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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI CIVIL 

 

Nr. 140 i Regj.Themeltar 

Nr. 140 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 

Asim Vokshi  - Anëtar 

Sandër Simoni - Anëtar 

  

në datën 03.11.2021, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën nr.140 akti, datë 

01.09.2021, si më poshtë: 

 

KËRKUES:   Shoqëria “Albpetrol” sh.a Patos. 

 

OBJEKTI:  Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr.596, datë 30.04.2018 të 

Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier, lënë në fuqi me vendimin 

nr.73, datë 06.02.2020 të Gjykatës së Apelit Vlorë.   

 

BAZA LIGJORE:   Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile 

 

Për çështjen civile që iu përket palëve: 

 

PADITËS:  Gëzim Dervishi   

 

I PADITUR:  Shoqëria “Albpetrol”sh.a Patos. 

 

KOLEGJI CIVIL 

 

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. Nga aktet e fashikullit të gjykimit ka rezultuar se pala paditëse Gëzim Dervishi, i 

është drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësore Fier, kundrejt palës së paditur: Shoqëria 

“Albpetrol” sh.a Patos, me objekt: “Dëmshpërblim per zgjidhje të marrëdhënies së  punë…”. 
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2. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Fier, me vendimin nr.596, datë 30.04.2018 ka 

vendosur; 

“- Pranimin e padisë. 

- Detyrimin e të paditurit shoqëria “Albpetrol” sh.a, Patos, që t’i paguajë paditësit 

Gëzim Dervishi 2 (dy) paga mujore për mosrespektimin e procedurës së zgjidhjes së 

kontratës së punës. 

- Detyrimin e të paditurit shoqëria “Albpetrol” sh.a Patos, që ti paguajë paditësit 

Gëzim Dervishi 2 (dy) paga mujore për mosrespektimin e afatit të njoftimit për 

zgjidhjen e kontratës së punës. 

- Detyrimin e të paditurit shoqëria “Albpetrol” sh.a Patos, që ti paguajë paditësit 

Gëzim Dervishi 12 (dymbëdhjetë) paga mujore si dëmshpërblim për zgjidhjen e 

menjëhershme dhe të pajustifikuar të kontratës së punës. 

- Detyrimin e të paditurit Shoqëria “Albpetrol” sh.a Patos, që ti paguajë paditësit 

Gëzim Dervishi një pagë e gjysëm mujore si shpërblim për vjetërsinë në punë. 

- Detyrimin e të paditurit shoqëria “Albpetrol” sh.a Patos, që ti paguajë paditësit 

Gëzim Dervishi pagën e papaguarë për periudhën nga data 01.12.2017 deri me datë 

12.12.2017 si dhe për datën 26.12.2017”. 

3. Gjykata e Apelit Vlorë, me vendimin nr.73, datë 06.02.2020 ka vendosur: 

“Lënien në fuqi të vendimit nr.596, datë 30.04.2018 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier”. 

4. Kundër vendimit të Gjykatës së Apelit Vlorë dhe vendimit të Gjykatës së Rrethit 

Gjyqësor Fier, ka ushtruar rekurs kërkuesi, Shoqëria Albpetrol sh.a Patos, i cili kërkon 

njëkohësisht dhe pezullimin e ekzekutimit të këtyre vendimeve, duke parashtruar këto 

shkaqe: 

      - Në rastin konkret nuk kemi të bëjë me një kontratë pune të nënshkruar midis palëve 

ku është rënë dakort që pala paditëse do të ushtrojë vetëm dhe në mënyrë specifike 

pozicionin Drejtor Organizativ. 

     - Fillimi i marrëdhënies së punës ka nisur me një vendim të administratorit të 

Albpetrolit sh.a me anë të të cilit paditësi emërohet në këtë pozicion pune. 

     - Në kuadër të mbarëvajtjes së punës në Albpetrol sh.a, me vendimin nr.537, datë 

16.11.2017 të Administratorit të Albpetrol sh.a është liruar pala paditëse nga detyra e 

Drejtorit Organizativ dhe është transferuar në pozicionin e punës Drejtor i Drejtorisë 

së Shërbimeve dhe Furnizimit pranë Administratës të Albpetrol sh.a. 

     - Ky vendim ka dalë në datën 16.11.2017 por në pikën 3 të tij shprehet se mardhëniet e 

punës dhe financiare përsa i përket pozicionit të ri të punës do të fillojnë në datën 

01.12.2017. 

     - Në vlerësimin e Albpetrolit sh.a, kjo është një lëvizje paralele duke patur parasysh 

titullimin e vendit të punës nga “Drejtor”, në “Drejtor”, dhe nuk ka ndikim në pozitat 

e palës paditëse. 

     - Nga data 13.12.2017 deri me datë 16.12.2017 dhe më vonë datë 18.12.2017 deri me 

datë 23.12.2017 pala paditëse ka paraqitur pranë punëdhënësit Raport për paaftësi të 

përkohshme në punë (datë 16 dhe 17.12.2017 kanë qenë  ditë e shtunë dhe e diel). 

     - Me shkresën me lëndë “Informacion”, drejtuar Administratorit të Albpetrol sh.a, pala 

paditëse shprehet se me datë 11.12.2017 është njohur me vendimin për ndryshimin e 

vendit të punës, por pretendimet e paditësit janë se procedurat dhe shkaku i 

ndryshimit të vendit të punës nuk janë mbështetur në ligj. 

     - Gjithashtu pala paditëse na bën me dije se ky ndryshim sjell pasoja në lidhje me 

pagën dhe kushtet e punës dhe si konkluzion deklaron në këtë shkresë se e konsideron 

të ndërprerë kontratën e punës me Albpetrol sh.a. 
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     - Pra në gjithë këto shkresa të cituara më sipër duket qartë që nga ana e punëdhënësit 

Albpetrol sh.a, nuk ka shprehje të vullnetit për ndërprerje të marrëdhënies të punës 

por marrëdhëniet e punës vazhdojnë. 

     - Për këtë qëllim nga ana e shoqërisë Albpetrol sh.a është vepruar në mirëbesim duke 

pranuar dhe dorëzimin e raporteve mjekësore të z.Dervishi për periudhën nga data 

13.12.2017 deri me datë 23.12.2017, pra pas datës së transferimit të tij në pozicionin e 

ri të punës. 

 

II. Vlerësimi i Kolegjit  

 

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

kërkuese Shoqëria “ Albpetrol” sh.a Patos, për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor 

të sipërcituar është e pabazuar në ligj. 

6. 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”. 

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

kërkesës për pezullim të palës kërkuese Shoqëria Albpetrol sh.a Patos, gjendet edhe kopja e 

rekursit të ushtruar nga kjo palë kundër vendimit gjyqësor që kërkohet të pezullohet 

ekzekutimit. Gjithashtu, konstatohet se palët e tjera pjesëmarrëse në gjykimin e çështjes ku 

është dhënë vendimi gjyqësor që kërkohet të pezullohet, janë njoftuar rregullisht për kërkesën 

e paraqitur nga pala kërkuese Shoqëria “Albpetrol” sh.a Patos, të cilët kanë parashtruar 

argumente lidhur me mosbazueshmërinë në ligj të kërkesës për pezullim dhe për qëndrimin e 

tyre. 

8. Kolegji vlerëson se neni 479/1 i KPC garanton vendosjen e masës së përkohshme 

procedurale të pezullimit të ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë (në 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 në 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.  

9. Nga shqyrtimi i shkaqeve konkrete për të cilat pala kërkuese, kërkon pezullimin e 

ekzekutimit të vendimit gjyqësor, Kolegji Civil vlerëson se, kërkuesi Shoqëria Albpetrol sh.a 

Patos, 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. 

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

pranuar kërkesën e paraqitur nga pala kërkuese Shoqëria “Albpetrol” sh.a Patos, për 

pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë. 
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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 paraqitur nga kërkuesi Shoqëria “Albpetrol” sh.a Patos, 

për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr.73, datë 06.02.2020, të Gjykatës së Apelit Vlorë.

  

 

Tiranë, më 03.11.2021 

     

  ANËTAR                ANËTAR               KRYESUES 

 

Sandër Simoni            Asim Vokshi               Ervin Pupe 

 

 

 

 

 

 

 


