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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI CIVIL 

Nr.233/1 Vendimi 

 

V E N D I M 

 

NË EMËR TË REPUBLIKËS 

 

 

Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë i përbërë nga: 

 

Ervin PUPE  Kryesues 

Sokol SADUSHI Anëtar 

Ilir PANDA  Anëtar 

  

Në datën 21.10.2020 mori në shqyrtim në dhomën e këshillimit çështjen civile që iu përket 

palëve: 

 

Kërkues: Shoqëria Pelivani sh.p.k 

 

Objekti:  Për revokimin e vendimit të Kolegji Civil të Gjykatës së Lartë me nr. 

233, datë 12.05.2017, me të cilin është vendosur “Pezullimi i 

ekzekutimit të vendimit nr. 2009, datë 16.03.2015, të Gjykatës së 

Rrethit Gjyqësor Tiranë”, që u përket palëve ndërgjyqëse Kreditor-

Pelivani shpk dhe Debitor- Taci Konstruksion Millenium shpk. 

 

Baza ligjore:  Neni 479/6 i Kodit të Procedurës Civile. 

 

 

KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SE LARTË 

 

Pasi dëgjoi relacionin e gjyqtarit, z. 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), kërkuesja Shoqëria Pelivani 

sh.p.k, me datë 04.11.2019 ka paraqitur kërkesë, për: Revokimin e vendimit të Kolegji 

Civil të Gjykatës së Lartë me nr. 233, datë 12.05.2017, me të cilin është vendosur 

“Pezullimi i ekzekutimit të vendimit nr. 2009, datë 16.03.2015, të Gjykatës së Rrethit 

Gjyqësor Tiranë”, që u përket palëve ndërgjyqëse Kreditor-Pelivani shpk dhe Debitor- 

Taci Konstruksion Millenium shpk. 
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2.  Referuar akteve të administruara në gjykatat e faktit rezulton se paditësi i kundërpaditur: 

Shoqëria Pelivani shpk i është drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë kundrejt palës 

së paditur kundërpaditëse Shoqëria Taci Konstruksion Millenium sha, me padinë objekt: 

“Detyrimin e palës së paditur kundërpaditëse Shoqëria Taci për të më paguar shumën 

206.444.000 lekë që përbëjnë vlerën e punimeve të realizuara nga paditësi për ndërtimin 

e godinës së titulluar "Klinikë Neurologjike" Tiranë sipas përcaktimit të tregut të lirë 

etj.” Objekti i K/Padisë: “Zgjidhjen e kontratës së nënsipërmarrjes me Nr.2105 dhe 151 

të datës 08.04.2003 të aneks kontratës Nr.3119 dhe 216 të datës 04.10.2005 duke zgjidhur 

edhe pasojat juridike, shpërblimin e dëmit dhe fitimin e munguar nga dita që duhet të 

përfundonte objekti sipas kontratës deri në ditën e ekzekutimit të vendimit etj”. 

 

3. Gjykata e Rrethit Gjvqësor Tiranë, me vendimin nr. 2009, datë 16.03.2015, ka 

vendosur: 

Pranimin e pjesshëm të kërkesëpadisë së paditësit të kundërpaditur Shoqëria “Pelivani” 

sh.p.k. 

Detyrimin e të paditurit kundërpaditës Shoqëria “Taci Konstruksion Millenium” sh.p.k që 

ti paguajë paditësit të kundërpaditur Shoqëria “Pelivani” sh.p.k shumën 206,444.000 

(dyqindegjashtëmilione katërqindedyzetëekatërmijë) lekë. 

Rëzimin e kërkesëpadisë për pjesën tjetër. 

Rrëzimin e kundërpadisë të të paditurit kundërpaditës Shoqëria “Taci Konstruksion 

Millenium” sh.p.k. 

Lëshimin e urdhërit të ekzekutimit për zbatimin e këtij vendimi sipas dispozitivit të tij 

pasi vendimi të marrë formë të prerë në një kopje të veçantë. 

 

4.  Gjykata e Apelit Tiranë, me vendimin nr. 1565, datë 27.06.2016 ka vendosur: 

 Lënien në fuqi të vendimit nr. 2009, datë 16.03.2015 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 

Tiranë. 

 

5.  Kundër vendimit të Gjykatës së Apelit Tiranë, dhe vendimit të Gjykatës së Rrethit 

Gjyqësor Tiranë, ka ushtruar rekurs kërkuesi Shoqëria “Taci Konstruksion Milenium” 

Sh.p.k, e cila ka kërkuar edhe pezullimin e ekzekutimit të vendimit. 

 

6.  Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë me vendimin nr. 233, datë 12.05.2017 ka vendosur:  

 Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 2009, datë 16.03.2015 të Gjykatës së Rrethit 

Gjyqësor Tiranë, lënë në fuqi me vendimin nr. 1565, datë 27.06.2016 të Gjykatës së 

Apelit Tiranë. 

 

7. Në bazë të nenit 479/6 të Kodit të Procedurës Civile, kërkuesja Shoqëria Pelivani sh.p.k ka 

paraqitur kërkesë, për: Për revokimin e vendimit të Kolegji Civil të Gjykatës së Lartë me 

nr. 233, datë 12.05.2017, me të cilin është vendosur “Pezullimi i ekzekutimit të vendimit 

nr. 2009, datë 16.03.2015, të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë”, që u përket palëve 

ndërgjyqëse Kreditor-Pelivani shpk dhe Debitor- Taci Konstruksion Millenium shpk. 

 

 7.1. Në këtë kërkesë parashtrohen shkaqet si vijon: 

 

 Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë me vendimin nr. 233, datë 12.5.2017, ka vendosur 

Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 2009, datë 16.3.2015, të Gjykatës së Rrethit 

Gjyqësor Tiranë”. Ndodhur në këto kushte, shoqëria përmbarimore Debit Collection me 

vendimin nr. 379 Regj, datë 17.05.2017 ka vendosur pezullimin e veprimeve 
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përmbarimore për ekzekutimin e vendimit gjyqësor nr. 2009, datë 16.03.2015, të Gjykatës 

së Rrethit Gjyqësor Tiranë. 

 Pas këtij vendimi, debitori- shoqëria Taci Konstruksion Millenium shpk, në 

kundërshtim flagrant me vendimin e Kolegjit Civil si më sipër, jo vetëm që nuk ka ruajtur 

të “ngrirë” gjendjen e veprimeve procedurale, mes palëve në proces ekzekutimi të 

vendimit gjyqësor të formës së prerë, por përkundrazi me keqdashje ka ndërmarrë 

veprime për tjetërsimin e objektit të sekuestruar, për llogari të ekzekutimit të detyrimit 

ndaj Kreditorit shoqëria Pelivani shpk. Ndërkohë, shoqëria Pelivani shpk, për mbrojtjen e 

interesave të veta ligjore përpara veprimeve të paligjshme të Debitorit Taci Konstruksion 

Millenium shpk, i është drejtuar për zgjidhje gjykatës me padinë: Paditës: Shoqëria 

“Pelivani” shpk, Pala e paditur: Shoqëria përmbarimore Justitia Tiranë, Shoqëria Taci 

Konstruksion Milenium shpk me objekt: 1-Detyrimin e të paditurve: Shoqëria 

përmbarimore Justitia si edhe kreditorit dhe debitorit a) të përjashtojnë nga sekuestrimi e 

shitja objektin e pajisur me certifikatë karabina , pa leje ndërtimi , të trajtuar me vendimin 

nr. 2009, datë 16.03.2015 të formës së prerë; b) si edhe për zbatimin e Kontratës së nën 

sipërmarrjes nr. 2105/151, datë 08.04.2003; Ankes Kontratës nr. 3119, datë 16.05.2003; 

Kontratës së sipërmarrjes nr. 5830, datë 04.07.2003 dhe Akt Marrëveshjes nr. 8934, datë 

04.10.2005, të lidhura me paditësin Shoqëria Pelivani shpk, c) si edhe detyrimin për të 

zbatuar vendimin gjyqësor. 2- Anulimin e ankandit të shpallur me shkrese Nr 5425 dt 

05.1.2017 Kati I dyte-Klinika të ndryshme, me siperfaqe 300 metra katrore.... Marrjen e 

masës së sigurimit të padisë: Bllokimin e veprimeve juridike të ankandit Nr. 5460, datë 

11.12.2017 të datës 10 janar 2017, të shoqërisë përmbarimore Justitia Tirana. 

 Për padinë si më sipër, Gjykata e Apelit Tiranë me vendimin nr. 488, datë 03.06.2019, 

ka vendosur: Ndryshimin e vendimit gjyqësor nr. 2129, datë 07.03.2018 të Gjykatës së 

Rrethit Gjyqësor Tiranë. Pranimin e kërkesë padisë. Anullimin e veprimeve 

përmbarimore të kryera nga shoqëria “Justitia” shpk etj. Në këtë vendim ndër të tjera 

është arsyetuar se, citojmë: “ ...Gjykata e Apelit konstaton që padia e paditësit drejtuar 

gjykatës ka si objekt përjashtimin e sendit nga sekuestrimi dhe shitja, pasi paditësi 

shoqëria Pelivani shpk, pretendon pronësinë mbi këtë send. Në këtë kuptim, vlerëson kjo 

gjykatë, detyrimi i paditësit në këtë gjykim është të provojë këtë pretendim, pra faktin e të 

qenit pronar i sendit objekt sekuestro dhe shitje në procedurën e ankandit. 

 Në lidhje me këtë pretendim të paditësit,Gjykata e Apelit Tiranë, bazuar në 

përfundimet e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë në vendimin nr. 2009, datë 

16.03.,2015, vendim i formës së prerë (pasi është lënë në fuqi me vendimin nr. 1565, datë 

27.06.2015 të Gjykatës së Apelit Tiranë) ... vlerëson që, përsa i përket pretendimit të 

paditësit në lidhje me faktin e të qenit pronar të tij mbi pasurinë objekt sekuestro dhe 

shitje në ankand, është vendosur nga gjykata me vendim të formës së prerë të sipërcituar 

dhe ky fakt konsiderohet i provuar dhe nuk mund të merret më në shqyrtim nga gjykata... 

Gjykata e Apelit Tiranë vlerëson që pasuritë objekt sekuestro dhe shitje....duhet të 

përjashtohen nga sekuestro dhe shitja në këtë procedurë përmbarimore pasi ato nuk janë 

pasuri të të paditurit Taci Konstruksion Millenium shpk, por siç sqaruam me sipër, janë 

pasuri të paditësit shoqëria Pelivani shpk, pasi ky i fundit jo vetëm që i ka ndërtuar me 

mjetet e tij financiare ato, si dhe të gjithë ndërtimin e sqaruar në vendimin e gjykatës, por 

i ka paguar të paditurit shoqëria Taci Konstruksion Millenium shpk, çmimin për të gjithë 

ndërtimin...” 

 Sikundër mund ta konstatoni edhe Ju, nga parashtrimi i fakteve si më sipër, rezulton 

se, gjykimi i çështjes, objekt i kësaj kërkese, nga Gjykata e Lartë i ka tej tejkaluar të 

gjitha afatet e parashikuara në nenin 399/2, germa “b” dhe “c”, të Kodit të Procedurës 

Civile (i ndryshuar) si për gjykimin e çështjes në mënyrë përfundimtare ashtu edhe për 



4 
 

ekzekutimin e vendimit të formës së prerë, duke dëmtuar në mënyrë të rëndë interesat 

tona ligjore. 

 Në vlerësimin tonë, nuk ka asnjë shkak ligjor që të mbahet ende në fuqi Vendimi i 

Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë me Nr. 233, datë 12.5.2017. Mbajtja e këtij vendimi në 

fuqi jo vetëm që do ta bëjë procesin pa asnjë vlerë, por na ka hequr mundësitë ligjore të 

ankimit në Gjykatën Kushtetuese etj, ndërkohë që pala Debitore në këtë proces vazhdon 

të veprojë me keqdashje në moszbatimin e vendimeve gjyqësore të formës së prerë, duke 

përdorur si mburoje ligjore, pikërisht këtë vendim të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë. 

 

II.  VLERËSIMI I KOLEGJIT CIVIL TË GJYKATËS SË LARTË 

 

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

Shoqëria Pelivani sh.p.k, për revokimin e vendimit nr. 233, datë 12.05.2017 të Gjykatës 

së Lartë është e pabazuar në ligj. 

 

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

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

gjyqësor: 

 “6. Vendimi i Gjykatës së Lartë mbi kërkesën për pezullim mund të revokohet ose 

ndryshohet me kërkesë të palës. Për shqyrtimin e kërkesës për ndryshimin ose revokimin e 

masës së pezullimit njoftohen palët. Brenda 3 ditëve pala tjetër ka të drejtë të paraqesë 

me shkrim parashtrimet. Kërkesat shqyrtohen në dhomë këshillimi. 

 

10. 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 Evropiane të të Drejtave të Njeriut.  

 

11. Nga ana tjetër, vlen për t’u theksuar se pezullimi i ekzekutimit të vendimit gjyqësor të 

formës së prerë është një masë me karakter përjashtimor dhe të jashtëzakonshëm, që 

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, atëherë 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. 
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12. Duke iu rikthyer rastit konkret, Kolegji vlerëson se rrethanat të cilat diktuan 

vendimmarrjen e Kolegjit për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së 

prerë në rastin konkret nuk kanë ndryshuar, për më tepër pala kërkuese nuk paraqiti asnjë 

rrethanë apo provë të re të bazuar në ligj, e cila bën të domosdoshme revokimin e 

vendimit  nr. 233, datë 12.05.2017 të vendosur nga Gjykata e Lartë, vetëm fakti që ka 

kaluar një kohë relativisht e gjatë. 

 

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

kërkesën e paraqitur nga pala kërkuese Shoqëria Pelivani sh.p.k, për revokimin e 

vendimit nr. 233, datë 12.05.2017 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 për revokimin e vendimit të Kolegji Civil të Gjykatës së 

Lartë me nr. 233, datë 12.05.2017, me të cilin është vendosur “Pezullimin e ekzekutimit të 

vendimit nr. 2009, datë 16.03.2015 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, lënë në fuqi me 

vendimin nr. 1565, datë 27.06.2016 të Gjykatës së Apelit Tiranë”. 

 

 

Tiranë, më 21.10.2020 

  


