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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI CIVIL 

 

Nr. 159 i Regj.Themeltar 

Nr. 159 i Vendimit 

 

 

VENDIM 

NË EMËR TË REPUBLIKËS 

 

Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë i përbërë nga gjyqtarët: 

 

              Ervin PUPE                     Kryesues 

                                                Albana BOKSI         Anëtare 

                                                Artur KALAJA         Anëtar 

  

    sot më datë 13.12.2021, mori në shqyrtim në dhomën e këshillimit kërkesën nr. 159 

Regjistri, datë 19.10.2021, si më poshtë: 

 

KËRKUES:                      Shoqëria “Amadeus Palace” sh.p.k    

 

OBJEKTI:  Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 5834, datë 27.06.2017 

të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, lënë në fuqi me 

vendimin nr. 178, 28.06.2021 të Gjykatës së Apelit Tiranë. 

 

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

 

e cila lidhet me çështjen civile të themelit, që ju përket palëve ndërgjyqëse si më poshtë: 

 

PADITËS:             Endrit Rama 

 

I PADITUR:         Shoqëria “Amadeus Palace” sh.p.k  

 

OBJEKTI: Detyrimin e palës së paditur të dëmshpërblejë paditësin Endrit 

Rama me 12 paga mujore për zgjidhjen e menjëhershme e të 

pajustifikuar të kontratës individuale të punës, duke marrë si 

pagë reference pagën 111,744 lekë. 

Detyrimin e palës së paditur të dëmshpërblejë paditësin Endrit 

Rama me 2 paga mujore për mos respektim të afatit të 

njoftimit. 

Detyrimin e palës së paditur të dëmshpërblejë paditësin Endrit 

Rama me 2 paga mujore për mos respektim të procedurave të 

zgjidhjes së kontratës së punës. 

Detyrimin e palës së paditur të dëmshpërblejë paditësin Endrit 

Rama me 1.5 paga mujore për vjetërsinë në punë. 
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Detyrimin e palës së paditur të paguajë paditësin Endrit Rama 

me 5 paga mujore të prapambetura për muajt prill, maj, 

qershor, korrik, gusht 2016. 

Detyrimin e palës së paditur ti paguajë paditësit Endrit Rama 

sigurimet shoqërore dhe shëndetësore për periudhën Maj 2015 

– Gusht 2016, 16 muaj në vlerën 413,288 lekë, e cila përbën 

vlerën totale të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore të 

deklaruara por të papaguara. 

 

BAZA LIGJORE:  Nenet  32/a, 106, 154, 161 të Kodit të Procedurës Civile;  Kodi 

i Punës i Republikës së Shqipërisë.  

 

 

KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SE LARTË 

 

Pasi dëgjoi relatimin e gjyqtarit Artur Kalaja mbi kërkesën e subjektit kërkues, shoqëria 

“Amadeus Palace” sh.p.k për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 5834, datë 27.06.2017 

të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, lënë në fuqi me vendimin nr. 178, 28.06.2021 të 

Gjykatës së Apelit Tiranë, sipas përcaktimeve të nenit 479 të KPC, 

 

 

VËREN: 

 

I. Rrethanat e çështjes 

 

1. Referuar akteve të administruara në dosjen gjyqësore, rezulton se paditësi Endrit 

Rama i është drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë në datën 28.03.2017 me padinë me 

objekt të sipërcituar në pjesën hyrëse të këtij akti.  

 2. Me vendimin nr. 5834, datë 27.06.2017, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë ka 

vendosur: 

“Pranimin e pjesshëm të kërkesë-padisë. 

Detyrimin e palës së paditur Amadeus Palace sh.a që ti paguajë palës paditëse Endrit 

Rama 19 (dhjetë) paga mujore si rezultat i zgjidhjes së pajustifikuar të marrëdhënies së 

punës. 

Detyrimin e palës së paditur Amadeus Palace sh.a, që ti paguajë paditësit Endrit Rama 2 

(dy) paga mujore si rezultat i mosrespektimit të procedurës së zgjidhejs së marrëdhënies 

së punës. 

Detyrimin e palës së paditur Amadeus Palace sh.a që ti paguajë palës paditëse Endrit 

rama 2 (dy) paga mujore si rezultat i mosnjoftimit të zgjidhjes së marrëdhënies së punës. 

Detyrimin e palës së paditur Amadeus Palace sh.a që ti paguajë palës paditëse Endrit 

Rama 1,5 (një pikë pesë) pagë mujore për vjetërsi në punë.  

Detyrimin e plas së paditur Amadeus Palacesh.a që ti paguajë palës paditëse Endrit 

Rama pagën e papaguar për muajt prill2016-Gusht 2016. 

Rrëzimin e kërkesë-padisë për pjesën tjetër. 

Lëshimin e urdhrit të ekzekutimit për zbatimin e këtij vendimi sipas diapozitivit të tij, pasi 

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

Shpenzimet gjyqësore proporcionalisht palëve në raport me të drejtat e fituara dhe të 

humbura”. 

3. Me vendimin nr. 178, datë 28.06.2021, Gjykata e Apelit Tiranë ka vendosur: 
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“Lënien në fuqi të vendimit nr. 5834, datë 27.06.2017 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 

Tiranë. 

Shpenzimet gjyqësore në apel i ngarkohen të paditurit”. 

4. Kundër vendimit nr. 178, datë 28.06.2021 të Gjykatës së Apelit Tiranë, ka ushtruar 

të drejtën e rekursit pala e paditur Shoqëria “Amadeus Palace” sh.p.k, përfaqësuar nga 

Av.Romina Zano. 

5. Pala e paditur në këtë gjykim, shoqëria “Amadeus Palace” sh.p.k, i është drejtuar 

Gjykatës së Lartë me kërkesën e datës 19.10. me të cilën ka kërkuar pezullimin e 

ekzekutimit të vendimit, ( administruar pranë kësaj të fundit me nr. 159 Akti, nr.3559 Prot, 

datë 19.10.2021), duke parashtruar këto shkaqe: 

- Në rastin objekt shqyrtimi plotësohen kushtet e përcaktuara në nenin 479 të KPC, me 

qëllim që të vendoset masa e pezullimit të ekzekutimit të vendimit të dhënë nga Gjykata e 

Rrethit Gjyqësor Tiranë, i cili është lënë në fuqi nga Gjykata e Apelit Tiranë. 

- Nga ana e shërbimit përmbarimor, konkretisht përmbaruesit Erzen Qeva kanë nisur 

procedurat e ekzekutimit të detyrueshëm dhe vendosjen e sekuestro konservative mbi 

kuotat aksionet e shoqërisë së paditur. 

- Duke pasur parasysh vendimin e dhënë nga Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së 

Parë Tiranë me nr. 6001/1 prot., datë 16.10.2019 për sekuestrimin ndër të tjera të kuotave 

të shoqërisë, si dhe ekstraktin historik të kësaj shoqërie, vendosja e një mase sekuestro të 

dytë, e cila mbivendoset me masën e sekuestro së vendosur nga Prokuroria, do të krijonte 

pasoja të pariparueshme për palën kërkuese, në kushtet kur kjo palë gjendjet në 

pamundësi objektive për të kryer veprime financiare me shoqërinë për sa kohë ka një 

vendim sekuestroje nga organi i akuzës, i cili është vënë në dispozicion bashkëlidhur 

kësaj kërkese. 

- Gjithashtu, vlen të theksohet fakti se pala e paditur është në pamundësi për të bërë 

ekzekutimin e vendimit, pasi me vendim të organit të akuzës është vendosur “ngrirja” e 

kapitalit të kësaj shoqërie. Në këto kushte, nëse nga ana e Gjykatës së Lartë nuk do të 

vendosej pezullimi i ekzekutimit të këtij vendimi, pala e paditur do të vendosej në situatë 

të papërshtatshme pasi do të ngarkohej me detyrimin për të paguar kamatëvonesat në 

ekzekutimin e vendimit, për shkaqe të pavarura prej saj. 

 

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, shoqëria “Amadeus Palace” sh.p.k, për pezullimin e ekzekutimit të vendimit 

gjyqësor nr. 5834, datë 27.06.2017 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, lënë në fuqi me 

vendimin nr. 178, 28.06.2021 të Gjykatës së Apelit Tiranë, është e pabazuar në ligj. 

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

motivet për të cilat, Gjykata e Lartë, mund të pezullojë ekzekutimin e vendimit gjyqësor, 

duke u përcaktuar shprehimisht se : “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”. 

8. Në zbatim të pikës 1 të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile, pala kërkuese 

shoqëria  “Amadeus Palace” sh.p.k, e cila ka edhe pozicionin e palës së paditur në vendimin 

gjyqësor që kërkohet të pezullohet, pasi ka paraqitur rekursin ndaj vendimit nr. 178, datë 

28.06.2021 të Gjykatës së Apelit Tiranë, i ka kërkuar Gjykatës së Lartë edhe pezullimin e 

ekzekutimit të këtij vendimi.  

Gjithashtu, rezulton e provuar se pala paditëse në gjykimin e themelit të çështjes, Endrit 

Rama është njoftuar rregullisht për kërkesën e paraqitur nga pala kërkuese shoqëria  
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“Amadeus Palace” sh.p.k, dhe nuk rezulton të ketë parashtruar qëndrimin e tij  lidhur me 

bazueshmërinë në ligj të kërkesës. 

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

procedurale të pezullimit të ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë në funksion 

të zgjidhjes së rekursit, që është ushtruar ndaj vetë vendimit të formës së prerë, sigurisht duke 

pasur 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. 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.  

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

ekzekutimit të vendimit gjyqësor, Kolegji vlerëson se, pala kërkuese në këtë gjykim nuk ka 

paraqitur ndonjë shkak serioz se pse duhet të vendoset pezullimi i ekzekutimit të këtij 

vendimi si dhe nga ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit, do të vinin për palën e paditur 

pasoja të rënda dhe të pariparueshme.  

Pretendimi i shoqërisë “Amadeus Palace” sh.p.k se me vendimin nr. 6001/1 prot., datë 

16.10.2019 të Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë është vendosur 

sekuestrimi i kuotave të shoqërisë të regjistruara pranë QKB, i disa pasurive të paluajtshme 

dhe të luajtshme të kësaj shoqërie, si dhe sekuestro preventive mbi disa urdhëra ekzekutimi të 

përmbledhura në dosjen nr. 592, që kanë synuar tjetërisimin e pasurive të paluajtshme të 

kësaj shoqërie, ka shkak ligjor që të vendoset pezullimi i ekzekutimit të vendimit nr. 178, 

28.06.2021 të Gjykatës së Apelit Tiranë nuk qëndron dhe nuk përmbush kërkesat e nenit 479 

të KPC. Ekzistenca e vendimit të Prokurorisë Tiranë për vendosjen e masës së sekuestros, 

nuk ndikon dhe nuk sjell asnjë pasojë tek çështja civile objekt shqyrtimi. 

11. Gjithashtu, nga ana e palës kërkuese është pretenduar se pala e paditur është në 

pamundësi për të bërë ekzekutimin e vendimit, pasi me vendim të organit të akuzës është 

vendosur “ngrirja” e kapitalit të kësaj shoqërie dhe vijimi i ekzekutimit të këtij vendimi civil, 

do ta ngarkonte këtë shoqëri me pagimin e kamatëvonesave për shkaqe të pavarura prej saj. 

Në lidhje me këtë çështje, Kolegji vlerëson se pagimi i kamatëvonesave bëhet vetëm në ato 

raste kur pala debitore nuk përmbush detyrimin për shkaqe të varura nga vullneti i saj dhe jo 

për shkaqe të pavarura prej saj.  

Referuar vendimit penal të Prokurorisë pranë Gjykatës së  Rrethit Gjyqësor Tiranë, rezulton 

se palës së paditur i është vënë sekuestro preventive mbi urdhrat e ekzekutimit të 

përmbledhura në dosjen nr. 592 të ekzekutimit, si dhe sekuestro mbi pasuri të paluajtshme 

dhe aksionet e shoqërisë, për të cilat ka dyshime se mund të jenë objekt i hetimit penal. Për 

këtë arsye, nëse shoqëria “Amadeus Palace” sh.p.k nuk do të mund të ekzekutojë vendimin 

civil për shkaqe të pavarura nga vullneti i saj, ajo nuk do të mund të penalizohet me pagimin 

e kamatëvonesave, pasi vonesa në shlyerjen e detyrimit do të jetë ligjërisht e justifikuar. Për 

këtë arsye, edhe ky pretendim i ngritur nga pala kërkuese nuk gjen mbështetje në përcaktimet 

e nenit 479 të KPC.  

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

pranuar kërkesën e paraqitur nga pala kërkuese shoqëria “Amadeus Palace” sh.p.k, për 

pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë. 
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PËR  KËTO  ARSYE 

 

Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë, në bazë të nenit 479 dhe 480 të Kodit të Procedurës Civile. 

 

VENDOSI 

 

-   Mospranimin e kërkesës së paraqitur nga pala kërkuese Shoqëria “Amadeus Palace” sh.p.k 

për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 178, 28.06.2021 të Gjykatës së Apelit Tiranë. 

 

 

Tiranë, më datë 13.12.2021. 

 

   

   ANËTARE               ANËTAR         KRYESUES 

 

            Albana BOKSI                    Artur KALAJA                  Ervin PUPE 


