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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË

KOLEGJI CIVIL

Nr. 587/2 i Vendimit.
V E N D I M

NË EMËR TË REPUBLIKËS

Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë i përbërë nga gjyqtarët:

Ervin PUPE - Kryesues
Sokol SADUSHI - Anëtar
Ilir PANDA - Anëtar

Sot më datë 02.07.2020, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr. 587/2 akti, datë
11.06.2020, si më poshtë:

KËRKUES: Elton Gongo.

OBJEKTI: Revokimin e vendimit të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë nr.
587, datë 15.11.2018 nëpërmjet të cilit është vendosur
pezullimi i ekzekutimit të vendimit nr. 988, datë 18.06.2018 të
Gjykatës së Apelit Tiranë.

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

Për çështjen civile që iu përket palëve:

PADITËS: Elton Gongo.

I PADITUR: Admir Mulaj.

KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SE LARTË

Pasi dëgjoi relatimin e gjyqtarit Ervin Pupe mbi kërkesën e revokimit të vendimit të
pezullimit;

V Ë R E N

I. Rrethanat e çështjes

1. Para Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji), pala kërkuese, Elton
Gongo me datë 11.06.2020 ka paraqitur një kërkesë për: “Revokimin e vendimit të
Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë nr. 587, datë 15.11.2018 nëpërmjet të cilit është
vendosur pezullimi i ekzekutimit të vendimit nr. 988, datë 18.06.2018 të Gjykatës së
Apelit Tiranë”.
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2. Referuar akteve të administruara në gjykatat e faktit rezulton se paditësi Elton Gongo
i është drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë kundrejt palës së paditur Admir
Mulaj, me padinë objekt: “ . . . Përmbushje detyrimi kontraktor . . .”.

3. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë, me vendimin nr.2702, datë 01.04.2016 ka
vendosur:

“Rrëzimin e kërkesëpadisë.”
4. Gjykata e Apelit Tiranë, me vendimin nr. 988, datë 18.06.2018 ka vendosur:

“Ndryshimin e vendimit nr.2702, datë 01.04.2016, të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor
Tiranë në këtë mënyrë:
Pranimin e pjesshëm të padisë.
Detyrimin e palës së paditur Admir Mulaj ti paguaj palës paditëse Elton Gongo, 3 %
të shumës sipas akt - marrëveshjes nr. 856 rep , nr. 414 kol datë 21.06.2012 të lidhur
mes palëve.
Rrëzimin e padisë përsa i përket pagimit të interesave bankare mbi këtë shumë”.

5. Kundër këtij vendimi ka paraqitur rekurs Admir Mulaj, i cili i është drejtuar më pas
Gjykatës së Lartë me kërkesë për pezullim ekzekutim vendimi, kërkesë e cila pas
shqyrtimit në dhomë këshillimi, me vendimin nr.587 datë 15.11.2018 të Gjykatës së
Lartë është vendosur:
“Pezullimi i ekzekutimit të vendimit nr. 988, datë 18.06.2018 të Gjykatës së Apelit

Tiranë”.
6. Kërkuesi Elton Gongo ka paraqitur kërkesë me nr.1108/2 prot. datë 11.06.2020 (për

herë të dytë), për revokimin e vendimit nr.587 datë 15.11.2018 të Gjykatës së Lartë
me të cilin është vendosur: “Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr.988, datë
18.06.2018 të Gjykatës së Apelit Tiranë”.

6.1. Pala kërkuese Elton Gongo si shkaqe për të cilat kërkon revokimin e vendimit të
pezullimit të vendosur nga Gjykata e Lartë,  parashtron sa vijon:
-Gjykata e Lartë me vendimin nr. 587, datë 15.11.2018 ka vendosur pranimin e
kërkesës për Pezullim të vendimit nr. 988, datë 18.06.2018 të Gjykatës së Apelit
Tiranë të paraqitur nga pala e paditur Admir Mulaj i cili në shkaqet e paraqitura në
kërkesë parashtron:
-Se vendimi nr.988, datë 18.06.2018 të Gjykatës së Apelit Tiranë është nxjerrë në
kundërshtim me ligjin dhe provat e administruara në dosje gjyqësore se duhet lënë në
fuqi vendimi i Gjykatës së Rrethit Tiranë.
-Nëse do të procedohet me ekzekutimin e vendimit pale se paditur Admir Mulaj do ti
vinte një dëm ekonomik i pakthyeshëm për këto arsye (pa e mbështetur në prova).
-Se pari me paaftësi paguese nëse do të fitoje gjyqin në Gjykatën e Lartë pala e
paditur Admir Mulaj, pala paditëse Elton Gongo është për tu përballur në paaftësi
paguese, i cili nuk ka asnjë pronë apo pasuri dhe mund të ketë harxhuar këtë shumë që
do të ekzekutohet tani (aludim) pa mbështetur në provë.
-Së dyti pala e paditur është ortak i vetëm në shoqërinë e ndërtimit disponon prona,
prej tij është investuar dhe një nxjerrje në ankand do ti sillte një dëm të madh dhe të
pakthyeshëm shoqërisë se tij. Pasi do ti krijoheshin pafund problem në lejet e
ndërtimit. Nëse llogarisim dëmin që merr Elton Gongo deri sa të vije moment i
rekursit, gjykojmë se për ne nuk ka asnjë dëm të pakthyeshëm. (Aludim dhe konflikti
është midis personave fizik dhe jo me personin juridik që citon pala në shkaqet e
kërkesës).
-Elton Gongo nuk ka rrezik që të mos ekzekutohet vendimi në favor të tij në të
ardhmen, nëse fiton në Gjykatë të Lartë (paragjykon dhe aludon në favor të tij).
-Gjykata e apelit nuk ka vlerësuar në mënyrë të drejtpërdrejtë dhe të mbështetur në
akte ligjore, vlera monetare që ka përfituar Elton Gongo që i është akorduar paditësit
është më e lartë dhe pa arsyeshme. Si dhe në Gjykatën e Apelit nuk na u mundësua
paraqitja e mandatë pagesave (çfarë mandate pagesash aludim) pasi e kanë pasur të
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gjithë të drejtën të paraqisnin çdo provë dhe nuk kanë paraqitur asnjë prove si në
procesin e gjykimit të themelit në Gjykatën e Rrethit Tiranë si dhe në zhvillimin e
gjykimit në Gjykatën e Apelit) të gjitha shkaqet janë apriori të pa justifikuara me
prova për të provuar shkaktimin e demit serioz dhe të madh që mund ti shkaktohen
palës së paditur në të ardhmen Admir Mulaj.
-Bëjmë me dije trupin gjykues se asnjë nga shkaqet e paraqitura nga pala e paditur
Admir Mulaj nuk janë në përputhje me kërkesat e dispozitivit të nenit 479 pika 1
germa a, b të K.Pr.Civile, pasi janë vetëm aludime të pa mbështetura në prova dhe në
ligj vetëm dhe vetëm mospërmbushjen e detyrimit me qëllim shmangien nga ky
detyrim i lindur nga aktmarrëveshja noteriale e cila është e vitit 2012. Pra me
kërkesën e paraqitur nga pala e paditur Admir Mulaj e datës 09.10.2018 me nr. 3524/2
nuk qëndron asnjë nga shkaqet ligjore dhe të kërkuara nga ligjvënësi në dispozitivin e
nenit 479 të K.Pr.Civile në të cilin citohet se Gjykata e Lartë pasi është paraqitur
rekurs, me kërkesën e palës, mund të vendosë pezullimin e ekzekutimit kur:
Ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit do të sillte pasoja të rënda e të pariparueshme.
b. Pala kërkuese depoziton garanci materiale që siguron ekzekutimin e vendimit.
-Nga shqyrtimi i shkaqeve të paraqitura në kërkesën e datës 09.10.2018 të palës së
paditur Admir Mulaj nuk qëndron dhe janë thjesht dhe vetëm aludime të pa
mbështetura në prova dhe në ligj. Me të drejtë të lind pyetja ? Ku e ka vërtetuar pala
paditur aftësinë paguese të palës paditëse dhe çfarë prove ka paraqitur pala e paditur
se shtetasi Elton Gongo nuk ka pasuri të luajtshme dhe të paluajtshme (mashtrim)
gënjen në arsyetimin e saj. Çfarë dëmi i shkaktohet personit Fizik palës së paditur
Admir Mulaj? Ju bëjmë me dije se jam në marrëdhënie që në vitin 2012 muaji qershor
dhe është pala e paditur me ane të mashtrimit duke mos paguar për punën e kryer fakt
të cilin e provojmë më së miri me Akt -marrëveshjen e datës 21.06.2012 me nr. 856
rep, kol. 414 të lidhur midis palës së Paditëse (Elton Gongo dhe palës së paditur
Admir Mulaj) objekt gjykimi nga ka lindur dhe detyrimi. Ju bëjmë me dije se kanë
kaluar 8 vjet që pala e paditur nuk përmbush detyrimin ligjor të pranuar në këtë akt-
marrëveshje me vullnet të lirë nga të dyja palët jemi para rastit për mospagim për
punën e kryer).
-Ju bëjmë me dije se pala e paditur ka pranuar të paguajë vlerën 3% të kontratës dhe
në rast mosrealizimi. Por duam t’ju sjellim në vëmendjen tuaj se pala e paditur nuk do
të ekzekutojë këtë detyrim që i buron nga aktmarrëveshja, por kërkon ti shmanget me
çfarëdo mënyre dhe me hapësirat që i jep ligji. Duam t’iu kujtojmë dhe t’iu vëmë në
dispozicion provën shkresore të pandryshueshme që provon të kundërtën e asaj që
aludon me pa të drejtë pala e paditur në kërkesën e saj të datës 09.10.2018 me nr.
3524/2.
-Theksojmë dhe faktin tjetër se nuk jam njoftuar për këtë kërkese, nuk kam marrë
dijeni për këtë kërkese të palës së paditur. Ju sjellim në vëmendje se pala e paditur
Admir Mulaj është debitor referuar provës së re që kemi ardhur në dijeni të vendimit
nr. 543 datë 10.06.2019 të Gjykatës së Apelit Tiranë që ka për objekt detyrimin për të
shpërblyer palën e paditur në shumën 477.000 euro. Gjithashtu është dhe debitor fakt
të provuar nga shënimi në kartelë me shkresën nr. 142/1/294 nr. 5984 datë 23.08.2019
të Zyrës së Përmbarimit Privat të Përmbaruesit Gjyqësor Bislim Sinaj, ku është
vendosur sekuestro konservative mbi pasurinë e llojit truall.
-Pra me anë të këtyre provave të sipërcituar, provojmë dhe një herë se është pala e
paditur Admir Mulaj që posedon dhe përdor sendin sot dhe kësaj dite dhe në
kundërshtim të nenit 419,422,455 të Kodit Civil, vazhdon të mos përmbush detyrimin
e lindur nga aktmarrëveshja kur kanë kaluar nga dita e lindjes se detyrimit më shumë
se 8 vjet duke përfituar në hapësirat procedurale që i jep ligji kërkon të përfitojë me
padrejtësi duke ju shmangur detyrimit në kundërshtim dhe të nenit 142 të Kushtetutës
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së Republikës së Shqipërisë dhe nenit 6, 35, 42 të Konventës se të Drejtave të Njeriut
ku aderon dhe shteti ynë, kërkojmë një proces të drejte të paanshëm dhe në kohe.
-Jam unë paditësi i penalizuar për mosekzekutim të vendimit në kohë dhe të
mosmarrjes në kohë të pagesës për punën e kryer nga pala e paditur që më shkaktohet
dëm dhe jo palës së paditur e cila e ka shprehur vullnetin se është dakort të paguajë
vlerën 3% dhe sikur mos të realizohet kontrata e shitjes së të drejtës reale. Me provat
e sipërcituara provojmë se pala e paditur nuk i shkaktohet asnjë dëm ekonomik nga
ekzekutimi i vendimit 988 datë 18.06.2018 të Gjykatës së Apelit Tiranë, pasi është
vetë pala e paditur Admir Mulaj që me vullnetin e tij të lirë e ka pranuar të paguajë
vlerën 3% të kontratës së shitjes së të drejtës reale për punën e kryer nga pala paditëse
Elton Gongo nga muaji qershor i vitit 2012 i lindjes se këtij detyrimi fakt të provuar
dhe me Kontratën e Sipërmarrjes, ku provohet se pala e paditur Admir Mulaj ka
likuiduar të gjithë vlerën e kontratës së shitjes se të drejtës reale dhe se nuk ka asnjë
detyrim ndaj kësaj kontrate. Pra detyrimi i palës së paditur Admir Mulaj ka lindur me
plotësimin e kushtit të realizimit të lidhjes se kontratës së Premtimit të shitjes nr. 2101
rep, kol. 1699 së datës 21.06.2012, midis vëllait të palës së paditur Elvis Mulaj dhe
shitësit Spiridhon Gerasimo Bamiha ky është moment juridik që përcakton dhe
lindjen e këtij detyrimi për palën e paditur.
-Theksojmë se që në këtë moment pala e paditur Admir Mulaj është përpjekur ti
shmanget detyrimit duke vënë në kontratën e blerësit vëllain e tij Elvis Mulaj, por për
çudi është po ky shtetas Admir Mulaj që ka likuiduar pagesën e kësaj kontrate fakt të
provuar nga prova e sipërcituar. Bëjmë me dije trupin gjykues se i rrezikuar për të
mos u ekzekutuar vendimi 988, datë 18.06.2018 të Gjykatës së Apelit Tiranë jam unë
paditësi, pasi kam dhënë shërbimin që në qershor të viti 2012 dhe jemi në vitin 2020
pra 8 vjet që duhet të isha paguar për punën e kryer dhe vetë pala ka pranuar me
vullnetin e tij të lirë të paguajë vlerën e përcaktuar në marrëveshjen Noteriale me nr.
856 rep. Kol 414, datë 21.06.2012 të Zyrës së Noterisë Tiranë të Noteres Elida
H.Take, i cili ka pranuar dhe edhe sikur marrëveshja të mos realizohet pala e paditur
ka pranuar të paguajë vlerën 3% të çmimit të kontratës së premtimit të shitjes se të
drejtës reale. Bëjmë me dije trupin gjykues se i rrezikuar për të mu shkaktuar një dëm
i pariparueshëm dhe mos marrja në kohe e pagesës për shërbimin e kryer nga ana e
palës paditëse, si dhe duke pare dhe sjelljen e palës së paditur, rrezikohem nga mos
kryerja e këtij detyrimi nga pala e paditur kur kanë kaluar me shumë se 8 vjet nga
lindja e detyrimit.

II. Vlerësimi i Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë

7. Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji) vlerëson se kërkesa e palës
kërkuese Elton Gongo, për revokimin e vendimit nr.587 datë 15.11.2018 të Gjykatës
së Lartë është e pabazuar në ligj.

8. 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 si vijon :“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.

9. Gjithashtu, konstatohet se pala tjetër Admir Mulaj, pjesëmarrës në gjykimin e çështjes
ku është dhënë vendimi gjyqësor, është njoftuar rregullisht për kërkesën e paraqitur
nga pala kërkuese dhe nuk ka parashtruar argumente lidhur me bazueshmërinë në ligj
të kërkesës për revokim pezullimi dhe për qëndrimin e tij.
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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 Europiane të të Drejtave të Njeriut.

11. Nga ana tjetër, vlen për t’u theksuar se pezullimi i ekzekutimit të vendimit gjyqësor të
formës së prerë është një masë me karakter përjashtimor dhe të jashtëzakonshëm, që
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.

12. Duke iu rikthyer rastit konkret, Kolegji vlerëson se rrethanat të cilat diktuan
vendimmarrjen e Kolegjit për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës
së prerë në rastin konkret nuk kanë ndryshuar, për më tepër pala kërkuese nuk paraqiti
asnjë rrethanë apo provë të re të bazuar në ligj, e cila bën të domosdoshme revokimin
e vendimit nr.587 datë 15.11.2018 të vendosur nga Gjykata e Lartë, përvec faktit 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 kërkuesi Elton Gongo për revokimin e vendimit
nr.587 datë 15.11.2018 të Gjykatës së Lartë.

P Ë R   K Ë T O   A R S Y E

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

V E N D O S I

Rrëzimin e kërkesës së kërkuesit Elton Gongo, për revokimin e vendimit nr.587 datë
15.11.2018 të Gjykatës së Lartë.

U shpall sot në Tiranë, më 02.07.2020

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

KOLEGJI CIVIL
Nr. 289/1 i Vendimit.

V E N D I M

NË EMËR TË REPUBLIKËS

Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë i përbërë nga gjyqtarët:

Ervin PUPE - Kryesues
Sokol SADUSHI - Anëtar
Ilir PANDA - Anëtar

Sot më datë 02.07.2020, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr. 289/1 akti, datë
11.05.2020, si më poshtë:

KËRKUES: Qazim Sulovari, Shpresa Sulovari, Elisa Sulovari, Florenc Sulovari.

OBJEKTI: Revokimin e vendimit të pezullimit me nr.289 datë 25.05.2016 të Gjykatës
së Lartë, me të cilin është vendosur : Pezullimi i ekzekutimit të vendimit
nr.738 datë 18.07.2014, të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Berat, lënë në
fuqi  me vendimin nr.346 datë 29.03.2016 të Gjykatës së Apelit Vlorë.

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

Për çështjen civile që iu përket palëve:

PADITËS: Qazim Sulovari, Shpresa Sulovari, Elisa Sulovari, Florenc
Sulovari

E PADITUR: Shoqëria e Sigurimeve Sigma sh.a.

KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SE LARTË

Pasi dëgjoi relatimin e gjyqtarit Ervin Pupe mbi kërkesën e revokimit të vendimit të
pezullimit;

V Ë R E N

I. Rrethanat e çështjes

1. Para Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji), palët kërkuese Qazim
Sulovari etj, me datë 11.05.2020 ka paraqitur një kërkesë për; Revokimin e vendimit
të pezullimit me nr.289 datë 25.05.2016 të Gjykatës së Lartë, me të cilin është
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vendosur: “Pezullimi i ekzekutimit të vendimit nr.738 datë 18.07.2014, të Gjykatës së
Rrethit Gjyqësor Berat, lënë në fuqi me vendimin nr.346 datë 29.03.2016 të Gjykatës
së Apelit Vlorë”.

2. Referuar akteve të administruara në gjykatat e faktit rezulton se paditësi i është
drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Berat kundrejt palës së paditur Shoqëria e
Sigurimeve Sigma sh.a, me padinë objekt; Detyrim për dëmshpërblim jopasuror ......

3. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Berat, me vendimin nr.738 datë 18.07.2014  ka vendosur:
“Pranimin e pjesshëm të  padisë së paditësave Qazim Sulovari, Shpresa Sulovari,
Elisa Sulovari, Florenc Sulovari.
Detyrimin e të paditurit Shoqëria e Sigurimeve Sigma sh.a. të dëmshpërblejë
paditësin Qazim Sulovari me shumën 725.529 lekë.
Detyrimin e të paditurit Shoqëria e Sigurimeve Sigma sh.a. të dëmshpërblejë
paditësen Shpresa Sulovari me  shumën 725.529 lekë.
Detyrimin e të paditurit Shoqëria e Sigurimeve Sigma sh.a. të dëmshpërblejë
paditësen Elisa  Sulovari me  shumën 725.529 lekë.
Detyrimin e të paditurit Shoqëria e Sigurimeve Sigma sh.a. të dëmshpërblejë
paditësin Florenc  Sulovari me  shumën 725.529 lekë.
Rrëzimin e padisë për pjesën tjetër.
Të urdhërojë paditësit të paguajnë taksën mbi aktet në përputhje me vlerën e padisë
në shumën e mbetur prej 78.000 lekë”.

4. Gjykata e Apelit Vlorë, me vendimin nr.346 datë 29.03.2016 ka vendosur:
“Lënien në fuqi të vendimit nr.738  datë 18.07.2014 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor
Berat“.

5. Kundër këtij vendimi ka paraqitur rekurs shoqëria Sigma sh.a. e cila  i është drejtuar
më pas Gjykatës së Lartë me kërkesë për pezullim ekzekutim vendimi, kërkesë e cila
pas shqyrtimit në dhomë këshillimi me vendimin nr.289 datë 25.05.2016 të Gjykatës
së Lartë është vendosur:
“Pezullimi i ekzekutimit të vendimit nr.738 datë 18.07.2014, të Gjykatës së Rrethit
Gjyqësor Berat, lënë në fuqi  me  vendimin nr.346 datë 29.03.2016 të Gjykatës së
Apelit Vlorë”.

6. Kërkuesit Qazim Sulovari etj, kanë  paraqitur kërkesë me nr.901 prot. datë
13.05.2020, për revokimin e vendimit të pezullimit me nr.289 datë 25.05.2016 të
Gjykatës së Lartë, me të cilin është vendosur : “Pezullimi i ekzekutimit të vendimit
nr.738 datë 18.07.2014, të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Berat, lënë në fuqi me
vendimin nr.346 datë 29.03.2016 të Gjykatës së Apelit Vlorë”.

6.1. Palët kërkuese Qazim Sulovari etj, si shkaqe për të cilat kërkojnë revokimin e
vendimit të pezullimit të vendosur nga Gjykata e Lartë,  parashtrojnë sa vijon:
-Kanë kaluar katër vite nga momenti i pezullimit dhe aktualisht nuk ekzistojnë kushtet
për të vazhduar pezullimi i ekzekutimit.
-Pala e paditur nuk dëmtohet rëndë dhe ekzekutimi i vendimit nuk sjell pasoja të
pariparueshme për të duke patur parasysh vlerën e detyrimit në raport me kapitalin që
zotëron pala e paditur.
-Gjithashtu nuk ka rezultuar që pala e paditur të ketë paguar ndonjë garanci.
-Nuk rezulton që vendimi i ankimuar të ketë zbatim të keq të ligjit material dhe atij
procedural të një rëndësie themelore për njehsimin, sigurinë dhe zhvillimin e
praktikës gjyqësore dhe nuk është i ndryshëm, nga praktika gjyqësore e Gjykatës së
Lartë.
-Zvarritja e ekzekutimit të vendimit përbën shkelje të nenit 6 të KEDNJ.
-Sa sipër bazuar në kërkesat e nenit 479/ pika 6 kërkojmë revokimin e vendimit
nr.289 datë 25.05.2016 të Gjykatës së Lartë.
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7. Gjithashtu, ky Kolegj vëren se pala tjetër shoqëria Sigma sh.a., pjesëmarrës në
gjykimin e çështjes ku është dhënë vendimi gjyqësor që kërkohet të pezullohet, është
njoftuar për kërkesën e palës kërkuese dhe ka paraqitur këto parashtrime në lidhje me
kërkesën e paraqitur për shqyrtim, përsa më poshtë:
-Kërkesa e kërkuesave rezulton haptazi e pabazuar dhe si e tillë duhet të mos pranohet
nga ana e Gjykatës së Lartë.
-Kërkuesit nuk kanë paraqitur asnjë fakt të ri përse vendimi i pezullimit nr. 289 datë
25.05.2016 i Gjykatës së Lartë duhet të revokohet.
-Të gjitha argumentat e palës kërkuese duket sikur formësojnë një ankim kundër një
vendimi gjykate. Vendimi i pezullimit është i paankimueshëm.
-Kërkesa për revokim mund të bëhet përsa i përket kushteve apo rrethanave të reja të
cilat nuk kanë qenë në momentin e marrjes së këtij vendimi apo kanë ndryshuar në
mënyrë të qenësishme.
-Argumentat se vendimet e gjykatave janë marrë në zbatim të ligjit procedural dhe atij
material, është një pretendim që do të marrë përgjigje pas shqyrtimit të rekursit të
çështjes dhe nuk mund të jetë objekt shqyrtimi në kërkesën për revokim.

II. Vlerësimi i Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë

8. Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji) vlerëson se kërkesa e palëve
kërkuese Qazim Sulovari etj, për revokimin e vendimit nr.289 datë 25.05.2016 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 si vijon :“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 Europiane të të Drejtave të Njeriut.

11. Nga ana tjetër, vlen për t’u theksuar se pezullimi i ekzekutimit të vendimit gjyqësor të
formës së prerë është një masë me karakter përjashtimor dhe të jashtëzakonshëm, që
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
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Shqipërisë. Sigurisht që kjo palë ka barrën e paraqitjes së fakteve të reja konkrete
(onus proferendi) dhe të provës mbi këto fakte (onus probandi), (fakte këto me
karakter procedural), që tregojnë situatë faktike dhe juridike midis palëve ndërgjyqëse
ka ndryshuar dhe masa e pezullimit nuk justifikohet më nga dëmi i rëndë dhe i
pariparueshëm që mund t’i vijë palës tjetër, nga ekzekutimi i menjëhershëm i
vendimit gjyqësor të formës së prerë.

12. Duke iu rikthyer rastit konkret, Kolegji vlerëson se rrethanat të cilat diktuan
vendimmarrjen e Kolegjit për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës
së prerë në rastin konkret nuk kanë ndryshuar, për më tepër pala kërkuese nuk paraqiti
asnjë rrethanë apo provë të re të bazuar në ligj, e cila bën të domosdoshme revokimin
e vendimit nr.289 datë 25.05.2016 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 kërkuesit Qazim Sulovari etj, për revokimin e
vendimit nr.289 datë 25.05.2016 të Gjykatës së Lartë.

P Ë R   K Ë T O   A R S Y E

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

V E N D O S I

Rrëzimin e kërkesës së kërkuesave Qazim Sulovari, Shpresa Sulovari, Elisa Sulovari, Florenc
Sulovari, për revokimin e vendimit nr.289 datë 25.05.2016 të Gjykatës së Lartë.

U shpall sot në Tiranë, më 02.07.2020

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

KOLEGJI CIVIL
Nr. 526/2 i Vendimit.

V E N D I M

NË EMËR TË REPUBLIKËS

Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë i përbërë nga gjyqtarët:

Ervin PUPE - Kryesues
Sokol SADUSHI - Anëtar
Ilir PANDA - Anëtar

Sot më datë 02.07.2020, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr. 526/2 akti, datë
11.06.2020, si më poshtë:

KËRKUES: Shoqëria “ADEL CO” sh.p.k.

OBJEKTI: Revokimin e vendimit të pezullimit me nr.526 datë 17.10.2017 të Gjykatës
së Lartë, për pezullimin e ekzekutimit të  vendimit  nr.533 datë
29.01.2016 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, i lënë në fuqi me
vendimin nr.2005 datë 21.09.2017  të Gjykatës së Apelit Tiranë.

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

Për çështjen civile që iu përket palëve:

PADITËS: Shoqëria  “ADEL CO” sh.p.k.

E PADITUR: Posta sh.a

KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SE LARTË
Pasi dëgjoi relatimin e gjyqtarit Ervin Pupe mbi kërkesën e revokimit të vendimit të
pezullimit;

V Ë R E N

I. Rrethanat e çështjes

1. Para Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji), pala kërkuese, Shoqëria
“ADEL CO” shpk me datë 10.05.2019 ka paraqitur një kërkesë për; Revokimin e
vendimit të pezullimit me nr.526 datë 17.10.2017 të Gjykatës së Lartë, për pezullimin
e ekzekutimit të  vendimit  nr.533 datë 29.01.2016 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor
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Tiranë, i lënë në fuqi me  vendimin nr.2005 datë 21.09.2017  të Gjykatës së Apelit
Tiranë.

2. Referuar akteve të administruara në gjykatat e faktit rezulton se paditësi i Shoqëria
“ADEL CO” shpk është drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë kundrejt palës
së paditur Posta sha., me padinë objekt: “Përmbushje detyrimi kontraktor ...”.

3. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë, me vendimin nr.533 datë 29.01.2016 ka vendosur:
“Pranimin e kërkesë padisë.
Detyrimin e palës së paditur Posta sh.a të përmbushë detyrimet kontraktore, duke i
paguar paditësit Shoqërisë "ADEL CO" sh.p.k në shumën 27.389.038 Lekë (njëzet e
shtatë milion e treqind e tetëdhjetë e nëntë mijë e tridhjetë e tetë ) Lekë.
Detyrimin e palës së paditur Posta sh.a ti paguajë palës paditëse dëmin e shkaktuar
nga vonesa në përmbushjen e detyrimit në formën e fitimit të munguar dhe humbjes së
pësuar në vlerën 2.554.953 (dy milion e pesëqind e pesëdhjetë e katër mijë e
nëntëqind e pesëdhjetë e tre) lekë duke njohur dhe interesin ditor të vonesës në pagesë
nga ana e palës së paditur.
Shpenzimet gjyqësore i ngarkohen palës së paditur”.

4. Gjykata e Apelit Tiranë, me vendimin nr.2005 datë 21.09.2017 ka vendosur:
“Lënien në fuqi të vendimit nr.533  datë 29.01.2016 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor
Tiranë.”

5. Kundër këtij vendimi ka paraqitur rekurs Posta sh.a. e cila  i është drejtuar më pas
Gjykatës së Lartë me kërkesë për pezullim ekzekutim vendimi, kërkesë e cila pas
shqyrtimit në dhomë këshillimi me vendimin nr.526 datë 17.10.2017 të Gjykatës së
Lartë është vendosur:
“Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr.533 datë 29.01.2016 të Gjykatës së Rrethit
Gjyqësor Tiranë, i lënë në fuqi me vendimin nr.2005 datë 21.09.2017  të Gjykatës së
Apelit Tiranë”.

6. Kërkuesi Shoqëria “ADEL CO” sh.p.k., ka paraqitur kërkesë me nr.1441 prot. datë
10.05.2019, për revokimin e vendimit nr.526 datë 17.10.2017 të Gjykatës së Lartë me
të cilin është vendosur: “Pezullimi i ekzekutimit të vendimit nr.533 datë 29.01.2016 të
Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, i lënë në fuqi me  vendimin nr.2005 datë
21.09.2017 të Gjykatës së Apelit Tiranë”.

7. Pala kërkuese Shoqëria “ADEL CO” sh.p.k., si shkaqe për të cilat kërkon revokimin e
vendimit të pezullimit të vendosur nga Gjykata e Lartë,  parashtron sa vijon:
-Ka kaluar një kohë relativisht e gjatë nga depozitimi i kërkesë padisë, kjo çështje
vijon të jetë në pritje të shqyrtimit të rekursit të paraqitur nga pala e paditur dhe deri
më sot edhe pse në të dyja shkallët e gjykimit është pranuar kërkesë padia e palës
paditëse. Aktualisht ndodhemi në kushtet kur kanë kaluar 18 muaj nga momenti i
vendosjes së pezullimit të ekzekutimit të vendimit, periudhë kjo përgjatë së cilës
paditësi nuk ka mundësi të vërë në ekzekutim vendimin gjyqësor të formës së prerë, e
që i një të drejtat e tij legjitime.
-Arsyeja që po i drejtohemi Gjykatës së Lartë, me këtë kërkesë të përsëritur,
mbështetet edhe në rrethanat aktuale të funksionimit të Gjykatës së Lartë dhe
problematikës tashmë të njohur botërisht për formimin e trupave gjyqësore pranë
kësaj Gjykate, për shkaqe të pavarura nga vullneti i Gjykatës së Lartë, ashtu sikundër
edhe nga vullneti i palëve që tërheqin interesa mbi çështjet në shqyrtim. Këto rrethana
jo vetëm që ndikojnë në dhënien e drejtësisë, por tejzgjatja e tyre jashtë afateve të
arsyeshme i shkakton dëme të rëndësishme financiare palës paditëse.
-E drejta për gjykim brenda një afati të arsyeshëm përfshin jo vetëm dhënien e
vendimeve nga gjykatat, por edhe procedurat e ekzekutimit të vendimeve dhe formave
të tjera të zbatimit të tyre.



3

-Në çdo rast, nga  revokimi i pezullimit interesat e palës së paditur nuk mbeten të
pambrojtura porsa kohë që K.Pr.Civile ka parashikuar qartazi procedurat e kthimit të
vlerave të arkëtuara dhe rivendosjen në vend të interesave pasurore të palës së paditur
në rast të ndryshimit të vendimit të ekzekutuar, porsa më sipër ju bëjmë me dije se
shoqëria “ADEL CO” sh.p.k. si shtypshkronja më e madhe në vend ka kontratë për
shtypjen e pullës së postës, barnave dhe ka marrë pjesë në tenderin e shtypjes së
materialeve të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe të shtypjes së fletëve të votimit.
Kjo gjë na ka penalizuar si me pagimin e kredisë që jemi të detyruar të marrim për
lëndën e parë  për shkak të kontratave të lidhura dhe nuk duam që shoqëria jonë të
kalojë në faliment.
-Sa sipër bazuar në kërkesat e nenit 479/ pika 6 kërkojmë revokimin e vendimit
nr.526 datë 17.10.2017 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 “ADEL CO” sh.p.k., për revokimin e vendimit nr.526 datë
17.10.2017 të Gjykatës së Lartë është e pabazuar në ligj.

9. Në pikën 6 të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile, parashikohen kushtet dhe
motivet për të cilat, Gjykata e Lartë, mund të revokojë pezullimin e ekzekutimit të
vendimit gjyqësor :“Vendimi i Gjykatës së Lartë mbi kërkesën për pezullim mund të
revokohet ose ndryshohet me kërkesë të palës. Për shqyrtimin e kërkesës për
ndryshimin ose revokimin e masës së pezullimit njoftohen palët. Brenda 3 ditëve pala
tjetër ka të drejtë të paraqesë me shkrim parashtrimet. Kërkesat shqyrtohen në dhomë
këshillimi.

10. Gjithashtu, konstatohet se pala tjetër Posta sh.a, pjesëmarrëse në gjykimin e çështjes
ku është dhënë vendimi gjyqësor, është njoftuar rregullisht për kërkesën e paraqitur
nga pala kërkuese dhe nuk ka parashtruar argumente lidhur me bazueshmërinë në
ligj të kërkesës për revokim pezullimi dhe për qëndrimin e saj.

11. Kolegji vlerëson se neni 479/1 i 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. 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
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Shqipërisë. Sigurisht që kjo palë ka barrën e paraqitjes së fakteve të reja konkrete
(onus proferendi) dhe të provës mbi këto fakte (onus probandi), (fakte këto me
karakter procedural), që tregojnë situatë faktike dhe juridike midis palëve ndërgjyqëse
ka ndryshuar dhe masa e pezullimit nuk justifikohet më nga dëmi i rëndë dhe i
pariparueshëm që mund t’i vijë palës tjetër, nga ekzekutimi i menjëhershëm i
vendimit gjyqësor të formës së prerë.

13. Duke iu rikthyer rastit konkret, Kolegji vlerëson se rrethanat të cilat diktuan
vendimmarrjen e Kolegjit për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës
së prerë në rastin konkret nuk kanë ndryshuar, për më tepër pala kërkuese nuk paraqiti
asnjë rrethanë apo provë të re të bazuar në ligj, e cila bën të domosdoshme revokimin
e vendimit nr.526 datë 17.10.2017 të vendosur nga Gjykata e Lartë, vetëm fakti që
pala kërkuese ka vështirësi financiare si dhe ka kaluar një kohë relativisht e gjatë.

14. Përsa më sipër, Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë vlerëson se nuk ka vend për të
pranuar kërkesën e paraqitur nga kërkuesja Shoqëria “ADEL CO” shpk, revokimin e
vendimit nr.526 datë 17.10.2017 të Gjykatës së Lartë.

P Ë R   K Ë T O   A R S Y E

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

V E N D O S I

Rrëzimin e kërkesës së Shoqërisë “ADEL CO” sh.p.k., për revokimin e vendimit nr.526 datë
17.10.2017 të Gjykatës së Lartë.

U shpall sot në Tiranë, më 02.07.2020

ANËTAR ANËTAR KRYESUES
SOKOL SADUSHI ILIR PANDA ERVIN PUPE
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË

KOLEGJI CIVIL
Nr. 223/2 i Vendimit.

V E N D I M

NË EMËR TË REPUBLIKËS

Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë i përbërë nga gjyqtarët:

Ervin PUPE - Kryesues
Sokol SADUSHI - Anëtar
Ilir PANDA - Anëtar

Sot më datë 02.07.2020, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesat Nr. 223/2 akti, datë
14.05.2019 dhe nr. Nr. 223/2 akti, datë 14.05.2020, si më poshtë:

KËRKUES: Thodhori Likoka.

OBJEKTI: Revokimin  e vendimit nr.223/1 datë 28.03.2019 të Gjykatës së Lartë
dhe lënia në fuqi e vendimit nr.223 datë 29.04.2015 të Gjykatës së
Lartë.

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

Për çështjen civile që iu përket palëve:

PADITËS: Panajot Llazari dhe Dhimitër Llazari.

I PADITUR: Thodhori Likoka.

KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SE LARTË

Pasi dëgjoi relatimin e gjyqtarit Ervin Pupe mbi kërkesën e revokimit të vendimit të
pezullimit;

V Ë R E N

I. Rrethanat e çështjes

1. Para Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji), pala kërkuese Thodhori
Likoka, me datat 14.05.2019 dhe 11.06.2020 ka paraqitur një kërkesë për; Revokimin
e vendimit nr.223/1 datë 28.03.2019 të Gjykatës së Lartë dhe lënia në fuqi e vendimit
nr.223 datë 29.04.2015 të Gjykatës së Lartë.
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2. Referuar akteve të administruara në gjykatat e faktit rezulton se paditësat Panajot
Llazari dhe Dhimitër Llazari, i janë drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë
kundrejt palës së paditur Thodhori Likoka me padinë objekt; Lirim  e dorëzim sendi
...

3. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Vlorë, me vendimin nr.1249 datë 17.07.2014  ka
vendosur:
“Pranimin  e kërkesë padisë.
Detyrimin e palës së paditur/kundërpaditëse,  Theodhori Likoka, t’i lirojë dhe
dorëzojë palës paditëse, Panajot dhe Dhimitër Llazari, objektin 1 kat prej guri, i
ndodhur ne pjesën qendrore të Bashkisë Himarë, në lagjen “Spille”, sipas aktit të
ekspertimit topografik të hartuar nga ekspertja znj. Gjyzela Murati.
Detyrimin e palës së paditur/kundërpaditëse, Theodhori Likoka të shpërblejë palën
paditëse/të kundërpaditur për përdorimin pa titull të sendit të paluajtshëm, nga muaji
Shkurt i vitit 2012 e deri në ekzekutimin e këtij vendimi, në shumën 1.120.000 lekë,
sipas aktit të ekspertimit vlerësues të hartuar nga eksperti z.Luan Duka.
Rrëzimin e kundërpadisë.
Shpenzimet gjyqësore i ngarkohen palës së paditur/kundërpaditëse”.

4. Gjykata e Apelit Vlorë, me vendimin nr.150 datë 10.02.2015 ka vendosur:
“Lënie në fuqi të  vendimit gjyqësor civil nr.644 datë 11.04.2018 të Gjykatës së
Rrethit Gjyqësor Vlorë “.

5. Kundër këtij vendimi ka paraqitur rekurs kërkuesi Theodhori Likoka, i cili  i është
drejtuar më pas Gjykatës së Lartë me kërkesë për pezullim ekzekutim vendimi,
kërkesë e cila pas shqyrtimit në dhomë këshillimi me vendimin nr.223 datë
29.04.2015, ka vendosur:
“Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr.1249 datë 17.07.2014 të Gjykatës së Rrethit
Gjyqësor Vlorë, lënë në fuqi me vendimin nr.150 datë 10.02.2015 të Gjykatës së
Apelit Vlorë  deri në shqyrtimin e çështjes”.

6. Më pas pala paditëse Panajot (Peter) Llazari i është drejtuar Gjykatës së Lartë me
kërkesë për revokimin e vendimit nr.223 datë 29.04.2015 të Gjykatës së Lartë,
kërkesë e cila pas shqyrtimit në dhomë këshillimi me vendimin nr.223/1 datë
28.03.2019, ka vendosur: “Revokimin e vendimit nr.223 datë 29.04.2015 të Gjykatës
së Lartë, për: Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr.1249 datë 17.07.2014 të
Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë, lënë në fuqi me vendimin nr.150 datë 10.02.2015
të Gjykatës së Apelit Vlorë”.

7. Sipas akteve të administruara në dosjen gjyqësore, rezulton se pala kërkuese
Thodhori Likoka me kërkesat  e datave  14.05.2019 dhe datë 14.05.2020, i është
drejtuar Gjykatës së Lartë për revokimin e vendimit nr.223/1 datë 28.03.2019 të
Gjykatës së Lartë dhe lënien në fuqi të vendimit nr.223 datë 29.04.2015 të Gjykatës së
Lartë me të cilin ishte vendosur: “Pezullimi e ekzekutimit të vendimit nr.1249 datë
17.07.2014 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë, lënë në fuqi me vendimin nr.150
datë 10.02.2015 të Gjykatës së Apelit Vlorë”.

8. Pala kërkuese Thodhori Lika, si shkaqe për revokimin e vendimit të Gjykatës së
Lartë, parashtron sa vijon:
-Nuk është e vërtetë se kemi marrë njoftim për kërkesën e paraqitur nga pala kërkuese
Panajot Llazari, as unë dhe as avokati i caktuar prej meje dhe as kopje të kësaj
kërkese për të bërë kundërshtimet e saj.
-Dispozitivat e vendimeve janë të ndryshme dhe është tjetërsuar shprehja “deri në
shqyrtimin e çështjes nga Gjykata e Lartë, me shprehjen lënë në fuqi me vendimin
nr.150 datë 10.02.1215”. Mjafton vetëm ky fakt që kërkesa e jonë të merret parasysh.
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-Rekursi i depozituar nga ana e jonë nuk është marrë në shqyrtim akoma nga Kolegjet
e kësaj gjykate dhe kjo çështje është e pazgjidhur akoma gjyqësisht. Vetë
vendimmarrja e nga ana e Kolegjit Civil me vendimin nr.223 datë 29.04.2015 nuk
lejon gjykim të tillë dhe vendimmarrje nga një tjetër Kolegj i Gjykatës.
-Në dosje të rekursit ka shkelje të rënda procedurale të prezantuara nga pala në shtesat
e rekursit. Kryetari i seancës gjyqësore në gjykatën e apelit ka  qenë avokat i palës në
vitin 1994. Në dosjen e themelit rezulton një dokument që Dhimitër Savo Llazari ka
vdekur. Kërkesën për revokim vendimi e ka paraqitur Panajot Llazari në një kohë që
prokura e përfaqësimit është e nënshkruar nga të dy  vëllezërit. Vdekja e Dhimitrit
shënon dhe mbarimin e prokurës njëkohësisht dhe të përfaqësimit. Në kushtet e
mungesës së legjitimimit të palës edhe marrja në shqyrtim e kësaj kërkese nga ana e
gjykatës  është një vendimmarrje flagrante e paligjshme.
-Në dosje të themelit ka dhe dy prokura përfaqësimi, në të dyja flitet se këto shtetas
janë të huaj dhe jo me shtetësi shqiptare. Duke qenë përpara një akti noterial të
pavlefshëm pasi për të dy shtetasit të huaj që njohin vetëm gjuhën greke dhe latine,
prokura e përfaqësimit duhej të shoqërohej bashkëlidhur me një përkthim nga një
përkthyes i liçensuar.
-Nuk është e vërtetë që po e mbaj forcërisht sendin por përkundrazi është Iko Bolano
që po ndërhyn pas asnjë tagër përfaqësimi i cili ka marrë qiranë e lokalit për 12 vjet
rresht.
-Shkaku dhe rrethanat e shqyrtuar nga Kolegji nuk kanë ndryshuar në favor të palës
Panajot Llazari (Peter), por në favor të palës Thodhori Likoka.

II. Vlerësimi i Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë

6. Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji) vlerëson se kërkesa e palës
kërkuese, për revokimin e vendimit nr.223/1 datë 28.03.2019 të Gjykatës së Lartë
është e pabazuar në ligj.

7. Në  pikën 6 të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile, parashikohen kushtet dhe
motivet për të cilat, Gjykata e Lartë, mund të revokojë pezullimin e ekzekutimit të
vendimit gjyqësor: “Vendimi i Gjykatës së Lartë mbi kërkesën për pezullim mund të
revokohet ose ndryshohet me kërkesë të palës. Për shqyrtimin e kërkesës për
ndryshimin ose revokimin e masës së pezullimit njoftohen palët. Brenda 3 ditëve pala
tjetër ka të drejtë të paraqesë me shkrim parashtrimet. Kërkesat shqyrtohen në dhomë
këshillimi.

8. Gjithashtu, konstatohet se pala tjetër, pjesëmarrës në gjykimin e çështjes ku është
dhënë vendimi gjyqësor, është njoftuar rregullisht për kërkesën e paraqitur nga pala
kërkuese dhe nuk ka parashtruar argumente lidhur me bazueshmërinë në ligj të
kërkesës për revokim të vendimit të Gjykatës së Lartë dhe për qëndrimin e tij.

9. 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.
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10. 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.

11. Duke iu rikthyer rastit konkret, Kolegji vlerëson se rrethanat të cilat diktuan
vendimmarrjen e Kolegjit për revokimin e pezullimit 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.223/1 datë 28.03.2019 të vendosur nga
Gjykata e Lartë.

12. Përsa më sipër, Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë vlerëson se nuk ka vend për të
pranuar kërkesën e paraqitur nga kërkuesi Thodhori Likoka për revokim të vendimit
nr. 223/1 datë 28.03.2019 të Gjykatës së Lartë.

P Ë R   K Ë T O   A R S Y E

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

V E N D O S I

Rrëzimin e kërkesës së kërkuesit Thodhori Likoka për revokimin e vendimit nr.223/1 datë
28.03.2019 të Gjykatës së Lartë.

U shpall sot në Tiranë, më 02.07.2020

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

KOLEGJI CIVIL
Nr. 214/4 i Vendimit.

V E N D I M

NË EMËR TË REPUBLIKËS

Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë i përbërë nga gjyqtarët:

Ervin PUPE - Kryesues
Sokol SADUSHI - Anëtar
Ilir PANDA - Anëtar

Sot më datë 02.07.2020, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr. 214/4 akti, datë
26.12.2019, si më poshtë:

KËRKUES: Ylli Thartori.

OBJEKTI: Revokimin e  masës së pezullimit të ekzekutimit të vendimit
dhënë në Gjykatën e Lartë me vendimin nr. 214 datë
18.04.2016 ndaj vendimit nr.255 datë 17.02.2014 të Gjykatës
së Rrethit Gjyqësor Durrës, i lënë në fuqi  me vendimin nr.1153
datë 24.12.2015 të Gjykatës së  Apelit Durrës.

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

Për çështjen civile që iu përket palëve:

PADITËS: Ylli Thartori.

I PADITUR: Jorg Keuch.

KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SE LARTË

Pasi dëgjoi relatimin e gjyqtarit Ervin Pupe mbi kërkesën e revokimit të vendimit të
pezullimit;

V Ë R E N
I. Rrethanat e çështjes

1. Para Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji), pala kërkuese, Ylli
Thartori me datë 26.12.2019 ka paraqitur një kërkesë për; Revokimin e  masës së
pezullimit të ekzekutimit të vendimit dhënë në Gjykatën e Lartë me vendimin nr. 214
datë 18.04.2016 ndaj vendimit nr.255  datë 17.02.2014 të Gjykatës së Rrethit
Gjyqësor Durrës, i lënë në fuqi  me vendimin nr.1153 datë 24.12.2015 të Gjykatës së
Apelit Durrës.
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2. Referuar akteve të administruara në gjykatat e faktit rezulton se paditësi Ylli Thartori,
i është drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kavajë kundrejt palës së paditur Jorg
Keuch, me padinë objekt; Pjesëtim pasurie ......

3. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Durrës, me vendimin nr.(11-2014-802)255, datë
17.02.2014, ka vendosur:
“-Pranimin e kërkesë padisë së paditësit Ylli Thartori.
-Pjesëtimin e pasurisë të paluajtshme sipas variantit të parë të pjesëtimit të bërë nga
eksperte Pranvera Berdaj datë 04.02.2013 dhe konkretisht:
-Magazinë nr. 1, me sipërfaqe 478 m2, për paditësin Ylli Thartori me pjesë takuese 49
%, sipërfaqja prej 234 m2 për të paditurin Jorg Keuch me 51 % pjesë takuese,
sipërfaqen prej 243.73 m2.
-Magazina nr.2 (e prishur), me sipërfaqe 456 m2, për paditësin Ylli Thartori me pjesë
takuese 49%, sipërfaqja prej 223.5m2, për të paditurin Jorg Keuch me 51% pjesë
takuese sipërfaqen prej 232.5 m2 .
- Magazina nr.3, me sipërfaqe 1785 m2, për paditësin Ylli Thartori me pjesë takuese
49%, sipërfaqja prej 875m2, për të paditurin Jorg Keuch me 51% pjesë takuese,
sipërfaqen prej 910 m2.
- Pjesëtimin e pasurisë së luajtshme sipas listës akt ekspertimit shtesë bërë nga
eksperte Pranvera Berdaj datë 17.10.2013, me nr.rendor nga 1 deri tek 128 duke
kaluar në pronësi të paditësit Ylli Thartori makineritë e pajisjet me numrat tek të
kësaj liste ndërsa në pronësi të të paditurit Jorg Keuch makineritë dhe pajisjet me
numrat çift të kësaj liste dhe konkretisht:
- Paditësi Ylli Thartori: Sit e re e 2Border, ngjyrë portokalli, Sitat e vjetra 4 copë,
Rimorkio 75 T ngjyrë gri, Maune me tub betoni + forma bet Eskavator me kavo
Zvicer, Kamion betonier Man ngjyre blu, Trasformator, Kamion Scania 4x2
(betonier), Kamion Henschel 6x4 ngjyrë portokalli, Fadrom me goma H90,
Transportier, Çelës gjeneratori,  Çekiç me thyerje guri, Kamion me karroceri Suer i
bardhë, Kamion karroceri Scaner lejla, Kamion me vinç Scania, Kamion
vetëshkarkues Hanmag 4x4, Maune Hauber, Fadrom me goma H90, Traktor për
hapje kanale, Fadrom me goma ICB, Eskavator me zinxhir, Rimorkio ngjyrë bizele,
Rimorkio ngjyre portokalli, Eskavator EËK 820, Fadrom me goma, Gjenerator Man
100KVA, Kavo çeliku, Amortizatro makinash te rinj, Ashensor, Goma fadrome,
Autobetonier ngjyrë të verdhe, Kamion vetëshkarkues Henshel 4x4, Fadrom me goma,
Makinë fuoristradë Nisan, Makinë veturë Subaru blu, Makine veturë Volvo, Makinë
fuoristradë Daihatsu, viç elektrik, Kompresor, Pjese Fouridt. Mat. Të imta, Makinë
fuoristradë Suzuki, Makinë veture Audi gri, Makinë fuoristradë Jeep pjesë këmbimi,
kuqe, Makinë furgon "Ë" ngjyrë bizele, Makinë veturë "Ford Mercury", Makinë
furgon "Creisler" ngjyrë e verdhë, Makinë fuoristrade "Land Rover", Makinë furgon
"Chevrolet" gri, Kapellë për profile blloqesh, Makinë guri, Kamion me termus Saurer
(Fred), Kamion "Tatra", Kamion me termus Saurer (mag, Kamion vetëshkarkues
Volvo 4x2 mag, Kamion vetëshkarkues Skania 86 mag, Kamion vetëshkarkues
Henscher 6x4 mag, Kamion vetëshkarkues Saure pjesë, Kamion vetëshkarkues
Henschel (pjese), Kamion Scania 4x2 e kuqe mag, Kamion me vine Saure mag,
Kamion vetëshkarkues Saurer 8x4 skel. Hidr, Kamion vetëshkarkues Saure 4x4,
Maune + kontenier (tajari).
- I padituri Jorg Keuch: Fadrom me goma, Rimorkio 60T ngjyrë portokalli, Maune
me tub betoni, Rul vibrues, Eskavator me kavo Zvicer, Kamion me karroceri Volvo,
Kamion, Kamion Scania 4x2 (shpëtim), Pirun, Nivelues rruge Volvo, Gjenerator i ri,
Eskavator me kavo "Kinez", Eskavator me zinxhir (ismeti), Kamion karroceri "Man" i
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kuq, Kamion karroceri Surer bizele, Kamion vetëshkarkues Surer 8x4, Kamion me
vinç Saurer 4x2 ver, Maune Mobel Meer, Eskavator me zinxhir Fai, Eskavator me
pjesë (ismeti), Fadrom me goma Ford, Maune frigorifer, Rimorkio ngjyrë blu,
Eskavator RH9 ngjyrë të kuqe, Eskavator EËK 820, Gjenerator Man 200KVA,
Gjenerator Iveko 165KVA i ri, Makineri metalprerëse, Makineri për montim gome,
Elektromotor për transportier të ri, Rrjeta e sitës së re, Kamion karroceri Saurer,
Kamion vetëshkarkues Volvo 4x4, Sharra përpunimi druri, Makinë fuoristradë
Daihatsu, Makine furgon VË blu, Makinë fuoristradë Jeep blu, Makine furgon FORD
transit, Pompa presioni lavazhi, Ngrirëse makinash Hebebcihne, Autovetura (Saab,
Peugeot, opel, fiat, citroen), Makine veturë Audi 4x4 e kuqe, Makine fuoristradë Jeep
pjese këmbimi, blu, Makine furgon "Ë" ngjyrë e verdhë, Makinë veturë "Opel" ngjyrë
të kuqe, Makine furgon "Bedford" ngjyrë portokalli, Makinë veturë "Fiat Ritmo" e
bardhë, Makinë veturë "Ford Granada, Skaf me dy motor, Konteniere, Materiale
servisi (Ofiçinë e vogël), Kamion 8x4 (Gimi), Kamion me mushama "Steyr" (mag),
Kamion "Ëaith" (mag), Kamion vetëshkarkues Skania 6x4 mag, Kamion Volvo mag,
Kamion “magirus”, Kamion vetëshkarkues Saurer (pjese koke), Kamion me mushama
Saurer pjesë, Kamion me mushama Saurer mag, Kamion vetëshkarkues Saurer 4x2
skel. Hidr, Kamion vetëshkarkues Saurer 8x4 skel, Hidr, Kamion vetëshkarkues
“Man” 6x6 blu, Maune (tajari).
- Këtij vendimi i bashkëngjitet planimetria vendosjes bërë nga ekspertja me datë
04.02.2013, varianti i parë.
- Shpenzimet gjyqësore siç janë bërë.”

4. Gjykata e Apelit Durrës, me vendimin nr.10-2015-2837 (1153), datë 24.12.2015, ka
vendosur: “Lënien në fuqi të vendimit civil nr.(11-2014-802)255, datë 17.02.2014, të
Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës”.

5. Kundër këtij vendimi ka paraqitur rekurs Jorg Keuch, i  cili  është drejtuar më pas
Gjykatës së Lartë me kërkesë për pezullim ekzekutim vendimi, kërkesë e cila pas
shqyrtimit në dhomë këshillimi më datë 18.04.2016, u pranua nga Gjykata e Lartë me
vendimin nr. 214  ku vendosi: “Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr.(11-2014-
802)255, datë 17.02.2014 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës lënë në fuqi me
vendimit nr.10-2015-2837 (1153), datë 24.12.2015 të Gjykatës së Apelit Durrës”.

6. Pas ndryshimeve të bëra në K.Pr.Civile, kërkuesi Ylli Thartori ka paraqitur kërkesë,
për revokimin e vendimit nr.214 datë 18.04.2016 të Gjykatës së Lartë (për herë të
tretë) me të cilin është vendosur;  “Pezullimi i ekzekutimit të nr.(11-2014-802) 255,
datë 17.02.2014 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës i lënë në fuqi me vendimin
nr.10-2015-2837 (1153), datë 24.12.2015 të Gjykatës së Apelit Durrës.”

6.1. Në këtë kërkesë kërkuesi Ylli Thartori si shkaqe për të cilat kërkon revokimin e
vendimit për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor sikurse citohet më sipër,
parashtron sa vijon:
-Nga të gjitha aktet që ndodhen në dosje dhe nga provat e paraqitura rezulton se Jorg
Keuch, posedon, shfrytëzon pronën e luajtshme dhe të paluajtshme  (objekt pjesëtimi)
që figuron në emër të kërkuesit Ylli Thartori prej më shumë se 20 vjet dhe ka shitur e
tjetërsuar pasurinë e luajtshme duke i sjellë një dëm të madh dhe të pariparueshme
kërkuesit. Ka qenë kjo arsyeja që kërkuesi ka bërë kërkesa të ripërsëritura për
revokimin e masës së pezullimit.
-Me vendimin nr. 80 datë 25.02.2019 të Gjykatës së Apelit që nuk është paraqitur më
parë nga kërkuesi, rezulton se kanë ndryshuar të gjitha rrethanat që nuk justifikojnë
më masën e jashtëzakonshme të pezullimit të vendimit të formës së prerë, kjo dhe për
faktin se pretendimet e ngritura në kërkesën për pezullim nga Jorg Keuch, nuk janë
provuar në asnjë gjykim të bërë pas kësaj mase.
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-Theksojmë se mbajtja e mëtejshme e kësaj mase do të cenonte të drejtën e njohur të
kërkuesit me vendimin e formës së prerë nr.255 datë 17.02.2014 të Gjykatës së
Rrethit Gjyqësor Durrës.

7. Gjithashtu, ky Kolegj vëren se pala  tjetër Jorg Keuch, pjesëmarrës në gjykimin e
çështjes ku është dhënë vendimi gjyqësor, është njoftuar rregullisht për kërkesën e
paraqitur nga pala kërkuese Ylli Thartori  për revokimin e pezullimit të ekzekutimit të
vendimit dhe ka parashtruar këto argumente lidhur me bazueshmërinë në ligj të
kërkesës së kërkuesit për revokimin.
-Në të gjitha kërkesat e kërkuesit për revokimin e vendimit  të pezullimit pretendohen
të njëjta shkaqe ligjore.
-Faktet e parashtruara nga kërkuesi në kërkesën e tij nuk janë të mbështetura në asnjë
provë por vërejmë se është hera e katërt që kërkuesi e paraqet po të njëjtën kërkesë pa
pretendime të reja.
-Kërkesa e kërkuesit Ylli Thartori nuk duhet të pranohet nga ana e Gjykatës së Lartë
pasi është e pambështetur në ligjin material dhe po ashtu procedural.
-Përveç pasurive objekt gjykimi kemi dhe pasuri të tjera që nuk janë përfshirë në
pjesëtim por që tashmë ndodhen në Gjykatën e Apelit Durrës për tu zgjidhur
bashkëpronësia e pasurive me qëllim pjesëtimin e gjithë pasurive të palëve
ndërgjyqësa.
-Edhe më parë kërkuesi ka paraqitur kërkesë për revokimin e masës së pezullimit e
cila është rrëzuar nga ana e Gjykatës së Lartë, theksoj se përsëri jemi në të njëjtat
kushte.
-Përsa i përket ligjit procedural kjo kërkesë nuk mund të pranohet pasi ajo është
bazuar në nenin 479/6 të K.Pr.Civile i ndryshuar me ligjin nr.38/2017 i cili ka hyrë në
fuqi më datë 05.11.2017 si rrjedhojë  kjo kërkesë nuk mund të pranohet nga Gjykata e
Lartë, edhe sipas kreut dispozita tranzitore dhe të fundit në nenin 619 të K.Pr.Civile.

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 Ylli Thartori, për revokimin e vendimit nr.214 datë 18.04.2016 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:“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 Europiane të të Drejtave të Njeriut.
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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, 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.

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. Kolegji vlerëson se vendimi nr.21, datë
21.01.2019 të Gjykatës së Apelit  Durrës, i paraqitur nga kërkuesi si rrethanë e
ndodhur rishtazi nuk ka lidhje me këtë gjykim dhe as me rrethanat për të cilat është
vendosur pezullimi i vendimit gjyqësor të formës së prerë nga Gjykata e Lartë.

13. Nga shqyrtimi i shkaqeve konkrete për të cilat pala kërkuese, kërkon revokimin e
pezullimit të ekzekutimit të vendimit gjyqësor, Kolegji Civil vlerëson se, kërkesa e
paraqitur nga pala kërkuese Ylli Thartori, nuk përmban shkaqe nga ato që parashikon
neni 479/6 i K.Pr.Civile, 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.214
datë 18.04.2016 të vendosur nga Gjykata e Lartë.

14. Përsa më sipër, Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë vlerëson se nuk ka vend për të
pranuar kërkesën e paraqitur nga kërkuesi Ylli Thartori për revokimin e vendimit
nr.214 datë 18.04.2016 të Gjykatës së Lartë.

P Ë R   K Ë T O   A R S Y E

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

V E N D O S I

Mospranimin e kërkesës së paditësit, z. Ylli Thartori për revokimin e vendimit nr.214, datë
18.04.2016 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë me të cilin është vendosur:“Pezullimi i
ekzekutimit të vendimit nr.(11-2014-802)255, datë 17.02.2014 të Gjykatës së Rrethit
Gjyqësor Durrës, lënë në fuqi me vendimin nr.10-2015-2837 (1153), datë 24.12.2015 të
Gjykatës së Apelit Durrës”.

U shpall sot në Tiranë, më 02.07.2020

ANËTAR ANËTAR KRYESUES
SOKOL SADUSHI ILIR PANDA ERVIN PUPE
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