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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 
GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI CIVIL 
 

Nr. 30 i Regjistrit Themeltar. 
Nr. 30 i Vendimit.   
 

VENDIM 
“PER KTHIMIN E KËRKESËS” 

 
Sot në datën  18.05.2022, në cilësinë e gjyqtarit relator, unë, 

 
                                                Artur KALAJA  GJYQTAR 
       

Në dhomë këshillimi, pasi shqyrtova materialet e çështjes nr. 30 akti, që u përket 
palëve të mëposhtëme: 

 
KËRKUES:                          Shoqëria “Albcontrol” sha, përfaqësuar nga Avokatura e Shtetit. 

OBJEKTI:        Pezullim ekzekutim vendimi nr. 210, datë 22.11.2021 i 
Gjykatës së Apelit Tiranë. 

 
BAZA LIGJORE:  Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile. 
 

VËREJ 
 

1.  Pranë Gjykatës së Lartë është regjistruar për shqyrtim çështja civile me nr. 30 i 
Regjistrit Themeltar, me kërkues: Shoqëria “Albcontrol” sha, përfaqësuar nga Avokatura e 
Shtetit dhe me objekt: Pezullim ekzekutim vendimi nr. 210, datë 22.11.2021 i Gjykatës së 
Apelit Tiranë. 

2. Me shortimin e çështjes, në cilësinë e gjyqtarit relator të saj, kryesisht konstatova se 
kërkesa e paraqitur nga kërkuesi Shoqëria “Albcontrol” sha, përfaqësuar nga Avokatura e 
Shtetit, nuk përmban kushtet e parashikuara në nenin 475 të Kodit të Procedurës Civile.  
 Konkretisht, konstatohet se kërkesa nuk përmban aktet që sipas ligjit duhet të 
përmbajë: 

i. Rekursi me vulën e Gjykatës së Apelit Tiranë për marrjen në dorëzim të tij. 
 3. Në Ligjin nr. 44/2021, “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 8116, datë 
29.03.1996 “Kodi i Procedurës Civile i Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar” i cili 
rezulton se ka hyrë në fuqi në datën 29 Maj 2021, në nenin 32, “Dispozitë kalimtare”, 
parashikohet se: “1. Përbërja e trupave gjykues, si dhe procedura e gjykimit në Gjykatën e 
Lartë rregullohet sipas përcaktimeve të këtij ligji, pavarësisht parashikimeve të ndryshme në 
ligje të tjera. 2.Rekurset e paraqitura, por ende të pashqyrtuara, konsiderohen të pranueshme 
nëse plotësojnë parashikimet e ligjit në fuqi në kohën e depozitimit të tyre”. Ndërkohë, në 
nenin 474 të Kodit të Procedurës Civile, përcaktohet se: “Rekursi dhe të gjitha kërkesat e 



2 
 

tjera që paraqiten në Gjykatën e Lartë, nënshkruhet nga avokati që e përfaqëson palën dhe 
nëse pala e kërkon, edhe nga kjo e fundit”.  

4. Referuar përcaktimeve ligjore si më lart dhe tashmë një qëndrimi të konsoliduar, 
vlerësova se Gjykata e Lartë, si gjykatë rishikuese, nuk mund të marrë në shqyrtim shkaqet e 
paraqitura në rekurs/kërkesë për pezullim, nëse ky mjet procedural ankimi, nuk plotëson 
kushtet formale të cilat kanë të bëjnë me: (i) respektimin e afatit të paraqitjes së tij; (ii) 
plotësimin e të metave të konstatuara brenda afatit të caktuar nga gjykata dhe ligji; (iii) nëse 
është ushtruar ndaj një vendimi ndaj të cilit nuk lejohet ankim; (iv) është bërë nga një person 
që nuk legjitimohet të bëjë ankim; (v) është hequr dorë nga ankimi.  
Vetëm pasi janë plotësuar këto elementë, hapet rruga që gjykata rishikuese të marrë në 
shqyrtim dhe të vlerësojë pranueshmërinë e shkaqeve ligjore të paraqitura në ankim. 

 5. Referuar sa më lart dhe ne rrethanat e konstatimit të të metave të kërkesës të palës 
kërkuese Klajdi Gurma, me qëllim plotësimin e tyre, kërkuesi është vënë në dijeni nëpërmjet 
vendimit për plotësim e të metave, duke ju lënë një afat 5 ditor për plotësimin, duke ju 
kërkuar shprehimisht nënshkrimin e rekursit nga avokati i tij. 

6. Rezulton se kërkuesi, është vënë në dijeni për vendimin e mësipërm, përmes 
dëftesës së komunikimit datë 24.01.2022, duke marrë dijeni efektivisht më datë 27.01.2022. 
Jo vetëm që nuk plotësoi të metën brenda afatit 5 ditor, edhe sot më datë 18.05.2022 ende nuk 
ka asnjë përgjigje nga ana e kërkuesit Shoqëria “Albcontrol” sha, përfaqësuar nga Avokatura 
e Shtetit. 

7. Nga sa më sipër, në cilësinë e gjyqtarit relator, vlerësoj se të metat formale të 
kërkesës që lidhen me mungesën e nënshkrimit të rekursit nga një avokat i licencuar pranë 
dhomave të avokatisë, jo vetëm e bëjnë të metë rekursin në pikëpamje formale, por edhe i 
pamundësojnë Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë shqyrtimin e tij në themel. 

Në nenin 476/7 të Kodit të Procedurës Civile, përcaktohet se: “Kur të metat e rekursit 
nuk janë konstatuar nga gjykata më e ulët, relatori i çështjes në Gjykatën e Lartë, me vendim 
njofton palën për të plotësuar të metat brenda 5 ditëve. Kur të metat e rekursit nuk 
plotësohen brenda afatit, relatori, në dhomë këshillimi, vendos kthimin e rekursit. Kundër 
këtij vendimi nuk lejohet ankim”.  

 8. Për sa më sipër, si gjyqtar relator çmoj se duhet të vendoset kthimi i kërkesës të 
çështjes civile civile me nr. 30 i Regjistrit Themeltar, kërkuesit Shoqëria “Albcontrol” sha, 
përfaqësuar nga Avokatura e Shtetit. 
 

PËR KËTO ARSYE, 
 

 Në bazë të neni 476,  pika 7 e Kodit të Procedurës Civile; 
 

VENDOSA: 
 

-Kthimin e kërkesës për çështjen civile me Nr. 30 i Regjistrit Themeltar, datë 30.12.2021, me 
kërkues Shoqëria “Albcontrol” sha, përfaqësuar nga Avokatura e Shtetit. 
-Kundër këtij vendimi nuk lejohet ankim. 
 

Tiranë, më datë 18.05.2022 
 

 
                                                                                               


