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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 

                                          Artur     KALAJA      -        Anëtar 

                                          Gentian  MEDJA        -        Anëtar 

 

  

    sot më datë 27.04.2022 mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr.53 akti, datë 

01.04.2022, si më poshtë:  

 

KËRKUES: Shoqëria ‘’Pro-Plast’’ shpk 

 

OBJEKTI:  Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 97 datë 23.02.2022 të 

Gjykatës së Apelit Durrës. 

 

BAZA LIGJORE:   Neni 479, 500 të Kodit të Procedurës Civile. 

 

Për çështjen civile që iu përket palëve: 

 

PADITËS:   Fatmir Lala 

    Valbona Lala 

Griselda Lala 

Orgito Lala 

 

E PADITUR:   Shoqëria ‘’Pro-Plast’’ shpk 

   

OBJEKTI:  Detyrimin e palës së paditur të paguajë në favor të paditësave 

shumën prej 66.352.820 lekë, në bazë të aktit të ekspertimit 

datë 17.05.2018, shumë e cila konsiston në të gjitha dëmet reale 

pasurore dhe jopasurore, dëmin moral dhe ekzistencial, ardhur 

si pasojë e aksidentit të ndodhur në ambientet e firmës "Pro-

Plast" shpk, me datë 28.08.2018, me pasojë vdekjen e shtetasit 

Klodian Lala. 

Marrjen e masës së sigurimit të padisë për bllokim konservator 

të llogarive bankare apo pasurive të luajtshme apo të 

paluajtshme për shumën objekt të këtij detyrimi. 
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Pagimin e shpenzimeve.  

 

KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË 

 

pasi dëgjoi relatimin e gjyqtarit, z. Ervin Pupe dhe diskutoi në dhomë këshillimi çështjen 

në tërësi, 

 

V Ë R E N: 

 

I. Rrethanat e çështjes 

 

1. Para Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji), pala kërkuese, shoqëria 

Pro-Plast shpk, me datë 01.04.2022 ka paraqitur një kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të 

vendimit nr. 97 datë 23.02.2022 të Gjykatës së Apelit Durrës. 

2. Referuar vendimeve gjyqësore të gjykatave të faktit rezulton se me datë 

28.06.2016, në ambientet e shoqërisë "Pro-Plast" shpk të dhëna me qira shoqërisë "Derrigal" 

shpk dhe "Albantic" shpk, ka rënë nga ashensori i mallrave dhe ka gjetur vdekjen shtetasi 

Klodian Lala, i datëlindjes 20.08.2001. 

3. Prokuroria e Rrethit Gjyqësor, Durrës me datë 01.10.2016 ka vendosur mosfillimin 

e procedimit penal. Nga akti i ekspertimit mjeko-ligjor me nr.91, datë 30.08.2016 është 

arritur në përfundimin se shkaku i vdekjes së Klodian Lalës ka qenë shoku traumatiko 

hemoragjik. 

4. Për të kërkuar shpërblimin e dëmit të pësuar nga vdekja e shtetasit Klodian Lala, 

paditësit (prindërit,vëllai dhe motra e të ndjerit), i janë drejtuar gjykatës me padinë sipas 

objektit në pjesën hyrëse të këtij vendimi.  

5. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Durrës me vendimin nr. 1113, datë 03.07.2018 ka 

vendosur: 

- Rrëzimin e kërkesëpadisë së palës paditëse Fatmir Lala, Valbona Lala, Fatbardh 

Lala, Griselda Lala dhe Orgito Lala, si të pabazuar në prova dhe në ligj. 

- Shpenzimet gjyqësore si janë bërë. 

6. Ky vendim është ndryshuar nga Gjykata e Apelit Durrës, e cila me vendimin nr. 

97, datë 23.02.2022, ka vendosur:  

-Ndryshimin e vendimit Nr.(11-2018-3363) 1113, datë 03.07.2018 të Gjykatës së Rrethit 

Gjyqësor Durrës, në këtë mënyrë: 

- Pranimin e kërkesë-padisë.  

-Detyrimin e palës së paditur shoqëria "Pro-Plast" shpk të paguajë si dëm pasuror në favor 

të paditësve trashëgimtarë ligjorë të radhës së dytë, Fatmir Lala dhe Valbona Lala shumën 

prej 8,117,890 (tetë milion njëqind e shtatëmbëdhjetë mijë e tetëqind e nëntëdhjetë) lekë dhe 

250 000 (dyqind e pesëdhjetë mijë) lekë shpenzime varrimi, në një total prej 8,367,890 (tetë 

milion e treqind e gjashtëdhjetë e shtatë mijë e tetëqind e nëntëdhjetë mijë) lekë.  

- Detyrimin e palës së paditur shoqëria "Pro-Plast" shpk të paguajë si dëm jopasuror, dëmin 

moral në favor të paditësit Fatmir Lala shumën prej 5,798,493 (pesë milion e shtatëqind e 

nëntëdhjetë e tetë mijë e katërqind e nëntëdhjetë e tre) lekë. 

- Detyrimin e palës së paditur shoqëria "Pro-Plast" shpk të paguajë si dëm jopasuror, dëmin 

moral në favor të paditëses Valbona Lala shumën prej 5,798,493 (pesë milion e shtatëqind e 

nëntëdhjetë e tetë mijë e katërqind e nëntëdhjetë e tre) lekë. 

 - Detyrimin e palës së paditur shoqëria "Pro-Plast" shpk të paguajë si dëm jopasuror, dëmin 

moral në favor të paditësit Fatbardh Lala shumën prej 2,899,246 (dy milion e tetëqind e 

nëntëdhjetë e nëntë mijë e dyqind e dyzet e gjashtë) lekë. 
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- Detyrimin e palës së paditur shoqëria "Pro-Plast" shpk të paguajë si dëm jopasuror, dëmin 

moral në favor të paditëses Griselda Lala shumën prej 2,899,246 (dy milion e tetëqind e 

nëntëdhjetë e nëntë mijë e dyqind e dyzet e gjashtë) lekë.  

- Detyrimin e palës së paditur shoqëria "Pro-Plast" shpk të paguajë si dëm jopasuror, dëmin 

moral në favor të paditësit Orgito Lala shumën prej 2,899,246 (dy milion e tetëqind e 

nëntëdhjetë e nëntë mijë e dyqind e dyzet e gjashtë) lekë. 

- Detyrimin e palës së paditur shoqëria "Pro-Plast" shpk të paguajë si dëm jopasuror, dëmin 

ekzistencial në favor të paditësit Fatmir Lala shumën prej 5,798,493 (pesë milion e 

shtatëqind e nëntëdhjetë e tetë mijë e katërqind e nëntëdhjetë e tre) lekë. 

-Detyrimin e palës së paditur shoqëria "Pro-Plast" shpk të paguajë si dëm jopasuror, dëmin 

ekzistencial në favor të paditëses Valbona Lala shumën prej 5,798,493 (pesë milion e 

shtatëqind e nëntëdhjetë e tetë mijë e katërqind e nëntëdhjetë e tre) lekë. 

 -Detyrimin e palës së paditur shoqëria "Pro-Plast" shpk të paguajë si dëm jopasuror, dëmin 

ekzistencial në favor të paditësit Fatbardh Lala shumën prej 2,899,246 (dy milion e tetëqind e 

nëntëdhjetë e nëntë mijë e dyqind e dyzet e gjashtë) lekë. 

-Detyrimin e palës së paditur shoqëria "Pro-Plast" shpk të paguajë si dëm jopasuror, dëmin 

ekzistencial në favor të paditëses Griselda Lala shumën prej 2,899,246 (dy milion e tetëqind e 

nëntëdhjetë e nëntë mijë e dyqind e dyzet e gjashtë) lekë.  

-Detyrimin e palës së paditur shoqëria "Pro-Plast" shpk të paguajë si dëm jopasuror, dëmin 

ekzistencial në favor të paditësit Orgito Lala shumën prej 2,899,246 (dy milion e tetëqind e 

nëntëdhjetë e nëntë mijë e dyqind e dyzet e gjashtë) lekë. 

-Shpenzimet gjyqësore në të dy shkallët e gjykimit, i ngarkohen palës së paditur.  

-Ky vendim përbën titull ekzekutiv dhe ngarkohet shërbimi përmbarimor shtetëror e privat në 

ekzekutimin e tij. 

7. Kundër këtij vendimi, ka paraqitur rekurs dhe kërkesë për pezullim, pala e 

paditur, shoqëria Pro-Plast shpk, e cila po ashtu, me datë 01.04.2022 ka paraqitur pranë 

Gjykatës së Lartë një kërkesë të veçantë për pezullimin e ekzekutimit të vendimit të Gjykatës 

së Apelit Durrës, duke parashtruar shkaqet si vijon: 

- Në analizë të provave të paraqitura për të mbështetur kërkesën për pezullimin e 

ekzekutimit të Vendimit të Gjykatës së Apelit, vërtetohet se shoqëria Pro-Plast shpk 

aktualisht është në marrëdhënie kredie me Procredit Bank sha, nga e cila ajo ka marrë 

shumën 300,000 Euro, për të vijuar normalisht veprimtarinë e saj ekonomike, pasi në 

interpretim të bilanceve të dy viteve të fundit rezulton e provuar se shoqëria ka dalë 

me humbje afërsisht për çdo vit nga 8 milion lekë. 

- Vitet e fundit, shoqëria ka patur probleme likujdimi, kjo për faktin jo vetëm të 

gjendjes ekonomike të biznesit në Shqipëri por edhe se ajo si shumë shoqëri të tjera 

tregtare, është ndikuar nga ngjarjet e fundit të ndodhura si Covid, rritja e çmimit të 

naftës, rritja e çmimeve në terësi, të cilat kanë ndikuar drejtpërdrejtë në funksionimin 

normal të saj, dhe për këto arsye duke qenë se për dy vite bilanci shoqërisë rezultoi 

negativ, me një defiçit prej 8 000 000 lekësh u detyrua të merrte hua për t'u 

vetëfinancuar dhe për të vijuar normalisht aktivitetin e saj. 

- Përpos gjendjes së vështirë ekonomike, shoqëria aktualisht po përballet me urdhrin e 

përmbaruesit për kalimin e menjëhershem në ekzekutim të detyrueshëm, i janë 

bllokuar të gjitha llogaritë bankare në bankat e nivelit të dytë, duke bllokuar kështu 

çdo veprim ekonomik financiar, fakt i cili ndikon drejtpërdrejtë në moslikuidimin e 

taksave tatimeve të cilat kanë përparësi për shkak të preferimit në likujdim. 

- Veprimet konkrete të nisura nga kreditorët nepërmjet ekzekutimit të detyrueshëm, 
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përbëjnë një rrezik real për shkaktimin e një dëmi të drejtpërdrejtë, i cili kërcënon 

vetë ekzistencën e subjektit tregtar për shkak të gjendjes së tij ekonomike.  

- Shoqëria Pro-Plast shpk kërkon pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor, jo 

vetëm bazuar në shkaqet që kanë të bëjnë me ligjshmërinë e vendimit të dhënë nga 

gjykata e apelit në zgjidhjen e çështjes, të cilat gjykata i vlerëson në kohën kur 

shqyrton në dhomë këshillimi, por dhe me shkakun që ekzekutimi i vendimit sjell 

pasoja të rënda për palën kërkuese në kuptimin e qëndrimit të ndryshëm për të njëjtin 

fakt të dy trupave gjyqësore, pasi ndryshe nga Gjykata e Shkallës së Parë e cila ka 

"Rrëzuar padinë" nga ana e gjykatës së Apelit është ndryshuar  vendimi duke 

vendosur detyrimin e shoqërisë për të paguar shumën 48 957 338 lekë. 

- Në rastin konkret kemi dy vendime gjyqësore të kundërta. Gjykata e apelit ka arritur 

në konkluzione të ndryshme nga ato të gjykatës së shkallës së parë, në lidhje me 

marrëdhënien juridike objekt gjykimi. Kjo do të thotë se për këtë çështje dy trupa 

gjyqësore të ndryshme, kanë mbajtur qëndrime të ndryshme. 

- Për sa më lart, duhet të merret parasysh qëndrimi i mbajtur nga Gjykata Kushtetuese 

në vendimin  nr. 86 datë 26.12.2017, i cili për këto raste (kur ka dy vendime të 

ndryshme) çmon të arsyeshëm kalimin në seancë gjyqësore të çështjes, e konkretisht 

në këtë vendim ndër të tjera thuhet se: "Po ashtu, në jurisprudencën kushtetuese 

çështja e pranisë së dy vendimeve diametralisht të kundërta është vlerësuar nga 

Gjykata në dritën e së drejtës së aksesit dhe asaj të ankimit në kuptimin substancial si 

edhe të standardit të arsyetimit të vendimit gjyqësor’’. 

-  Të dyja  gjykatat kanë zhvilluar një proces krejtësisht të parregullt ligjor. Në shkelje 

të rënda të dispozitave proceduriale e pikërisht të nenit 467 të KPC konkretisht (b) 

përbërja e trupit gjykues nuk ka qenë e rregullt ose vendimi nuk është nënshkruar nga 

anëtarët e tij dhe (d) nuk është formuar drejt bashkëndërgjyqësia. Gjykata e Shkallës 

së Parë ka përcaktuar si objekt të mosmarrëveshjes vlerën prej 66 352 820 lekë, pra 

mbi 50 milion lekë  dhe duhej të gjykohej me trup gjykues dhe jo me një gjyqtar. 

Gjykata e Apelit duhet ta konstatonte kryesisht këtë shkelje proceduriale dhe ta 

kthente për rigjykim çështjen. 

8. Pala paditëse nëpërmjet përfaqësuesit të saj ka paraqitur kundërshtime në lidhje me   

kërkesën për pezullim, duke parashtruar: 

-Nuk plotësohen kushtet për pezullim sipas nenit 479, pika 1, gërma ‘’a’’ dhe ‘b’’ të 

KPC. Pretendimet e palës kërkuese lidhen me shqyrtimin në themel të rekursit dhe 

nuk provohet dëmi i rëndë dhe i pariparueshëm, sipas dispozitave ligjore dhe 

praktikës së Gjykatës së Lartë. 

-Kërkuesi e mbështet kërkesën dhe në nenin 500 të KPC ku përcaktohet se kërkesa 

për  rishikim e vendimit të formës së prerë nuk pezullon ekzekutimin e vendimit, por 

gjykata mund të vendos pezullimin kur vlerëson se ka rrezik që mund të shkaktohet 

një dëm i madh dhe i pariparueshëm. Sipas kësaj dispozite jemi në kushtet e rishikimit 

të vendimit dhe në këtë rast nuk plotësohet asnjë nga kriteret e përcaktuara nga neni 

494 i KPC për rishikimin e vendimit. 

-Nuk qëndrojnë shkaqet e paraqitura nga pala e paditur, për gjëndjen e vështirë 

ekonomike, pasi shoqëria Pro-Plast është aktive në  aktivitetitn e saj dhe kapitali i 

shoqërisë përbëhet  prej 143 000 000 lekë tërësisht kapital në para i shlyer. 

- Nuk ka asnjë  pasojë, e cila të jetë e pariparueshme nga ekzekutimi i vendimit, siç 

pretendon pala e paditur. E vetmja pasojë e pariparueshme në këtë çështje është 

humbja e jetës së fëmijës së mitur. 
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-Ndryshe nga sa pretendon kërkuesi veprimet përmbarimore janë në përputhje me 

ligjin dhe për këtë shkak Gjykata e Rrethit Gjyqësor Durrës me vendimin Nr.306, datë 

15.03.2022 ka vendosur rrëzimin e ankimit  të shoqërisë Pro-Plast kundër veprimeve 

përmbarimore. 

-Në lidhje me pretendimin e palës kërkuese se formimi i trupit gjykues nuk ka qënë i 

rregullt dhe çështja duhej të shqyrtohej me trup gjykues, ky pretendim është i 

pabazuar. Sipas ligjit të kohës kur është paraqitur padia, neni 35 i KPC para 

ndryshimeve ligjore, përcaktohej qartë se është në diskrecion të palëve të kërkojnë 

zhvillimin e gjykimit me trup të përbërë nga një apo tre gjyqtarë dhe këtë mund ta 

bëjnë  vetëm në seancë përgatitore sipas nenit 158/a  të KPC. 

- Pala kërkuese duhet të vendoste një garanci pasurore për të mbuluar dëmet që mund 

t’i vinin paditësve nga pezullimi i vendimit të kërkuar. 

-Pezullimi i ekzekutimit do të cënonte rëndë interesat pasurore të paditësve, interesa 

që rrjedhin nga dëmi me faj që i ka shkaktuar pala e paditur, nga humbja e jetës së 

parakohshme të familjarit të tyre. 

      

II. Vlerësimi i Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë 

 

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

kërkuese, shoqëria ‘’Pro-Plast’’ shpk, për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të 

vendimit nr. 97 datë 23.02.2022 të Gjykatës së Apelit Durrës është e bazuar në ligj. 

10. 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”. 

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

kërkesës për pezullim të palës kërkuese shoqëria ‘’Pro-Plast’’shpk, gjendet edhe kopja e 

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

ekzekutimi. 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 ‘’Pro-Plast’’ shpk.     

 12. Kolegji vlerëson  se, neni 479/1 i K.P.C 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 
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një dëm i rëndë në mënyrë të parikthyeshme.  

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

ekzekutimit të vendimit gjyqësor, Kolegji vlerëson se, kjo kërkesë, motivohet jo vetëm me 

shkaqe që kanë të bëjnë me ligjshmërinë e vendimeve të dhëna nga gjykata e shkallës së parë 

dhe ajo e apelit në zgjidhjen e çështjes, të cilat  Kolegji i vlerëson në kohën kur shqyrton në 

dhomë këshillimi shkaqet e rekursit ndaj vendimit të gjykatës së apelit, por dhe me shkakun 

që ekzekutimi i vendimit sjell pasoja të rënda për palën kërkuese. (neni 479 pika 1 shkronja 

“a” e Kodit të Procedurës Civile), pasi nga ana e gjykatës së Apelit është vendosur detyrimi i 

palës së paditur për të paguar shumën 48 957 338  ekzekutimi i të cilës do të sillte në rastin 

konkret situatën e parikuperueshme.         

 14. Kolegji ka parasysh dhe qëndrimin e mbajtur nga Gjykata Kushtetuese në 

vendimin nr. 86 datë 26.12.2017 lidhur me dy vendime gjyqësore të kundërta për të njëjtin 

fakt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Para se të merret në shqyrtim rekursi i palës së paditur dhe Kolegji të vlerësojë se cili nga 

qëndrimet e gjykatave është i ligjshëm dhe i drejtë, ekzekutimi i vendimit të formës së prerë 

palës kreditore gjyqfituese, do të mund të sillte pasoja të rënda dhe të pariparueshme për 

palën debitore gjyqhumbëse, lidhur me detyrimin e kërkuesit shoqëria Pro-Plast shpk që të 

paguajë në favor të paditësave vlerën  monetare të mësipërme.    

 15. Përsa më sipër, Kolegji vlerëson se ka vend për të pranuar kërkesën e paraqitur 

nga kërkuesi shoqëria Pro-Plast shpk për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të 

formës së prerë. 

 

PËR KËTO ARSYE, 

 

Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë, mbështetur në nenin 479 të Kodit të Procedurës Civile. 

 

V E N D O S I: 

 

- Pranimin e kërkesës. 

- Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 97 datë 23.02.2022 të Gjykatës së Apelit Durrës. 

 

                                                                                                                      Tiranë, më 27.04.2022 

 

   

  A N Ë T A R                   A N Ë T A R                   K R Y E S U E S  

 

Artur KALAJA                                   Gentian MEDJA                           Ervin  PUPE 

 


