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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI CIVIL 

 

Nr. 241 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 

  

Sot më datë 07.10.2020, mori në shqyrtim në dhomën e këshillimit kërkesën nr. 241 akti, datë 

14.09.2020, si më poshtë: 

 

Kërkues: Kombinati Mekanik Poliçan 

 

Objekti:  Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 70, datë 07.02.2019 të 

Gjykatës së Apelit Vlorë, i cili ka lënë në fuqi vendimin nr. 

826, datë 14.07.2016 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Berat. 

 

Baza ligjore:    Neni 479/a i Kodit të Procedurës Civile. 

 

Për çështjen civile që iu përket palëve ndërgjyqëse: 

 

Paditës:   Ilir Caka 

     

I paditur: Kombinati Mekanik Poliçan 

     

Objekti: Detyrimin e të paditurit të më paguajë 2 paga mujore 

dëmshpërblim për mosrespektim të afatit të njoftimit të 

kontratës së punës me afat të pacaktuar. 

Detyrimin e të paditurit të më paguajë 12 paga mujore 

shpërblim për zgjidhje të menjëhershme dhe të pajustifikuar të 

kontratës së punës nga punëdhënësi. 

Detyrimin e të paditurit të më paguajë 2 paga mujore për 

mosrespektim të procedurave të zgjidhjes së kontratës së punës 

nga punëdhënësi. 

Detyrimin e të paditurit të më paguajë 1,5 paga mujore 

shpërblim për vjetërsi në punë. 
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Detyrimin e të paditurit të më paguajë 3,000 lekë shpenzime 

gjyqi, si dhe shpenzimet për përfaqësimin tim në gjyq me 

avokat, në shumën 40,000 lekë.  

Baza ligjore:  Nenet 31, 32, 36, 41, 42, 43 e 106 të K.Pr.Civile; nenet 140, 

141, 143, 145, 152, 153 dhe 155 të Kodit të Punës.  

 

KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SE LARTË 

 

Pasi dëgjoi relatimin e gjyqtarit, z. Ervin Pupe mbi kërkesën e subjektit kërkues, Kombinati 

Mekanik Poliçan përfaqësuar nga Drejtori Erjon Zylyftari, për pezullimin e ekzekutimit të 

vendimit nr. 70, datë 07.02.2019 të Gjykatës së Apelit Vlorë, i cili ka lënë në fuqi vendimin 

nr. 826, datë 14.07.2016 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Berat, sipas përcaktimeve të nenit 

479 të K.Pr.Civile, 

 

V Ë R E N: 

 

I. Rrethanat e çështjes 

 

1. Referuar akteve të administruara në dosjen gjyqësore, rezulton se paditësi Ilir Caka i është 

drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Berat në datën 30.05.2016, me padinë me objekt të 

sipërcituar në pjesën hyrëse të këtij vendimi.  

  

2.  Me vendimin nr. 826, datë 14.07.2016, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Berat ka 

vendosur: 

 

-Pranimin e pjesshëm të padisë Ilir Caka. 

-Detyrimin e të paditurit Kombinati Mekanik Poliçan të dëmshpërblejë paditësin me 3 

(tre) muaj pagë për mosrespektim të pikave 2, 3 dhe 4 të nenit 148 të K.Punës. 

-Detyrimin e të paditurit Kombinati Mekanik Poliçan të dëmshpërblejë paditësin me 2 

(dy) muaj pagë për afat njoftimi.  

-Detyrimin e të paditurit Kombinati Mekanik Poliçan të dëmshpërblejë paditësin me 1 

(një) muaj e 15 (pesëmbëdhjetë) ditë pagë për vjetërsi në punë.  

-Rrëzimin e padisë për pjesën tjetër.  

-Shpenzimet gjyqësore të bëra nga paditësi në masën prej 43,000 (dyzet e tre mijë) lekë, 

35% e tyre vihen në ngarkim të paditurit dhe pjesa tjetër lihen siç janë bërë nga paditësi.  

 

3. Me vendimin nr. 70, datë 07.02.2019, Gjykata e Apelit Vlorë ka vendosur: 

 

 -Lënien në fuqi të vendimit nr. 826, datë 14.07.2016 të Gjykatës së Shkallës së Parë 

Berat. 

 

4.  Kundër vendimit nr. 70, datë 07.02.2019 të Gjykatës së Apelit Vlorë, pala e paditur 

Kombinati Mekanik Polican, përfaqësuar nga Drejtori Erjon Zylyftari ka ushtruar 

të drejtën e rekursit. Në rekursin e paraqitur, pala e paditur ka parashtruar këto 

shkaqe: 
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 Të dyja gjykatat kanë bërë interpretim të gabuar të ligjit. 

 Gjykata e Rrethit Gjyqësor Berat duhet ta konsideronte të përfunduar marrëdhënien e 

punës së paditësit me palën e paditur, si “pushim kolektiv nga puna” në përputhje me 

parashikimet e nenit 148 të Kodit të Punës. 

 Prej muajit janar deri në muajin gusht, nga ky kombinat janë larguar më shumë se 

50% të punonjësve të saj. Gjykata në raste të ngjashme e ka trajtuar pushimin kolektiv 

nga puna në përputhje me parashikimit e nenit 148 të K.Punës, ndërsa në këtë rast jo. 

 Këshilli Drejtues i Kombinatit ka marrë vendimin nr. 8, datë 21.05.2013, me të cilin 

është sqaruar që ndërprerja e marrëdhënieve të punës dhe largimi nga puna i punonjësve 

do të bëhet sipas linjave që do mbarojnë planin e demontimit. 

 Bazuar në këtë vendim, Drejtoria e Kombinatit ka njoftuar të gjithë punonjësit e saj në 

datën 21.05.2013, se duke filluar nga data 01.06.2013 do të fillojë mbyllja e linjave të 

demontimit të municioneve për shkak të përfundimit të planit të demontimit të tyre. Ky 

njoftim, është afishuar në hyrje të Kombinatit me qëllim njohjen e tij nga të gjithë 

punonjësit. 

 Në vijim të kësaj procedure, Këshilli i Drejtues i Ndërmarrjes ka marrë vendimin nr. 

10, datë 03.06.2013, në të cilin ka marrë pjesë në mbledhje dhe është shprehur edhe 

përfaqësuesi i Sindikatës së Punonjësve të Kombinatit, i cili ka rënë dakord për largimin e 

punonjësve në momentin që do të përfundonte linja e demontimit.  

 Njoftimi i Ministrisë së Punës, duhej të ishte bërë nga Ministria e Mbrojtjes, pasi 

urdhri i ndërprerjes së punës, i shoqëruar me pushimin kolektiv nga puna vinte si pasojë e 

përfundimit të kontratës së prodhimeve me këtë Ministri. 

 Për sa më sipër, të dyja gjykatat kanë bërë arsyetimin të gabuar dhe kanë marrë 

vendim të gabuar, të pambështetur në prova dhe fakte. 

 Përfundimit në këtë rekurs, pala e paditur ka kërkuar prishjen e vendimit nr. 70, datë 

07.02.2019 dhe dërgimin e çështjes për rigjykim pranë kësaj gjykate, me një trupë tjetër 

gjykuese. 

 Gjithashtu, kjo palë ka kërkuar edhe pezullimin e ekzekutimit të këtij vendimi, pasi 

ekzekutimi i menjëhershëm i këtij vendimi do të sillte pasoja të rënda dhe të 

pariparueshme për këtë institucion, i cili sot është në vështirësi financiare të cilat arrijnë 

shifrën prej 340 milion lekë borxh, sipas bilancit të vitit 2017. 

 

II.  VLERËSIMI I KOLEGJIT CIVIL TË GJYKATËS SË LARTË 

 

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

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

Mekanik Poliçan, e cila ka pasur pozicionin procedurial të palës së paditur në vendimin 

gjyqësor që kërkohet të pezullohet, me paraqitjen e rekursit ndaj vendimit nr. 70, datë 

07.02.2019 të Gjykatës së Apelit Vlorë, me të cilin është lënë në fuqi vendimi nr. 826, 

datë 14.07.2016 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Berat, ka kërkuar pranë Gjykatës së Lartë 

edhe pezullimin e ekzekutimit të këtij vendimi. Gjithashtu, rezulton e provuar se pala 

paditëse në gjykimin e themelit të çështjes, është njoftuar rregullisht për kërkesën e 

paraqitur nga pala kërkuese Kombinati Mekanik Poliçan, e cila nuk rezulton të ketë 

parashtruar asnjë argument lidhur me bazueshmërinë në ligj të kërkesës për pezullim, si 

dhe qëndrimin e saj në lidhje me këtë kërkim. 

 

8. 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 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, pala kërkuese në këtë gjykim 

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. Gjykata vlerëson se, pretendimi i palës kërkuese se ky institucion ka një 

borxh prej 340 milion lekë, nuk përbën shkak të mjaftueshëm për të vendosur pezullimin 

e ekzekutimit të vendimit, përsa kohë vlera e detyrimit të njohur me vendim gjykate është 

pothuajse i papërfillshëm, në raport me vlerën e borxhit që ka deklaruar ky institucion. 

Për më tepër, që në kërkesën për pezullimin e këtij vendimi në vitin 2019, nuk rezulton të 

jepet asnjë evidencë në lidhje me buxhetin e këtij institucioni për këtë vit, duke ju referuar 

buxhetit të vitit 2017. 

 

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

kërkesën e paraqitur nga kërkuesi Kombinati Mekanik Poliçan, për pezullimin e 

ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë. 

 

PËR KËTO ARSYE, 

 

Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë, në bazë të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile; 
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V E N D O S I: 

 

Mospranimin e kërkesës së paraqitur nga kërkuesi Kombinati Mekanik Poliçan, për 

pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 70, datë 07.02.2019, të Gjykatës së Apelit Vlorë. 

 

Tiranë, më 07.10.2020 

 

   


