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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI CIVIL 

 

Nr.53 i Regj.Themeltar 

Nr.53 i Vendimit 

 

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 dhomë këshillimi më datë 07.04.2021, mori në shqyrtim çështjen civile nr. 53 

Regjistri Themeltar, datë regjistrimi 21.01.2021, që u përket palëve:  

 

KËRKUES:     Shoqëria Euklidi 007 shpk 

 

OBJEKTI:    Kërkohet pezullimi i ekzekutimit të vendimit nr.65, datë 

05.02.2020 i Gjykatës së Apelit Vlorë.  

 

BAZA LIGJORE:   Neni 479 i K.Pr.Civile.  

 

Për çështjen civile që i përket:    

 

PADITËS:      Shoqëria B-93 shpk  

 

I PADITUR:    Shoqëria Euklidi 007 shpk 

 

PERSONA TË TRETË:  Bashkia Mallakastër, Njësia Administrative Hekal 

     Shoqëria Boshnjaku shpk 

                

OBJEKTI: Detyrimin e palës së paditur shoqëria Euklid 007 shpk 

Mallakastër, t’i kthejë palës paditëse shoqëria B-93 

shpk, shumën prej 8.102.251 (tetëmilion e njëqind e e 

dy mijë e dyqind e pesëdhjetë e një) lekë, që përfaqëson 

investim të kryer nga shoqëria B-93 shpk në ekzekutim 

tërësisht të kontratës së sipërmarrjes nr. 622 prot., datë 

26.12.2014 të autoritetit kontraktor Nj.Ad. Hekal, 

Bashkia Ballsh, ish Komuna Hekal, në realizimin e 

veprës “ndërtim ujësjellës” i fshatit Romes ish Komuna 

Hekal.  

 



 

  

2 

 

Baza Ligjore: Nenet 32, 43 e vijues, 154 të K.Pr.C, nenet 420 e vijues, 

423, 850 e vijues të K.Civil, kontratë sipërmarrje nr. 

622 prot., datë 26.12.2014.   

 

KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË 

 

Pasi dëgjoi relatimin e gjyqtarit Ervin Pupe mbi kërkesën e pezullimit të ekzekutimit të 

vendimit gjyqësor të formës së prerë,   

 

V Ë R E N 

 

I. Rrethanat e çështjes 

 

1. Pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier është regjistruar kërkesëpadia me objekt dhe 

palë ndërgjyqëse siç më lart citohet.  

2. Nga shqyrtimi gjyqësor ka rezultuar se shoqëria B-93 shpk është subjekt tregtar i 

regjistruar në QKB me NIPT J62903508R dhe me objekt aktiviteti “Ndërtim, projektim, 

rikonstruksion, ndërtime industriale e civile kanalizime, rrugë, vepra hidroteknike, prodhim e 

tregtim të materialeve të ndërtimit”, ndërsa pala e paditur paditur shoqëria Euklid 007 shpk 

është subjekt tregtar i regjistruar me NIPT K875198010O0 dhe me objekt aktiviteti “Punime 

ndërtimi si: Muraturë, armaturë, karpentieri, shtylla, nxjerje gurësh e materiale dekorative, 

parafabrikate të llojeve të ndryshme, tombino, tulla, shtrim pllakash, veshje fasadash, 

instalime hidraulike elektrike etj”.  

3. Palët ndërgjyqëse, paditësi shoqëria B-93 shpk, i padituri shoqëria Euklid 007 shpk, 

personi i tretë shoqëria Boshnjaku B shpk dhe shoqëria Caushi M shpk, përmes një “Kontratë 

bashkimi të përkohshëm të shoqërive”, nr. 4643, rep., nr. 2721 kol., datë 15.12.2014 kanë 

lidhur marrëveshje bashkëpunimi ndërmjet tyre me qëllim pjesmarrjen si subjekt i vetëm në 

garën e tenderit publik, me autoritet kontraktor ish Komuna Hekal, me objekt: “Ndërtimin e 

ujësjellësit në fshatin Romes, Komuna Hekal”. Kjo kontratë, ndër të tjera, parashikonte se 

pala paditëse, shoqëria B-93 shpk caktohet si përfaqësuese ligjore me prokurë të posaçme për 

shoqëritë e tjera Boshnjaku B shpk, Caushi M shpk dhe Euklid 007 shpk. Bashkëpunimi mes 

palëve në afatin kohor, ka qenë i lidhur ngushtë me realizimin e objektit të punës publike. 

Palët kanë përcaktuar në përqindje zërat e volumet e punimeve si dhe fitimin në përputhje me 

to. Situacionet mbi punët e kryera janë caktuar të jenë të përbashkëta, duke përmbledhur 

punimet e secilës palë. Pasi secila shoqëri të paraqesë faturat tatimore sipas punimeve, pagesa 

do të kryhej referuar këtyre faturave. Nga të ardhurat e realizuara zbriten të gjitha shpenzimet 

e kryera dhe detyrimet ndaj shtetit, ndërsa fitimi neto ndahej midis shoqërive në raportet e 

përcaktuara dhe të realizuara respektivisht sipas kësaj marrëveshje.  

4. Ka rezultuar se, pas zhvillimit të tenderit publik autoriteti kontraktor, ish Komuna 

Hekal ka kualifikuar si fitues të kontratës bashkimin e operatorëve ekonomikë të cituar më 

lart dhe në vijim është lidhur edhe kontrata e sipërmarrjes nr.622, datë 26.12.2014, ku vlera e 

objektit ka qenë 65,087,529 (gjashtëdhjetë e pesë million e tetëdhjetë e shtatë mijë e e 

pesëqind e njëzet e nëntë) lekë pa tvsh dhe 78,105,035 (shtatëdhjetë e tetë million e njëqind e 

pesë mijë e tridhjetë e pesë) lekë me tvsh. Gjatë kryerjes së punimeve shoqëria Boshnjaku B 

shpk është gjendur në pamundësi për të kryer pjesë e marrë përsipër në kontratën e 

bashkëpunimit dhe për këtë arsye, me aktmarrëveshjen nr.26 rep., nr.16 kol., datë 06.01.2015, 

të gjitha zërat e punimeve të saj ia ka kaluar palës paditëse shoqëria B-93 shpk, e cila ka 

marrë përsipër kryerjen e tyre, si dhe janë pranuar nga autoriteti kontraktual. Pas këtij 

momenti raporti i punimeve të marra përsipër ka ndryshuar dhe shoqëria B-93 shpk, kishte si 
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detyrim të ekzekutonte 62.5% të zërave të punimeve të kontratës publike. Autoriteti 

kontraktor ka marrë në dorëzim objektin sipas kontratës së sipërmarrjes në datën 04.07.2015.  

5. Gjatë ekzekutimit të kontratës, palët ndërgjyqëse kanë patur mosmarrëveshje referuar 

faktit që i padituri nuk i ka kryer faktikisht të gjitha zërat e punimeve dhe për këtë arsye këto 

punime janë kryer pjesërisht nga paditësi. 

6. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Fier, me vendimin nr. 62-2018-1007 (254), datë 

26.02.2018 ka vendosur: “Pranimin e pjesshëm të padisë. Detyrimin e të paditurit shoqëria 

Euklidi 007 shpk t’i paguajë palës paditëse shoqëria B-93 shpk shumën prej 2.223.703 lekë. 

…”  

7. Gjykata e Apelit Vlorë me vendimin nr. 65, datë 05.02.2020 ka vendosur: “Lënien 

në fuqi të vendimit nr. 62-2018-1007 (254), datë 26.02.2018 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 

Fier.”  

8. Kundër vendimit të Gjykatës së Apelit Vlorë pala e paditur, Shoqëria Euklidi 007 shpk, 

ka paraqitur rekurs në Gjykatën e Lartë.  

9. Pala e paditur, Shoqëria Euklidi 007 shpk ka paraqitur kërkesë për pezullimin e 

ekzekutimit të vendimit të gjykatës së apelit Vlorë për këto shkaqe:  

 -ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit do t’i sillte pasoja të rënda dhe të pariparueshme 

palës së paditur duke qenë se në rekurs është kërkuar prishja dhe kthimi për rigjykim i 

çështjes për shkelje të ligjit material dhe atij procedurial; 

 -shuma monetare objekt gjykimi është e lartë, për më tepër kur pala e paditur ka zbatuar 

me përpikëmëri çdo detyrim kontraktual dhe nuk ka asnjë detyrim ndaj palës paditëse, por në 

mënyrë të gabuar është cënuar nga një vendim gjyqësor jo ligjor dhe absurd, ndërkohë që një 

akt ekspertimi shtesë i hartuar në gjykim tregon se pala e paditur nuk ka asnjë detyrim;  

 -pala paditëse në këtë gjykim është njëherazi debitore në shumën prej 2.960.000 lekë, 

ndaj palës së paditur referuar faturës nr. 36, datë 31.12.2014, titull ekzekutiv sipas vendimit 

gjyqësor nr. 62-20164836 (859), datë 11.11.2016 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier. Duke 

qenë se pala paditëse deri më sot nuk ka shlyer këtë detyrim, do të krijohej një hendek i madh 

financiar ndaj të paditurit nëse ekzekutohet vendimi i gjykatës së apelit;  

 

II. Vlerësimi i Kolegjit  

 

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

Shoqëria Euklidi 007 shpk, për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të sipërcituar 

është e pabazuar në ligj.   

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

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

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

ekzekutimit të vendimit kur: a) ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit do të sillte pasoja të rënda 

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

ekzekutimin vendimit. …”   

12. Në zbatim të pikës 1 të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile, bashkëlidhur kërkesës 

për pezullim të palës kërkuese Shoqëria Euklidi 007 shpk, gjendet edhe kopja e rekursit të 

ushtruar nga kjo palë kundër vendimit gjyqësor për të cilin kërkohet të pezullohet ekzekutimi. 

Gjithashtu, konstatohet se palët e tjera pjesëmarrëse në gjykimin e çështjes ku është dhënë 

vendimi gjyqësor për të cilin kërkohet pezullimi, janë njoftuar rregullisht për kërkesën e 

paraqitur nga pala kërkuese Shoqëria Euklidi 007 shpk dhe nuk kanë parashtruar argumente 

lidhur me bazueshmërinë në ligj të kërkesës për pezullim dhe për qëndrimin e tyre.   

13. Kolegji vlerëson se neni 479/1 i K.Pr.Civile garanton vendosjen e masës së përkohshme 

procedurale të pezullimit të ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë (në kuptimin 
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material) në funksion të zgjidhjes së rekursit, që është ushtruar ndaj vetë vendimit të formës së 

prerë, sigurisht duke patur parasysh arsyet justifikuese 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. Por 

duhet theksuar se kjo është një masë e përkohshme me karakter përjashtimor dhe të 

jashtëzakonshëm. Kjo do të thotë se pala ndërgjyqëse gjyqhumbëse që bën kërkesën për 

pezullimin e vendimit gjyqësor të formës së prerë ka barrën t’i paraqesë Gjykatës rrethanat 

konkrete, të bazuara në prova të cilat nga ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit gjyqësor të 

formës së prerë, kësaj pale mund t’i vijë një dëm i rëndë në mënyrë të parikthyeshme.    

14. Nga shqyrtimi i shkaqeve konkrete për të cilat pala kërkuese Shoqëria Euklidi 007 shpk, 

kërkon pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor, Kolegji vlerëson se, kërkuesi nuk ka 

paraqitur asnjë shkak apo argument konkret të bazuar në prova se pse ekzekutimi i 

menjëhershëm i vendimit do të sillte për palën e paditur pasoja të rënda dhe të pariparueshme. 

Fakti që kjo palë është njoftuar për nisjen e ekzekutimit të detyrimeve të rrjedhura nga vendimi 

gjyqësor i formës së nuk përbën në vetvete arsye ligjore për marrjen e masës së përkohshme 

procedurale të pezullimit të ekzekutimit të vendimit. Të gjitha pretendimet e tjera që parashtron 

pala kërkuese si arsye për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë të 

Gjykatës së Apelit Vlorë përbëjnë kërkime të cilat lidhen me shqyrtimin e rekursit nga 

Gjykata e Lartë.  

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

kërkesën e paraqitur nga kërkuesi Shoqëria Euklidi 007 shpk, për pezullimin e ekzekutimit të 

vendimit gjyqësor të formës së prerë.    

  

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 palës kërkuese Shoqëria Euklidi 007 shpk, për pezullimin e 

ekzekutimit të vendimit civil nr. 65 datë 05.02.2020 të Gjykatës së Apelit Vlorë.    

 

           Tiranë, më 07.04.2021 

 

            ANËTAR                               ANËTAR                               KRYESUES 

       Sokol SADUSHI                            Ilir PANDA                             Ervin PUPE                               
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI CIVIL 

 

Nr. 58 i Regj.Themeltar 

Nr. 58 i Vendimit 

 

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 dhomë këshillimi më datë 07.04.2021, mori në shqyrtim çështjen civile nr. 58 

Regjistri Themeltar, datë regjistrimi 15.02.2021, që u përket palëve:  

 

KËRKUES:     Valentin Çomashi 

 

OBJEKTI:    Pezullimi i ekzekutimit të vendimit nr.159/10-2020-492 

datë 18.04.2020 i Gjykatës së Apelit Durrës.  

 

BAZA LIGJORE:   Neni 479 gërma 1/a dhe 2 i K.Pr.Civile.  

 

Për çështjen civile që i përket:    

 

PADITËS:      Shoqëria Siac shpk  

 

I PADITUR:    Valentin Çomashi 

                

OBJEKTI: Detyrimin e palës së paditur për shpërblimin e dëmit të 

shkaktuar nga begatimi pa shkak i saj, e cila përfaqëson 

vlerën e shërbimeve të kryera për punimet elektrike dhe 

të ndriçimit në zonën e kontraktuar.   

 

BAZA LIGJORE: Nenet 32 dhe 154 të K.Pr.C, nenet 855, 851, 860, 862, 

608, 609, 436 e vijues, 640, 655 të K.Civil.   

 

KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË 

 

Pasi dëgjoi relatimin e gjyqtarit Ervin Pupe mbi kërkesën e pezullimit të ekzekutimit të 

vendimit gjyqësor të formës së prerë,   

 

 

V Ë R E N 
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I. Rrethanat e çështjes 

 

1. Pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës është regjistruar kërkesëpadia me objekt 

dhe palë ndërgjyqëse si më lart citohet.  

2. Nga shqyrtimi gjyqësor ka rezultuar se pala paditëse ka dale fituese për ndërtimin e 

segmentit rrugor Plepa-Rrogozhinë, dhe me Shoqërinë “Elektro L&N” sh.p.k ka lidhur një 

kontratë nënsipërmarrje datë 31.01.2011, për të realizuar ndriçimin e këtij segmenti rrugor. 

Ndërmjet këtyre palëve janë bërë likuidime nëpërmjet bankës sikurse provohet është provuar 

gjatë gjykimit me transfertat bankare. Gjatë gjykimit përfaqësuesi i palës paditëse ka 

pretenduar se i padituri Valentin Cumashi ka vepruar për llogari të firmës Elektro L&N dhe 

se të gjitha pagesat që i janë kryer të paditurit janë për llogari të kësaj firme, e cila ka 

nënkontratë me palën paditëse shoqëria “SIAC” sh.p.k. Vlera që pala paditëse ka pretenduar 

se i është shkaktuar dëm është 1.619.839 lekë.  

3. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Durrës  me vendimin civil me nr.183 (11-2018-554), 

datë 07.02.2018 ka vendosur: “Rrëzimin e kërkesë padisë së palës paditëse Shoqëria “SIAC” 

sh.p.k me të paditur Valentin Çomashi për kthimin e shumës 1.560.000 lekë si begatim pa 

shkak, si padi e pambështetur në prova dhe në ligj. …” Në vendimin e saj gjykata arsyeton 

se, gjatë gjykimit pala e paditur paraqiti prova se ka qenë i punësuar pranë Shoqërisë Elektro 

L&N me detyrë teknik i mesëm në muajt shkurt, mars, prill 2011, dhe se nuk ka pasur asnjë 

detyrë tjetër që të transferonte shuma lekësh nga shoqëria “SIAC” tek shoqëria Elektro L&N. 

Të gjitha mandat pagesat e paraqitura me cilësinë e provës nga pala paditëse, të cilat provojnë 

se i janë paguar të paditurit shumë lekësh në vlera të ndryshme janë mandate që nuk i 

përkasin periudhës ku i padituri ka qenë i punësuar si teknik pranë shoqërisë “Elektro L&N”. 

Mandat pagesat janë të dhjetorit 2011, janar 2012, Maj 2012, Tetor 2012, Dhjetor 2012, 

Korrik 2013, Dhjetor 2015, Janar 2016, sic janë listuar dhe paraqitur nga pala paditëse, të 

cilat i janë nënshtruar edhe ekspertimit. Sipas gjykatës pala paditëse, Shoqëria SIAC nuk 

kishte pse të jepte shumat në lekë me mandat pagesa për llogari të Shoqërisë Elektro L&N, 

ndërkohë që me provat e paraqitura paditësi i ka xhiruar nëpërmjet llogarisë bankare një sasi 

të konsiderueshme lekësh pasqyruar në provat përkatëse. Në akt ekspertimin e saj, ekspertja 

ka arritur në konkluzionin se të gjitha pagesat e kryera nga Shoqëria “SIAC” sh.p.k për 

llogari të përfituesit të drejtpërdrejtë Valentin Cumashi janë bërë me para në dorë dhe i gjithë 

dokumentacioni është firmosur nga marrësi i drejtpërdrejt Valentin Cumashi. Sa sipër, 

ekspertja përjashton mundësinë që këto pagesa janë kryer për llogari të shoqërisë “Elektro 

L&N”. 

4. Gjykata e Apelit Durrës me vendimin nr. 10-2020-492 (159), datë 18.04.2020 ka 

vendosur: “Ndryshimin e vendimit civil me nr. 183 (11-2018-554), datë 07.02.2018 të 

Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës në këtë mënyrë: pranimin e kërkespadisë së paditësit 

Shoqëria Siac shpk. Detyrimin e palës së paditur të shpërblejë palën paditëse Shoqërinë Siac 

shpk për dëmin e shkaktuar në formën e begatimit pa shkak në shumën prej 1.560.000 lekë. 

…” Në vendimin e saj gjykata e apelit arsyeton se, nga tërësia e provave të marra në 

shqyrtim, rezulton e provuar se Shoqëria “SIAC” shpk ka paguar me mandat pagesa të 

firmosura nga i padituri Valentin Cumashi shumën monetare në vlerën e 1.560.000 lekë, 

mandate të cilat kanë të përshkruar edhe llojin e materialeve të paguara. Gjykata e Apelit gjen 

të drejtë pretendimin në ankim se, shoqëria “SIAC” shpk këto pagesa i ka kryer në 

mirëbesim, si pagesa të kryera për shoqërinë “Elektro Lan” shpk me të cilën ka pasur 

nënshkruar Kontratën e nënsipërmarrjes datë 31.01.2011 mbështetur në faktin që, Kontrata 

për palën nënsipërmarrëse, shoqëria “Elektro Lan” shpk është nënshkruar nga administratori i 

shoqërisë Vildan Luga dhe Valentin Cumashi. Arrihet ne konkluzionin e kryerjes së pagesave 

në kushtet e mirëbesimit, jo vetëm për faktin se ka njohur të paditurin si administrator të 
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shoqërisë tjetër, por dhe nuk ka asnjë kontratë të mëvetshme me të paditurin Valentin 

Cumashi për ndonjë shërbim të ofruar nga ky i fundit në mënyrë të drejtpërdrejtë. Gjithashtu 

edhe oferta e paraqitur nga shoqëria “Elektro Lan” shpk rezulton e firmosur nga Valentin 

Cumashi.  

5. Kundër vendimit të Gjykatës së Apelit Durrës pala e paditur, Valentin Çomashi, ka 

paraqitur rekurs në Gjykatën e Lartë.  

6. Pala e paditur, Valentin Çomashi ka paraqitur kërkesë për pezullimin e ekzekutimit 

të vendimit të gjykatës së apelit për këto shkaqe:  

 -pala e paditur legjitimohet në paraqitjen e kësaj kërkese duke qenë pjesëmarrës në 

gjykim dhe nisur nga fakti që detyrimi i cili i është ngarkuar me vendim gjyqësor të formës së 

prerë përbën një barrë të rëndë për të;  

 -përmes urdhërit datë 11.01.2021 të zyrës së përmbarimit Best 2010 është vënë 

sekuestro mbi pasurinë apartament në bashkëpronësi ndërmjet palës debitore Valentin 

Çumasi dhe bashkëshortes së tij;  

 -përmes ekzekutimit të vendimit gjyqësor, palës së paditur i vijnë pasoja të rënda dhe të 

pariparueshme si dhe cënohen në mënyrë të shpërpjestuar interesat pasurore dhe të banimit të 

palës së paditur, pasi ai nuk ka asnjë mundësi banimi për veten dhe familjen;  

 -pala e paditur është i moshës 66 vjeç, në pamundësi për të gjetur punë dhe të ardhura 

për të paguar këtë shumë. Po ashtu bashkëshortja e tij është e papunë dhe e regjistruar si 

punëkërkuese në datën 16.06.2020 pranë Zyrës së Punësimit Durrës;  

 -familja e palës së paditur nuk ka asnjë alternativë tjetër strehimi, përveç kësaj banese 

dhe sekuestrimi i saj për efekt të shlyerjes së detyrimit prej 1.560.000 lekë, do t’i mohonte në 

thelb të drejtën e banimit;  

 -pezullimi i ekzekutimit në këtë rast është proporcional me interesin që i cënohet të 

paditurit, si dhe mundëson që gjykata e lartë të shprehet në mënyrë përfundimtare për 

çështjen;  

 -vlera e detyrimit është tërësisht e papërfillshme në raport me kapitalin aktual të 

paditësit prej 222.992.585 lekë;  

 -sa i takon prespektivës së zgjidhjes së çështjes në gjykatën e lartë duhet të mbahen 

parasysh shkaqet e rekursit, më konkretisht se i padituri nuk ka asnjë marrëdhënie detyrimi 

ndaj paditësit, i padituri ndonëse nuk ka një kontratë formale pune me shoqërinë Elektro 

L&N, provon marrëdhënien e tij të punësimit pranë kësaj shoqërie prej 20 vitesh. Për pasojë, 

ka vepruar në cilësinë e përfaqësuesit të punëdhënësit shoqërisë Elektro L&N shpk, kur ka 

nënshkruar faturat e shitjes së mallit dhe pagesat;  

 -sa i takon gjykimit pranë gjykatës së apelit, ndërsa avokati i palës paditëse është 

njoftuar me telefon, nuk është bërë asnjë përpjekje për të njoftuar palën e paditur për seancën 

e datës 14.04.2020;  

 -vendimi i gjykatës së apelit është marrë gjatë kohës së pandemisë, kur gjykime të kësaj 

naryre nuk zhvilloheshin, pasi nuk ka patur karakter të ngutshëm;  

 

II. Vlerësimi i Kolegjit  

 

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

Valentin Çomashi, për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të sipërcituar është e 

pabazuar në ligj.   

8. 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 
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ekzekutimin vendimit.…”   

9. Në zbatim të pikës 1 të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile, bashkëlidhur kërkesës për 

pezullim të palës kërkuese Valentin Çomashi, gjendet edhe kopja e rekursit të ushtruar nga kjo 

palë kundër vendimit gjyqësor për të cilin kërkohet të pezullohet ekzekutimi. Gjithashtu, 

konstatohet se palët e tjera pjesëmarrëse në gjykimin e çështjes ku është dhënë vendimi gjyqësor 

për të cilin kërkohet pezullimi, janë njoftuar rregullisht për kërkesën e paraqitur nga pala 

kërkuese Valentin Çomashi shpk dhe nuk kanë parashtruar argumente lidhur me bazueshmërinë 

në ligj të kërkesës për pezullim dhe për qëndrimin e tyre.   

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 kuptimin 

material) në funksion të zgjidhjes së rekursit, që është ushtruar ndaj vetë vendimit të formës së 

prerë, sigurisht duke patur parasysh arsyet justifikuese 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. Por 

duhet theksuar se kjo është një masë e përkohshme me karakter përjashtimor dhe të 

jashtëzakonshëm. Kjo do të thotë se pala ndërgjyqëse gjyqhumbëse që bën kërkesën për 

pezullimin e vendimit gjyqësor të formës së prerë ka barrën t’i paraqesë Gjykatës rrethanat 

konkrete, të bazuara në prova të cilat nga ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit gjyqësor të 

formës së prerë, kësaj pale mund t’i vijë një dëm i rëndë në mënyrë të parikthyeshme.    

11. Nga shqyrtimi i shkaqeve konkrete për të cilat pala kërkuese Valentin Çomashi, kërkon 

pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor, Kolegji vlerëson se, kërkuesi nuk ka paraqitur 

asnjë shkak apo argument konkret të bazuar në prova se pse ekzekutimi i menjëhershëm i 

vendimit do të sillte për palën e paditur pasoja të rënda dhe të pariparueshme. Fakti që kjo palë 

është njoftuar për nisjen e ekzekutimit të detyrimeve të rrjedhura nga vendimi gjyqësor i formës 

së nuk përbën në vetvete arsye ligjore për marrjen e masës së përkohshme procedurale të 

pezullimit të ekzekutimit të vendimit. Të gjitha pretendimet e tjera që parashtron pala kërkuese 

si arsye për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë të Gjykatës së 

Apelit Durrës përbëjnë kërkime të cilat lidhen me shqyrtimin e rekursit 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 Valentin Çomashi, për pezullimin e ekzekutimit të vendimit 

gjyqësor të formës së prerë.    

  

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 palës kërkuese Valentin Çomashi, për pezullimin e 

ekzekutimit të vendimit civil nr. 10-2020-492 (159), datë 18.04.2020 të Gjykatës së Apelit 

Durrës.    

 

 Tiranë, më 07.04.2021 

 

            ANËTAR                               ANËTAR                              KRYESUES 

       Sokol SADUSHI                           Ilir PANDA                             Ervin PUPE                               
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