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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË

KOLEGJI CIVIL

Nr.160/1 i Regj.Themeltar
Nr.160/1 i Vendimit

VENDIM
NË EMËR TË REPUBLIKËS

Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë i përbërë nga:

Ervin PUPE Kryesues
Sokol SADUSHI Anëtar
Ilir PANDA Anëtar

sot më datë 16.02.2021, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr. 160/1
akti, datë 10.03.2020, si më poshtë:

KËRKUES: Shoqëria “COGREN” SHPK

OBJEKTI: Revokimi i vendimit nr. 152, datë 16.03.2018 të
Gjykatës së Lartë, me të cilin është vendosur
pezullimi i ekzekutimit të vendimit nr. 20-2018-
30/16, datë 16.01.2018 të Gjykatës së Apelit
Gjirokastër.

BAZA LIGJORE: Neni 479 i K.Pr.Civile

Në çështjen civile që i përket:

PADITËS/I PADITUR: Shoqëria “Elkri&CO” SHPK

I PADITUR: 1. Shoqëria “Bino&Hoxha” SHPK;
2. Vasil Gjiçali;
3. Zyra Vendore e Regjistrimit të Pasurive të
Paluajtshme Sarandë

NDËRHYRËS KRYESOR: Marte Gjiçali

KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË

pasi dëgjoi relacionin e gjyqtarit Ervin Pupe dhe diskutoi në dhomë këshillimi çështjen në
tërësi,
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VËREN:

I. Rrethanat e faktit

1. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Sarandë, me vendimin nr. 23-2017-955/485, datë
19.05.2017 ka vendosur:

“1. Pushimin e gjykimit për kërkimin, “detyrimi për pagimin e dëmit të shkaktuar si
fitim i munguar nga vonesa në ekzekutimin e këtij detyrimi;

2. Pranimin e padisë dhe detyrimin e të paditurit shoqëria “Bino & Hoxha”, sh.p.k.,
që ti kalojë në pronësi dhe t’i dorëzojë paditësit shoqëria “Elkri” sh.p.k., një sipërfaqe
ndërtimore të përfunduar prej 1180 m2 (apartamente banimi), nga pjesa që i takon të
paditurit Vasil Gjicali, sipas kontratës së sipërmarrjes nr. 821 rep., nr. 417 kol., datë
06.05.2013, plotësuar me aneks kontratën nr. 2162 rep., nr. 910 kol., datë 14.07.2016, e
lidhur përpara noterit Lorenc Daka;

3.. Rrëzimin e padisë së ndërhyrëses kryesore Marte Gjicali;
4. Shpenzimet gjyqësore të padisë së shoqërisë “Elkri” sh.p.k., janë në ngarkim të të

paditurve, ndërsa shpenzimet gjyqësore, të padisë së ndërhyrëses kryesore, siç janë bërë. Së
bashku me këtë vendim lëshohet dhe është pjesë e tij edhe urdhri i ekzekutimit.”

2. Gjykata e Apelit Gjirokastër, me vendimin nr. 20-2018-30/16, datë 16.01.2018
ka vendosur:

“Lënien në fuqi të vendimit nr. 23-2017-955/485, datë 19.05.2017 të Gjykatës së rrethit
gjyqësor Sarandë. “

5. Kundër këtij vendimi, palët e paditura Vasil Gjicali dhe shoqëria “Bino & Hoxha”
SHPK kanë paraqitur në datat 07.03.2018 dhe 28.02.2018, një kërkesë pranë Gjykatës së
Lartë duke kërkuar pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 20-2018-30/16, datë 16.01.2018
të gjykatës së apelit Gjirokastër, me të cilin është lënë në fuqi vendimi nr.23-2017-955, datë
19.05.2017 i të gjykatës së rrethit gjyqësor Sarandë.

6. Me vendimin nr. 152, datë 16.03.2018 Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë ka
vendosur: “Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 20-2018-30/16, datë 16.01.2018 të
Gjykatës së Apelit Gjirokastër.”

7. Me datë 10.03.2020, paditësi, shoqëria “COGREN” SHPK, ka paraqitur pranë
Gjykatës së Lartë një kërkesë për revokimin e vendimit nr. 152/2018 të Gjykatës së Lartë
duke parashtruar se:
- Që prej marrjes së masës së pezullimit të ekzekutimit të vendimit gjyqësor, pala

gjyqhumbëse ka kryer veprime juridike për tjetërsimin e pasurive prej 1180 m2, për
të cilën shoqëria “COGREN” SHPK rezulton gjyqfituese. Kjo rrethanë dëmton
rëndë dhe në mënyrë të pariparueshme për të ardhmen interesat e palës paditëse që
rezulton gjyqfituese;

- Ndaj vendimit të Gjykatës së Apelit Gjirokastër është ushtruar rekurs që prej vitit
2018 dhe në kushtet kur ka një masë pezullimi, rekursi duhet të shqyrtohet në
mënyrë të përshpejtuar;

- Dëmi që vjen si rezultat i marrjes së masës së pezullimit është i pariparueshëm pasi,
kryerja e veprimeve juridike të tjetërsimit të pasurisë tek të tretët do të vështirësojë
ekzekutimin e detyrimit pasi paditësi do të duhet të iniciojë procese gjyqësore të
tjera me të tretët për kthimin e sendit;

- Dëmi është i pariparueshëm pasi vlera e sendit objekt gjykimi është shumë herë më
e lartë se kapitali i shoqërisë dhe vazhdimi i mëtejshëm i pezullimit do të rëndojë
situatën financiare të shoqërisë;

- Ka dy vendime të gjykatave më të ulëta që kanë vendosur në favor të palës paditëse;
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- Palët e paditura nuk kanë dhënë garanci për të siguruar ekzekutimin e vendimit për
të cilin është marrë masa e pezullimit.

8. Në vijim, me datë 30.04.2020, pala e paditur, z. Vasil Gjicali ka paraqitur
praspsime me shkrim kundër kërkesës për revokimin e vendimit të pezullimit nr. 152/2018,
duke parashtruar se:

- Kërkesa e palës paditëse për revokimin e vendimit të pezullimit është e pabazuar në
ligj dhe në rrethanat e faktit;

- Pavarësisht faktit se Gjykata e Lartë ka vendosur pezullimin e ekzekutimit të
vendimit, përmbaruesi gjyqësor me kërkesë të paditësit ka vendosur urdhër sekuestro
konservative mbi pasuritë e palës së paditur. Kjo provohet nga kartela e pasurisë që
gjendet bashkëlidhur;

- Mjeti i revokimit të vendimit sipas nenit 479 të ndryshuar të K.Pr.Civile përbën
përjashtim nga rregulli, vetëm në rast se pas daljes së vendimit të Gjykatës së Lartë
me të cilin është pezulluar ekzekutimi i vendimit gjyqësor të formës së prerë, kanë
ndodhur rrethana  të cilat të kenë vënë në dyshim ekzistencën dhe efektet e vendimit;

- Gjykata e Lartë kur ka marrë në shqyrtim kërkesën e palës së paditur për ekzekutimin
e vendimit gjyqësor të formës së prerë, ka vlerësuar shkaqet e rekursit dhe pasojat që
mund të vinin në mënyrë të veçantë për kërkuesin nga ekzekutimi i vendimit të
Gjykatës së Apelit Gjirokastër;

- Nga data e marrrjes së vendimit të pezullimit nuk ka ndryshuar asnjë rrethanë që të
diktojë revokimin e tij dhe pala paditëse nuk ka paraqitur asnjë provë. Kërkesa e
paditësit bazohet në supozime dhe si e tillë është e pambështetur në prova dhe në ligj;

- Po ashtu pretendimet e palës paditëse për ardhjen e një dëmi të rëndë dhe të
pariparueshëm janë përsëritur edhe më parë si prapësime ndaj kërkesës së palës së
paditur për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë dhe si
rrjedhojë Gjykata e Lartë i ka marrë njëherë në shqyrtim, pra ato përbëjnë gjë të
gjykuar;

- Pretendimi i palës paditëse se vlera e pasurisë objekt gjykimi kalon disa herë vlerën e
kapitalit të shoqërisë,  në fakt do të dëmtonte palën e paditur pasi në eventualitetin e
ndryshimit të vendimit nga Gjykata e Lartë, paditësi nuk do të kishte mundësi të
ekzekutonte vendimin gjyqësor në favor të palës së paditur;

- Nuk është e nevojshme dhënia e një garancie për sa kohë, sikurse rezulton edhe nga
kartela e pasurisë, tashmë ka vijuar procedura e ekzekutimit të detyrueshëm dhe mbi
pasurinë është vendosur sekuestro konservative, çka nuk justifikon pretendimet e
paditësit.

7. Sikurse rezultoi nga ekstrakti i regjistrit tregtar pranë QKB, aktualisht shoqëria
“Elkri&CO” SHPK, ka marrë emërtimin “COGREN” SHPK.

II. Vlerësimi i Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë

9. Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji) vlerëson se shkaqet e
parashtruara nga pala kërkuese, shoqëria “COGREN” SHPK në kërkesën për revokimin e
pezullimit të ekzekutimit të vendimit gjyqësor të sipërcituar nuk janë të mbështetura në ligj.

10.  Në pikën 1 të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile (në vijim: KPC),
parashikohet se:

“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.
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10.1. Kurse në pikën 6 të nenit 479 të KPC parashikohet se: “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 K.P.C 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.

11.1. 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.P.C, 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 paditësi, shoqëria “COGREN”
SHPK ka kërkuar revokimin e vendimit të pezullimit të ekzekutimit të vendimit gjyqësor të
formës së prerë, duke parashtruar në mënyrë formale, disa rrethana teorike me karakter të
përgjithshëm dhe të mundshëm për dëmin që mund t’i vijë asaj pale nga masa e pezullimit, të
pabazuara në prova.

13. Për më tepër, Kolegji vlerëson se këto rrethana të parashtruara në mënyrë formale
nga kërkuesi nuk përbëjnë në thelb rrethana të ndodhura rishtazi që nuk justifikojnë më
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 Kolegji Civil
prezumohet se i ka vlerësuar në momentin kur ka vendosur pezullimin e vendimit gjyqësor të
formës së prerë kur ka peshuar dhe balancuar dëmin potencial që mund t’i vijë të dyja palëve
ndërgjyqëse nga ekzekutimi apo mosekzekutimi i menjëhershëm i vendimit gjyqësor të
formës së prerë.

14. Përsa më sipër, Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë vlerëson se nuk ka vend për të
pranuar kërkesën e paraqitur nga kërkuesi, për revokimin e vendimit nr. 152, datë 16.03.2018
të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë.
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PËR KËTO ARSYE,

Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë mbështetur në Nenin 479 të Kodit të Procedurës Civile,

VENDOSI:

Mospranimin e kërkesës së kërkuesit, shoqëria “COGREN” SHPK për revokimin e
vendimit nr. 152, datë 16.03.2018 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë, me të cilin është
vendosur: “Pezullimi i ekzekutimit të vendimit nr. 20-2018-30/16, datë 16.01.2018 të
Gjykatës së Apelit Gjirokastër.”

Tiranë, me 16.02.2021

ANËTAR ANËTAR KRYESUES

Sokol Sadushi Ilir Panda                                   Ervin Pupe
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË

KOLEGJI CIVIL

Nr.344/2 i Regj.Themeltar
Nr.344/2 i Vendimit

VENDIM
NË EMËR TË REPUBLIKËS

Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë i përbërë nga:

Ervin PUPE Kryesues
Ilir PANDA Anëtar
Sokol SADUSHI Anëtar

sot më datë 16.02.2021, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr. 344/2,
datë 11.06.2020, si më poshtë:

KËRKUES: Spiridhon Gerasimos Bamiha

OBJEKTI: Revokimi i vendimit nr. 344, datë 09.08.2018 të Kolegjit Civil
të Gjykatës së Lartë me të cilin është vendosur pezullimi i
ekzekutimit të vendimit nr. 2609, datë 15.12.2016 të Gjykatës
së Apelit Tiranë.

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

Në çështjen civile që i përket:

PADITËS: Spiridhon Gerasimos Bamiha

TË PADITUR: Kozma Grillo, Jorgo Varfi etj.

KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË

Pasi dëgjoi relatimin e gjyqtarit Ervin Pupe mbi kërkesën e revokimit të vendimit të
pezullimit të ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë,

VËREN:
I. Rrethanat e çështjes

1. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë, me Vendimin nr. 10296, datë 30.12.2015 ka
vendosur:

“1. Pranimin e pjesshem te kërkesë-padisë të paditësit Spiridhon Gerasimos Bamiha;
2. Detyrimin e të paditurëve Kostandin Kapo, Kliti Kapo, Kozma Grillo, Stefan Grillo,

Eleonora Salavaci, (Grillo), Merita Damo, Katerina Binozi, Foto Milo, Valentina Myftiu,
Kujtim Milo, Fotina Dhimoila, Jeane Dhimoila, Vasiliki Dhimoila, Nikolas Dhimoila, Jean
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Dhimoila, Katherine Dhimoila, Helena Dhimoila (Fretille), Mireille Dhimoila (Ravet),
Aleksandra Dhimoila (Piaseczny), Spiridon Dhimoila, Elefterie Proto, Pandeli Gjini,  Ariste
Mita, Kristaq Gjini, Ollga Gjini, Enklid Gjini, Kreshnik Gjini, Pilo Andoni, Jorgo Varfi,
Koco Dhimogjini, Harilla Dhimogjini, Edmond Dhimogjini, Pavllo Dhimogjini, Katerina
Dhimogjini, Agllaia Bifsha, Cidho Bifsha, Lipe Vidhaj, Todi Vidhaj, Dhimitraq Vidhaj, Alfred
Vidhaj, Brunilda Vidhaj, Arben Vidhaj, Etleva Vidhaj, Artan Vidhaj, Entil Vidhaj, Edmond
Vidhaj, Luiza Grabocka, Aleksander Grabocka, Jorgaq Grabocka, Liljana Grabocka, Vezire
Grabocka, Drimona Grabocka, Erjona Grabocka dhe Jon Grabocka, t’i kthejnë solidarisht
paditësit Spiridhon Gerasimos Bamiha, vlerën e përfituar nga kontrata e shitjes së pasurisë
trashëgimore në shumën 502.500 (pesëqind e dy mijë e pesëqind) Euro si dhe fitimin e
munguar baraz me interesat bankare që duhet të fillojnë nga momenti i ngritjes së padisë
datë 05.11.2011 dhe deri në ekzekutimin e këtij vendimi;

3. Rrëzimin e padisë për kërkimet e tjera;
4. Heqjen e masës së sigurimit të padisë të dhënë me vendimin nr. 3778 akti datë

17.04.2015. Shpenzimet gjyqësore të paditurëve shitës së pasurisë trashëgimore;
5. Kundër vendimit lejohet ankim në Gjykatën e Apelit Tiranë brenda 15 ditëve duke

filluar ky afat nga e nesërmja e shpalljes për palët prezent, ndërsa për palët në mungesë ky
afat fillon nga e nesërmja e komunikimit të vendimit.”

2. Gjykata e Apelit Tiranë me Vendimin Nr. 2609, datë 15.12.2016 ka vendosur:
“Ndryshimin e vendimit Nr. 10296, datë 30.12.2015, të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor

Tiranë, në këtë mënyrë:
1. Pranimin pjesërisht të padisë;
2. Detyrimin e te paditurve Kostandin Kapo, Kliti Kapo, Kozma Grillo, Stefan Grillo,

Eleonora Salavaci, (Grillo), Merita Damo, Katerina Binozi, Foto Milo, Valentina Myftiu,
Kujtim Milo, Fotina Dhimoila, Jeane Dhimoila, Vasiliki Dhimoila, Nikolas Dhimoila, Jean
Dhimoila, Katherine Dhimoila, Helena Dhimoila (Fretille), Mireille Dhimoila (Ravet),
Aleksandra Dhimoila (Piaseczny), Spiridon Dhimoila, Elefterie Proto, Pandeli Gjini,  Ariste
Mita, Kristaq Gjini, Ollga Gjini, Enklid Gjini, Kreshnik Gjini, Pilo Andoni, Jorgo Varfi,
Koco Dhimogjini, Harilla Dhimogjini, Edmond Dhimogjini, Pavllo Dhimogjini, Katerina
Dhimogjini, Agllaia Bifsha, Cidho Bifsha, Lipe Vidhaj, Todi Vidhaj, Dhimitraq Vidhaj,
Alfred Vidhaj, Brunilda Vidhaj, Arben Vidhaj, Etleva Vidhaj, Artan Vidhaj, Entil Vidhaj,
Edmond Vidhaj, Luiza Grabocka, Aleksander Grabocka, Jorgaq Grabocka, Liljana
Grabocka, Vezire Grabocka, Drimona Grabocka, Erjona Grabocka dhe Jon Grabocka, të
njohin paditësin Spiridhon Gerasimos Bamiha si trashëgimtar ligjor të trashëgimlënëses
Eleni Jani Simonidhi (Bamiha), i cili trashëgon të gjithë të drejtat dhe detyrimet mbi
pasurinë e saj trashëgimore;

2. Detyrimin e te paditurve Kostandin Kapo, Kliti Kapo, Kozma Grillo, Stefan Grillo,
Eleonora Salavaci, (Grillo), Merita Damo, Katerina Binozi, Foto Milo, Valentina Myftiu,
Kujtim Milo, Fotina Dhimoila, Jeane Dhimoila, Vasiliki Dhimoila, Nikolas Dhimoila, Jean
Dhimoila, Katherine Dhimoila, Helena Dhimoila (Fretille), Mireille Dhimoila (Ravet),
Aleksandra Dhimoila (Piaseczny), Spiridon Dhimoila, Elefterie Proto, Pandeli Gjini,  Ariste
Mita, Kristaq Gjini, Ollga Gjini, Enklid Gjini, Kreshnik Gjini, Pilo Andoni, Jorgo Varfi,
Koco Dhimogjini, Harilla Dhimogjini, Edmond Dhimogjini, Pavllo Dhimogjini, Katerina
Dhimogjini, Agllaia Bifsha, Cidho Bifsha, Lipe Vidhaj, Todi Vidhaj, Dhimitraq Vidhaj,
Alfred Vidhaj, Brunilda Vidhaj, Arben Vidhaj, Etleva Vidhaj, Artan Vidhaj, Entil Vidhaj,
Edmond Vidhaj, Luiza Grabocka, Aleksander Grabocka, Jorgaq Grabocka, Liljana
Grabocka, Vezire Grabocka, Drimona Grabocka, Erjona Grabocka dhe Jon Grabocka t’i
paguajë paditësit Spiridhon Gerasimos Bamiha vlerën e sendit pasuri trashëgimore nga
trashëgimlënësja Eleni Jani Simonidhi (Bamiha), pasurisë 2/285, truall me sipërfaqe 670 m2,
ndodhur në Tiranë, Rruga "Mustafa Matohiti”, regjistruar ne regjistrat e pasurive të
paluajtshme në Volumin 30, Faqe 156, Zona Kadastrale 8160, në shumën 120.600.000
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(njëqind e njëzetmilionë e gjashtëqindmije) lekë, si dhe kamatat mbi këtë shumë të
llogaritura sipas normës së interesave të depozitave bankare me afat 1-vjeçar, nga data e
ngritjes së padisë 05.11.2011 dhe deri ne ekzekutimin e këtij vendimi;

3. Rrëzimin e padisë per pjesën tjetër;
4. Shpenzimet gjyqësore iu ngarkohen palëve në përpjesëtim me pjesën e pranuar dhe

të rrëzuar të padisë...”
3. Në vijim, palët e paditura Kozma Grillo dhe Jorgo Varfi kanë paraqitur në datën

23.05.2018, pranë Gjykatës së Lartë një kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të vendimit të
Gjykatës së Apelit Tiranë.

4. Me vendimin nr. 344, datë 09.08.2018 Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë ka
vendosur: “Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 2609, datë 15.12.2016 të Gjykatës së
Apelit Tiranë për të cilin është lëshuar urdhëri i ekzekutimit “Dublikatë” me vendimin nr. 20,
datë 16.01.2018.”

5. Me datë 17.01.2019, paditësi Spiridhon Gerasimos Bamiha ka paraqitur një kërkesë
për revokimin e vendimit të mësipërm duke argumentuar se:
- Kërkesa për pezullim është bërë nga vetëm dy prej palëve të paditura dhe ka qënë e

pabazuar në prova dhe në ligj. Këto palë ndërgjyqëse kanë parashtruar me argumenta të
përgjithshëm pa prova se atyre ju vjen një dëm i rëndë nga ekzekutimi i menjëhershëm i
vendimit;

- Vetë Kolegji në vendimin e pezullimit ka arsyetuar se palët kërkuese nuk kanë
parashtruar ndonjë provë, argument apo rrethanë konkrete për të vlerësuar nëse jemi apo
jo para rastit që parashikon neni 479 të K.Pr.C;

- Në fakt është pala paditëse që dëmtohet nga pezullimi i ekzeutimit të këtij vendimi. Po
ashtu janë palët e paditura të cilët kanë shitur tek të tretët një pasuri që nuk ishte e tyre,
por që i përkiste trashëgimlënësit të paditësit;

- Palët e paditura në mashtrim të ligjit kanë falsifikuar aktet e pronësisë dhe kanë shitur
pasuri që nuk ishin të tyret dhe kanë përdorur të mirat materiale për 7 vjet;

- Nëse nuk ekzekutohet menjëherë ky vendim, ekziston rreziku që palët e paditura të shesin
të vetmen pasuri që ka mbetur pa u shitur dhe mbi të cilën mund të vihet dorë për
ekzekutimin e vendimit;

- Pala e paditur është përpjekur dhe vazhdon të mos përmbushë detyrimin dhe të shtyjë
procesin në kohë me të vetmin qëllim për të tjetërsuar të gjitha pasuritë dhe për t’a bërë të
paekzekutueshëm vendimin e gjykatës së apelit.

4.1. Me vendimin nr. 344/1, datë 20.02.2019, Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë ka
vendosur:

“Mospranimin e kërkesës së paditësit, Spiridhon Gerasimos Bamiha, për revokimin e
vendimit nr. 344, datë 09.08.2018 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë me të cilin është
vendosur: “Pezullimi i ekzekutimit të vendimit nr. 2609, datë 15.12.2016 të Gjykatës së Apelit
Tiranë për të cilin është lëshuar urdhëri i ekzekutimit “Dublikatë” me vendimin nr. 20, datë
16.01.2018.”

5. Me datë 11.06.2020, kërkuesi Spiridhon Gerasimos Bamiha ka paraqitur
rishtazi një kërkesë për revokimin e vendimit nr. 344/2018 të Kolegjit Civil të Gjykatës së
Lartë duke parashtruar se:
- Pala e paditur në kërkesën për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nuk ka parashtruar

asnjë provë dhe asnjë argument që të justifikojë ligjërisht pezullimin e ekzekutimit të
vendimit;

- Me shkresën nr. 160/2, pa datë të përmbaruesit gjyqësor privat Besat Shehu, është
lëshuar urdhri i ekzekutimit dublikat për vendimin e Gjykatës së Apelit datë 16.01.2018.
Ky vendim është lëshuar nga avokatët z. Admir Mulaj dhe z. Agron Lamaj sipas
prokurës së posaçme nr. 2031, rep kol 922, datë 09.10.2017 e cila është revokuar nga
paditësi më pas;
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- Kemi ardhur në dijeni të provave të reja, sikurse është vendimi nr. 543, datë 10.06.2019 i
Gjykatës së Apelit, si dhe një sërë shkresash që provojnë se është pala paditëse ajo që
dëmtohet nga mosekzekutimi i vendimit nr. 2609, datë 15.12.2016 të Gjykatës së Apelit
Tiranë. Kjo pasi vetë pala e paditur ka pranuar se është shtetas grek dhe nuk banon në
shtetas grek dhe nuk banon në Republikën e Shqipërisë;

- Pala e paditur në mashtrim të ligjit dhe duke përdorur dokumenta të fallsifikuara ka
tjetërsuar një pronë të tjetërkujt dhe i ka përdorur të mirat materiale për më shumë se 10
vjet;

- Palës paditëse i shkaktohet një dëm i rëndë dhe i pariparueshëm nga mosekzekutimi i
vendimit  pasi pala e paditur i ka shitur të gjitha pronat e trashëguara nga të ndjerët Dr.
Simo Simondhi dhe të vetmen pasuri që ka është trualli i ndodhur në rrugën e Elbasanit,
si e vetmja mundësi për ekzekutimin e këtij vendimi;

- Pala e paditur është përpjekur dhe vazhdon të mos përmbushë detyrimin ligjor duke
shtyrë në kohë procesin me të vetmin qëllim për të shitur të vetmen pasuri të ngelur në
Tiranë, të trashëguar nga bashkëshortët e ndjerë Simo Simonidhi dhe Eleni Simonidhi;

- Procesi gjyqësor ka filluar prej vitit 2011 dhe ende në vitin 2020 nuk ka përfunduar ;
- Qëllimi i palës së paditur është të shesë të gjitha pronat e trashëguara nga

trashëgimlënësit e paditësit dhe të përfitojë të gjitha të mirat materiale në dëm të
interesave të paditësit;

- Paditësit i shkaktohet dëm nga mosekzekutimi i vendimit, pasi palët e paditura janë me
vendbanim shumica jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë dhe do të jetë i vështirë
ekzekutimi i vendimit.
6. Bashkëlidhur pala kërkuese ka paraqitur vendimin nr. 543, datë 10.06.2019 të

Gjykatës së Apelit Tiranë, me të cilin është vendosur detyrimi i të paditurit, z. Admir Mulaj
kundrejt paditësve Kozma Grillo etj për të dëmshpërblyer vlerën e përdorimit të pasurisë
truall të ndodhur në Rrugën e Elbasanit Tiranë me individualizimin përkatës, shkresën datë
05.07.2012 etj.

7. Me datë 17.07.2020 ka paraqitur prapsimet me shkrim pala e paditur, z. Kozma Grillo
dhe z. Jorgo Varfi me të cilën kanë parashtruar se:

- Kërkesa për pezullimin e ekzekutimit të vendimit ka qënë e bazuar në ligj dhe në prova;
- Nga ekzekutimi i vendimit për palën e paditur dhe familjen e tij do të vinin pasoja të

rënda;
- Me shkresën nr. 160/2 jemi vënë në dijeni se është lëshuar një urdhër ekzekutimi i dytë

(dublikatë) për vendimin e Gjykatës së Apelit datë 16.01.2018, mbi bazën e kërkesës së
përfaqësuesit të z. Spiridhon Bamihas, konkretisht nga z. Admir Mulaj dhe av. Agron
Lamaj, sipas prokurës së posaçme nr. 2031 rep., dhe nr. 922 kol., datë 09.10.2017. Këto
të fundit kanë vepruar si përfaqësues pa tagra pasi prokura ishte revokuar nga i
përfaqësuari;

II. Vlerësimi i Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë

8. Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji) vlerëson se shkaqet e
parashtruara nga pala kërkuese, Spiridhon Gerasimos Bamiha në kërkesën për revokimin e
pezullimit të ekzekutimit të vendimit gjyqësor të sipërcituar nuk janë të mbështetura në ligj.

9.  Në pikën 1 të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile (në vijim: KPC),
parashikohet se:

“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.”

9.1. Kurse në pikën 6 të nenit 479 të KPC është parashikuar se:
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“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 Repuublikës së Shqipërisë dhe nenit 13 të Konventës Europiane të të
Drejtave të Njeriut.

10.1. 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.P.C, 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.

11. Duke iu rikthyer rastit konkret, Kolegji vlerëson se paditësi, Spiridhon Gerasimos
Bamiha ka kërkuar rishtazi revokimin e vendimit të pezullimit të ekzekutimit të vendimit
gjyqësor të formës së prerë, duke parashtruar në thelb të njëjtat pretendime sikurse në
kërkesën e parë drejtuar Gjykatës së Lartë, për të cilën kjo e fundit ka vendosur mospranimin
e kërkesës.

PËR KËTO ARSYE :

Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë mbështetur në Nenin 479 të Kodit të Procedurës Civile,

VENDOSI:

Mospranimin e kërkesës së paditësit, Spiridhon Gerasimos Bamiha, për revokimin e
vendimit nr. 344, datë 09.08.2018 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë me të cilin është
vendosur: “Pezullimi i ekzekutimit të vendimit nr. 2609, datë 15.12.2016 të Gjykatës së Apelit
Tiranë për të cilin është lëshuar urdhëri i ekzekutimit “Dublikatë” me vendimin nr. 20, datë
16.01.2018.”

Tiranë, me datë 16.02.2021

ANËTAR ANËTAR KRYESUES

Sokol SADUSHI Ilir PANDA Ervin PUPE
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË

KOLEGJI CIVIL

Nr.491/1 i Regj.Themeltar
Nr.491/1 i Vendimit

VENDIM
NË EMËR TË REPUBLIKËS

Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë i përbërë nga:

Ervin PUPE               Kryesues
Sokol SADUSHI Anëtar
Ilir PANDA Anëtar

sot më datë 16.02.2021, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr. 491/1,
datë 14.09.2020, si më poshtë:

KËRKUES: Shoqëria “BI Investments” SHPK

OBJEKTI: Revokimin e vendimit të pezullimit nr. 491, datë 24.12.2014 të
Gjykatës së Lartë, Kolegji Civil.

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

Në çështjen civile që i përket:

PADITËS/I KUNDËRPADITUR: Shoqëria “BI Investment” SHPK

I PADITUR/KUNDËRPADITËS: Shoqëria “Infinit Construction” SHPK

KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË

Pasi dëgjoi relatimin e gjyqtarit Ervin Pupe mbi kërkesën e revokimit të vendimit të
pezullimit të ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë,

VËREN:

I. Rrethanat e çështjes

1. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Berat, me Vendimin nr. 1006, datë 26.09.2011 ka
vendosur:
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“1. Pranimin e pjesshëm të padisë së paditësit të kundërpaditur “BI Investments” SHPK;
2. Detyrimin e palës së paditur kundërpaditëse “Infinit Constructions” SHPK tí paguajë
palës paditëse të kundërpaditur shumën prej 3.116.840 lekë si dhe shumën 20.192 lekë; 2.
Rrëzimin e padisë së të paditurit kundërpaditës “Infinit Constructions” SHPK si të pabazuar
në prova dhe në ligj....”

2. Gjykata e Apelit Vlorë, me vendimin nr. 1541, datë 29.10.2014 ka vendosur:
“Lënien në fuqi të vendimit gjyqësor civil, nr. 1006, datë 26.09.2011 të Gjykatës së

Rrethit Gjyqësor Berat”
3. Kundër këtij vendimi ka paraqitur rekurs pala e paditur kundërpaditëse, shoqëria

“”Infinit Construction” SHPK dhe po ashtu ka paraqitur edhe një kërkesë për pezullimin e
ekzekutimit të vendimit.

4. Kolegji civil i Gjykatës së Lartë, me vendimin nr. 491, datë 24.12.2014 ka
vendosur: “Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 1006, datë 26.09.2011 të Gjykatës së
Rrethit Gjyqësor Berat, lënë në fuqi me vendimin nr. 1541, datë 29.10.2014 të Gjykatës së
Apelit Vlorë.”

5. Me datë 14.09.2020, pala paditëse e kundërpaditur, shoqëria “BI Investments”
SHPK, ka paraqitur një kërkesë për revokimin e këtij vendimi sipas nenit 479/6 të KPC duke
pretenduar se:
- Vendimi i Gjykatës së Lartë mbi pezullimin e ekzekutimit të vendimit është i paarsyetuar;
- Nuk jepen argumenta se cilat prej elementeve të kërkuara prej nenit 479 të KPC janë

plotësuar në rastin konkret;
- Vendimi nuk bazohet në asnjë provë nga e cila të rezultojë ardhja e pasojave të rënda dhe

të pariparueshme për palën e paditur kundërpaditëse e cila ka patur barrën e provës sipas
nenit 12 të KPC;

- Nga ekzekutimi i vendimit, palës së paditur kundërpaditëse nuk i vjen asnjë dëm, pasi
tashmë ka kaluar kohë e gjatë e pritjes për palët, dhe pala gjyqhumbëse i ka fituar disa
herë të ardhurat që janë objekt i detyrimit sipas vendimit pa asnjë penalitet;

- Pala e paditur kundërpaditëse nuk ka dhënë asnjë lloj garancie materiale në favor të
kërkuesit sipas nenit 479/1, gërma “b” të KPC.

II. Vlerësimi i Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë

6. Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji) vlerëson se shkaqet e
parashtruara nga pala kërkuese, në kërkesën për revokimin e pezullimit të ekzekutimit të
vendimit gjyqësor të sipërcituar nuk janë të mbështetura në ligj.

7.  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. Kurse në pikën 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.”

8. Kolegji vlerëson se neni 479/1 i K.P.C 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
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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.

8.1. 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.P.C, 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.

9. Duke iu rikthyer rastit konkret, Kolegji vlerëson se pala kërkuese, ka kërkuar
revokimin e vendimit të pezullimit të ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë,
duke kundërshtuar në thelb ligjshmërinë e vendimit të pezullimit të marrë nga Kolegji Civil i
Gjykatës së Lartë. Kolegji vlerëson se mjeti i parashikuar në pikën 6 të nenit 476 të KPC nuk
ka si qëllim të rishikojë ligjshmërinë apo drejtësinë e vendimit të ndërmjetëm të pezullimit të
ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë, bazuar në të njëjtat rrethana faktike në të
cilat është marrë, por ka si synim të revokojë atë vendim, në kushtet kur rrethanat kanë
ndryshuar.

10. Në rastin konkret, kërkuesi nuk parashtroi asnjë rrethanë të re të bazuar në prova,
të tillë që të justifikojë revokimin e vendimit nr. 491, datë 24.12.2014 të Kolegjit Civil të
Gjykatës së Lartë.

PËR KËTO ARSYE,

Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë mbështetur në Nenin 479 të Kodit të Procedurës Civile,

VENDOSI:

Mospranimin e kërkesës së paditësit të kundërpaditur, shoqëria “BI Investment”
SHPK për revokimin e vendimit nr. 491, datë 24.12.2014 të Kolegjit Civil të Gjykatës së
Lartë, me të cilin është vendosur: “Pezullimi i ekzekutimit të vendimit nr. 1006, datë
26.09.2011 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Berat, lënë në fuqi me vendimin nr. 1541, datë
29.10.2014 të Gjykatës së Apelit Vlorë.”

Tiranë, me datë 16.02.2021

ANËTAR ANËTAR KRYESUES

Sokol SADUSHI Ilir PANDA Ervin PUPE
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