit 

të vendimit nr.810, datë 13.12.2018 të Gjykatës së Apelit Shkodër, të vendosur me vendimin 

nr. 65, datë 28.03.2019  të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë. 

8. Në këtë kërkesë ai parashtron se: 

 Sqarojmë se, është e padrejtë që të pezullohet ekzekutimi i një vendimi gjyqësor, kur 

përmbushja/realizimi i detyrueshëm i drejtës së fituar gjyqësisht bëhet i pamundur, 

duke rrezikuar seriozisht likujditetit e aktivitetit ekonomiko-financiar të Shoqëria 

“Angjelo-Konstrukt” shpk, me Numër Unik Identifikimi i Subjektit (NUIS): 

K88101503E dhe në në analizë të fundit, konstatojmë se, është cënuar edhe një nga 

parimet kushtetuese, të barazisë përpara ligjit.  

 Është me rëndësi të theksojmë se shuma monetare që rrjedh nga mospërmbushja 

kontraktore e gjyqëhumbësit Shaqir Ramadan Elezi, nuk përfaqëson fitimin neto të 

saj, por edhe një shumë të konsiderueshme të detyrimeve tatimore të paguara nga ana 

jone në tatime sipas faturave tatimore të deklaruara.  

 Gjithashtu, është shumë e rëndësishme të sjellim në vëmendjen e Gjykatës së Lartë, se 

mjedisi i të bërit biznes ne Shqipëri, dhe për më tepër në zonat periferike siç është 

Lezha, paraqet në vetvete risk të madh, nisur nga niveli i ulët i njohjes e respektimit të 

ligjit dhe norma e ulët e fitimit, për çdo punë e kontratë të përfunduar.  

 Mospërmbushja e detyrimit nga ana e Shaqir Ramadan Elezi ka sjelle pasoja të 

interesit ekonomik.Madje nga ana e gjyqëhumbësit po përdoren të gjitha mënyrat dhe 

format e prishjes së imazhit pozitiv që ka shoqëria.  

 Nënshkrimi i kontratës me shtetasin Shaqir Ramadan Elezi është bërë me besim dhe 

transparencë të plotë nga ana e shoqërisë tonë.Pasi nga ana e tij na është kërkuar 

ndërtimi i një shtëpia banimi një vile luksoze (bashkëngjitur një foto e bërë përpara 

përfundimit final të ndërtimit). 

 Ku ne kemi marrë përsipër çdo procedurë ndërtimi deri në përfundimin e të gjitha 

punimeve.Punimet dhe materialet që ne kemi përdorur siç ka rezultuar edhe gjatë 

gjykimit në të dyja shkallët si pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Lezhë ashtu edhe në 

Gjykatën e Apelit Shkodër kanë qenë gjithmonë të rregullta dhe të shoqëruara me çdo 

faturë dhe preventiv përkatës.  

 Të gjitha pretendimet që Shaqir Ramadan Elezi ka nxjerrë nuk kanë asnjë bazë ligjore 

por janë thjesht shmangie e përgjegjësisë së tij për të shlyer detyrimin financiar. 

 Ndërsa për shoqërinë tonë shkakton një humbje shumë të madhe ekonomike.  

 Sa më sipër, Shoqëria “Angjelo-Konstrukt” sh.p.k, në cilësinë e palës gjyqëfituesit 

sipas vendimit nr.810, datë 13.12.2018 të Gjykatës së Apelit Shkodër, kërkojmë nga 

Gjykata e Lartë: “Revokimin e vendimit të pezullimit nr.250, date 07.06.2018 te 

Gjykatës së Lartë”.  

 

9. 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 kërkuesi 

Shoqëria “Angjelo-Konstrukt” sh.p.k, për revokimin e pezullimit të ekzekutimit të vendimit, 

të cilët nuk kanë parashtruar argumente për qëndrimin e tyre lidhur me bazueshmërinë e 

kërkesës. 

 

II. Vlerësimi i Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë 

 

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

kërkuese Shoqëria “Angjelo-Konstrukt”sh.p.k, për revokimin e vendimit nr.65, datë 

28.03.2019 të Gjykatës së Lartë është e pabazuar në ligj. 
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11. Kolegji vlerëson se neni 479/1 i K.Pr.Civile 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.  

12. Në  pikën 6 të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile, parashikohen kushtet dhe 

motivet për të cilat, Gjykata e Lartë, mund të revokojë pezullimin e ekzekutimit të vendimit 

gjyqësor:“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. 

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.  

14.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 K.Pr.Civile, 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. 

15. 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 

65, datë 28.03.2019 të vendosur nga Gjykata e Lartë. 

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

pranuar kërkesën e paraqitur nga kërkuesi Shoqëria “Angjelo-Konstrukt” sh.p.k, për 

revokimin e vendimit nr. 65, datë 28.03.2019, 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 kërkuesit Shoqëria “Angjelo-Konstrukt” sh.p.k, për revokimin e 

vendimit nr.65, datë 28.03.2019 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë.  

 

Tiranë, më datë 13.01.2021   

       

      ANËTAR                           ANËTAR                       KRYESUES 

 Sokol SADUSHI          Ilir PANDA              Ervin PUPE 
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 REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

       GJYKATA E LARTË 

           KOLEGJI CIVIL 

 

Nr.615/2 i Regj.Themeltar 

Nr.615/2 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 

     Ilir PANDA  - Anëtar 

     Sokol SADUSHI  - Anëtar 

  

në datën 13.01.2021 mori në shqyrtim në dhomën e këshillimit çështjen civile që iu 

përket palëve: 

 

KËRKUES:   Melpomeni Demo (Zeno) 

 

OBJEKTI:  Revokimin e  vendimit nr.615/1, datë 28.03.2019 të Kolegjit 

Civil të Gjykatës së Lartë, si dhe marrjen e masës së pezullimit 

të vendimit civil nr.330, datë 14.09.2018 të Gjykatës së Apelit 

Gjirokastër.   

 

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

 

Për çështjen civile që iu përket palëve: 

 

PADITËSA TË KUNDËR PADITUR:  Dhimitraq Lapa, Valter Lapa      

   

 

E  PADITUR NË PADI DHE KUNDËRPADI: Agjencia e Trajtimit të Pronave. 

 

TË PADITURA KUNDËR PADITËSE: Melpomeni Demo(Zeno),Fotini Zeko 

(Zeno) 

 

TË PADITUR NË KUNDËR PADI:  Alqi Lapa,  

Romeo Lapa 

Jani Lapa, 

Robert Lapa 

Thoma Lapa, 

Izmini Lapa 

Mihal Lapa 
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KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SE LARTË 

 

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), palës kërkuese 

Melpomeni Demo(Zeno), me datë 15.05.2019 ka paraqitur kërkesë për: “Revokimin e 

vendimit nr.615/1, datë 28.03.2019 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë.  

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

kundërpaditur Dhimaitaq Lapa, dhe Valter Lapa, i janë drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 

Sarandë, kundrejt palës së paditur kundërpaditëse Melpomeni Demo (Zeno) dhe Fotini Zeko 

(Zeno), me padinë objekt: “ Shfuqizimin pjesërisht të vendimit nr.177, datë 09.05.2008 të 

ZRAKKP Qarku Vlorë, përsa i përket  pjesës që i ka njohur të  paditurave “Demi” sipërfaqen 

e truallit në pronësinë tonë.”. 

3.Gjykata e Rrethit Gjyqësor Sarandë, me vendimin nr.23-2016-1741/917, datë 

23.09.2016 ka vendosur: “Pranimin e kërkesëpadisë së paditësave të kundërpaditur Valtetr 

Lapa dhe Dhimitraq Lapa.Shfuqizimin pjesërisht të aktit administrativ, vendimit nr.177, datë 

09.05.2008 të Zyrës Rajonale të Agjencisë së Kthimit dhe Kompesimit të Pronave të Qarkut 

Vorë, për pjesën që krijon mbivendosjen me pronën e paditësve të kundërpaditur, në masën 

1490 m2 e cila gjen pasqyrim në paraqitjen grafike që shoqëron aktin e ekspertimit dhe aktet 

e ekspertimeve shtesë të ekspertëve Mihal Cavo dhe Eshrefe Licaj, pjesë përbërse e këtij 

vendimi. 

Ligjërimin e masës së sigurimit të padisë të lejuar me vendimin nr.942, datë 28.06.2010 të 

Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Sarandë, lënë në fuqi në vendimin nr.341, datë 07.10.2010 të 

Gjykatës së Apelit Gjirokastër dhe me vendimin nr.1948, datë 19.06.2014 të Kolegjit Civil të 

Gjykatës së Lartë.Rrëzimin e kundërpadisë të të paditurve kundërpaditëse Melpomeni Demi 

dhe Fotini Zeko (Zeno)”. 

4.Gjykata e Apelit Gjirokastër, me vendimin nr.20-2018-715/330, datë 14.09.2018 

ka vendosur:Lënien në fuqi të vendimit nr.23-2016-1741/917, datë 23.09.2016 të Gjykatës së 

Rrethit Gjyqësor Sarandë, përsa i përket disponimeve për rrëzimin e kundërpadisë, ligjërimin 

e masës së sigurimit të padisë dhe shpenzimet gjyqësore. 

Ndryshimin e vendimit nr.23-2016-1741/917, datë 23.09.2016 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 

Sarandë përsa i përket disponimit për padinë e paditësave të kundërpaditur Valter Lapa dhe 

Dhimitraq Lapa në këtë mënyrë: 

Shfuqizimin pjesërisht të vendimit nr.177, datë 09.05.2008 të Zyrës Rajonale të Agjencisë së 

Kthimit dhe Kompesimit të Pronave Qarku Vlorë, për pjesën që krijon mbivendosje me 

pronën e paditësave të kundërpaditur në masën 1396 m2 e cila gjen pasqyrim në 

planvendosjen nr.8 që shoqëron aktin e ekspertimit përmbledhës të datës 22.06.2018 të 

ekspertëve Ferdi Beqiraj dhe Xhaferr Llaci, që i bashkangjiten këtij vendimi. 

5.Kundër këtij vendimi ka paraqitur rekurs kërkuesi Melpomeni Demi, e cila me 

shkresën nr.3730 Prot, datë 23.10.2018 ka kërkuar edhe pezullimin e ekzekutimit vendimit 

nr.20-2018-715/330, datë 14.09.2018 të Gjykatës së Apelit Gjirokastër. 

6.Gjykata e Lartë, me vendimin nr.615, datë 20.11.2018 ka vendosur:  

Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr.20-2018-715/330, date 14.09.2018 të Gjykatës së 

Apelit Gjirokastër. 

7.Kundër këtij vendimi ka paraqitur rekurs kërkuesi Valter Lapa, Dhimitarq 

Lapa, te cilët kanë kërkuar revokimin e pezullimit te ekzekutimit te  vendimit nr.20-2018-

715/330, date 14.09.2018, të Gjykatës së Apelit Gjirokastër. 
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8.Gjykata e Lartë, me vendimin nr.615/1, datë 28.03.2019 ka vendosur:  

Revokimin e vendimit të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë nr.615, datë 21.11.2018 (dhoma 

e këshillimit) nëpërmjet të cilit është vendosur pezullimi i ekzekutimit të vendimit Nr.20-

2018-715/330, datë 14.09.2018 të Gjykatës së Apelit Gjirokastër 

9.Pas ndryshimeve të bëra në Kodin e Procedurës Civile, kërkuesja Melpomeni Demo 

(Zeno) ka paraqitur kërkesë, për revokimin e  vendimit nr.615/1, datë 28.03.2019 të 

Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë, duke parashtruar: 

10.Në këtë kërkesë ajo parashtron se: 

 Nëse nuk pezullohet ekzekutimi i vendimit sipërfaqja objekt mosmarëveshje kalon de 

fakto në pronësinë e tyre nëpërmjet ndërtimit e tjetërsimit të saj në kundërshtim të 

hapur me dokumentat e pronësisë.  

 Përsa më sipër kërkojmë revokimin e vendimit nr.615/1, datë 28.03.2019 të Kolegjit 

Civil të Gjykatës Lartë, më të cilin është revokuar vendimi i pushimit të vendimit.  

 Bashkangjitur provat të tjera të cilat ndodhen edhe në dosjen gjyqësore që do të  

shqyrtohet te ju.  

 l.Vendimi nr.53 i vitit 1946 i shpronësimit (dalë në Gazetën Zyrtare të vitit 1946) dhe 

vendimi nr.89, datë 24.08.1960 Komitetit Ekzekutiv Sarandë të shpronësimit. 

 2.Vërtetimi hipotekor nr.052272, datë 24.05.2002 i Z.R.P.Paluajtshme Sarandë që 

vërteton se pika e karburantit ishte në pronësi të ARMOS dhe shkresa e Regjistruesit 

të Z.R.P.Paluajtshme Sarandë që vërteton këtë pronësi.  

 3.Vërtetim i Gjykatës Administrative të Shkallës Parë Gjirokastër se është duke u 

gjykuar padia e paditësit Dhimitraq Lapa e Valter Lapa me objekt : Shfuqizimi i lejes 

së ndërtimit (Vendimi i K.R.T Bashkia Sarandë nr.3/67, datë 10.06.2009) me të cilin 

është miratuar leja jonë e ndërtimit.  

 4.Vendimi nr.104/62, datë 11.02.2015 i Gjykatës së Apelit Gjirokastër me të cilin 

është lënë në fuqi vendimi nr.1211, datë 26.12.2014 i Gjykatës së Rrethit Sarandë ka 

rrëzuar padinë e Valter Lapa për goditje për fallcitet të planvendosjes së përgatitur 

nga topograf Ruhan Balani për të cilën paditësi thotë se është e fallsifikuar.  

 5.Vendimi nr.942, datë 28.06.2010 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Sarandë për 

pezullimin e lejes sonë të ndërtimit, i lënë në fuqi me vendimin nr.341, datë 

07.10.2010 të (Gjykatës Apelit Gjirokastër si dhe nga Kolegji Civil i Gjykatës Lartë. 

 

11.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 Melpomeni 

Demo (Zeno), për revokimin e pezullimit të ekzekutimit të vendimit, të cilët nuk kanë 

parashtruar argumente për qëndrimin e tyre lidhur me bazueshmërinë e kërkesës. 

 

II. Vlerësimi i Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë 

 

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

kërkuese Melpomeni Demo (Zeno), për revokimin e vendimit nr.615/1, datë 28.03.2019, të 

Gjykatës së Lartë është e pabazuar në ligj. 

13. Kolegji vlerëson se neni 479/1 i K.Pr.Civile  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. 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. 

15. 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 K.Pr.Civile, 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. 

16. 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.615/1, datë  28.03.2019 të vendosur nga Gjykata e Lartë. 

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

pranuar kërkesën e paraqitur nga kërkuesi Melpomeni Demo (Zeno), për revokimin e 

vendimit nr.615/1, datë 28.03.2019, 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 kërkueses Melpomeni Demo (Zeno), për revokimin e vendimit 

nr.615/1, datë 28.03.2019 të Gjykatës së Lartë. 

 

Tiranë, më 13.01.2021 

 

        ANËTAR         ANËTAR                 KRYESUES 

 

    Sokol SADUSHI               Ilir PANDA                      Ervin PUPE 
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