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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI CIVIL 

 

Nr. 134 i Regj.Themeltar 

Nr. 134 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 

Albana Boksi  - Anëtare 

Sandër Simoni - Anëtar 

  

në datën 22.09.2021, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën nr. 134 akti, 

datë 26.07.2021, si më poshtë: 

 

KËRKUES: Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit 

Rrugor, përfaqësuar nga Avokatura e Shtetit Zyra 

Vendore Vlorë. 

 

OBJEKTI:  Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 177, datë 

29.04.2021 të Gjykatës së Apelit Vlorë. 

 

BAZA LIGJORE:    Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile. 

 

Për çështjen civile që iu përket palëve: 

 

PADITËS:    Rafet Godaj   

 

I PADITUR:   Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor 

Drejtoria Rajonale e Shërbimit të Transportit Rrugor Vlorë. 

  

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 Rafet Godaj, i është 

me padi drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësore Vlorë , kundrejt palës së paditur, Drejtoria e 

Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor, Drejtoria Rajonale e Shërbimit të 

Transportit Rrugor Vlorë, me objekt : ”Detyrimin e palës së paditur, të dëmshpërblej 

paditësin me 12 paga mujore për zgjidhjen e kontratës së punës në mënyrë të menjëhershme 
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dhe pa shkaqe të justifikuara, të dëmshpërblej me dy muaj pagë për mosrespektim të 

procedurës së largimit nga puna. Shpërblimin e vjetërisë në punë për një periudhën 4 vjeçare 

në masën e dy muajve page, të paguaj shpenzimet gjyqësore duke përfshirë edhe avokatin”. 

2. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Vlorë, me vendimin nr.805, dateë15.05.2019 ka 

vendosur: 

Rrëzimin e padisë së paditësit Rafet Godaj kundër palës së paditur Drejtoria e Përgjithshme e 

Shërbimit të Transportit Rrugor Tiranë dhe personit të tretë Drejtoria Rajonale e Shërbimit të 

Transportit Rrugor Vlorë”. Kundër këtij vendim është ushtruar nakim panë Gjykatës së 

Apelit Vlorë.  

3. Gjykata e Apelit Vlorë, me vendimin nr.177, datë 29.04.2021 ka vendosur: 

“Ndryshimin e vendimit nr.805, datë 15.05.2019 të Gjykatës së Shkallës së Parë Vlorë, në 

këtë mënyrë: 

Pranimin e të paditurit Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit të Transportit Rrugor Shqipëtar 

ti paguajë paditësit Rafet Godaj 10 (dhjetë) paga mujore për zgjidhjen e kontratës së punës 

në mënyrë të menjëhershme dhe pa shkaqe të arsyeshme, me 2 (dy) paga mujore për 

moszbatim të procedurës së pushimit nga puna. Si pagë referuese të merret 62.480 lekë” . 

4. Kundër këtij vendimi ka paraqitur rekurs kërkuesit Drejtoria e Përgjithshme 

e Shërbimeve të Transportit Rrugor, përfaqësuar nga Avokatura e Shtetit Zyra 

Vendore Vlorë, i cili po ashtu, me datë  26.07.2021 ka paraqitur pranë Gjykatës së Lartë një 

kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të vendimit të Gjykatës së Apelit Vlorë, duke 

parashtruar shkaqet si më poshtë:  

- Kundër vendimin nr. 177, datë 29.04.2021 të Gjykatës së Apelit Vlorë, është ushtruar 

Rekurs në Gjykatën e Lartë, nga Drejtoria e Shërbimit të Transportit Rrugor Vlorë, 

përfaqësuar nga Avokatura e Shtetit Zyra Vendore Vlorë. 

- Rekursi që nuk është shqyrtuar ende nga kjo gjykatë. 

- Në rekurs kemi parashtruar argumentet ligjor me zbatimin e gabuar të legjislacionit të 

posaçëm që rregullon mosmarrëveshjen. 

- Në rast se Drejtoria e Shërbimeve të Transportit Rrugor Vlorë do të ekzekutonte 

vendimin e sipërpërmendur dhe Gjykata e Lartë pas shqyrtimit të Rekursit do të 

prishte vendimin e Gjykatës së Apelit Vlorë, atëherë ekzekutimi i vendimit në këtë 

kohë do të sillte pasoja dhe vështirësi në rikuperimin e shumës së paguar. 

- Duke qenë se jemi përballë një vendimi tërësisht të diskutueshëm dhe ligjërisht të 

cenueshëm dhe faktit që Gjykata e Lartë nuk është shprehur, pezullimi i ekzekutimit 

të vendimit nga Ju e nderuar Gjykatë, plotëson të gjitha kërkesat e nenit 779/a të KPC. 

- Më tej duhet theksuar se masa e pezullimit të zbatimit të vendimit gjyqësor, është një 

masë e përkohshme. Ndaj përmbushja e elementeve të sipërcituar, parashikuar në 

nenin 479 të KPC argumentohet në mënyrë të plotë dhe të hollësishme. 

 

II. Vlerësimi i Kolegjit  

 

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

kërkuese Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor, përfaqësuar nga 

Avokatura e Shtetit Zyra Vendore Vlorë, 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, bashkëlidhur 

kërkesës për  

pezullim të palës kërkuese, Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor,  

përfaqësuar nga Avokatura e Shtetit Zyra Vendore Vlorë , 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 Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor, përfaqësuar 

nga Avokatura e Shtetit Zyra Vendore Vlorë, 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 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 Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të 

Transportit Rrugor, përfaqësuar nga Avokatura e Shtetit Zyra Vendore Vlorë, për pezullimin 

e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë. 

 

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 Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të 

Transportit Rrugor, përfaqësuar nga Avokatura e Shtetit Zyra Vendore Vlorë, për pezullimin 

e ekzekutimit të vendimit nr. 177, datë 29.04.2021 të Gjykatës së Apelit Vlorë. 

 

Tiranë, më 22.09.2021 

  

    ANËTAR               ANËTARE         KRYESUES 

 

Sandër SIMONI    Albana BOKSI                 Ervin PUPE 
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI CIVIL 

 

Nr. 125 i Regj.Themeltar 

Nr. 125 i Vendimit 

 

V E N D I M 

NË EMËR TË REPUBLIKËS 
 

   Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë i përbërë nga: 

 

     Ervin PUPE   Kryesues 

     Albana BOKSI  Anëtare 

     Sandër SIMONI  Anëtar  
  

në dhomë këshillimi më datë 22.09.2021, mori në shqyrtim çështjen civile nr. 125, 

Regjistri Themeltar, datë regjistrimi 02.07.2021, që u përket palëve:  

 

KËRKUES:   Shoqëria Përmbarimore Justitia 

 

OBJEKTI:  Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 30, datë 04.02.2021 të Gjykatës 

së Apelit Tiranë dhe të vendimit nr. 9312, datë 18.11.2016 të Gjykatës së 

Rrethit Gjyqësor Tiranë vënë në ekzekutim me urdhërin e ekzekutimit nr. 

9312/U, datë 18.11.2016 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, në 

ekzekutim sipas lajmërimit publikuar në QKR për ekzekutim vullnetar nr. 

118/D, datë 01.06.2021 të përmbaruesit gjyqësor privat Baftjar Nela.  

 

BAZA LIGJORE: Nenet 615/a në lidhje me nenin 297/a të Kodit të Procedurës Civile, nenet 

202 e vijues të Kodit të Procedurës Civile. Në kuptim të neneve 510/e dhe 

615/a të Kodit të Procedurës Civile dhe nenit 471 të po këtij kodi.   

 

Për çështjen civile që i përket:    

 

PADITËS:    Shoqëria Ceruja shpk 

 

TË PADITUR: Shoqëria Përmbarimore Justitia shpk 

   Shoqëria Shkalla shpk  

            

NDËRHYRËS KRYESOR: Shoqëria Eurosig sha 

 

PERSON I TRETË: Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë 
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OBJEKTI: Detyrimin e të paditurve për të shpërblyer në mënyrë solidare dëmin e 

plotë pasuror në shumën 40.299 dollarë, shkaktuar në aktivitetin tregtar të 

palës paditëse si rezultat i ekzekutimit të vendimit nr. 38, datë 30.01.2012 

të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Mat.   

 

BAZA LIGJORE: Neni 44 i Kushtetutës, neni 608, 609, 626, 640 i Kodit Civil, neni 31, 32/a, 

36/1, 41, 43/1, 48, 53 të Kodit të Procedurës Civile.  

 

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 rezulton se pala paditëse shoqëria Ceruja shpk dhe ajo e 

paditur shoqëria Shkalla sh.p.k janë përfshirë në procese gjyqësore të vazhdueshme për të drejtën 

e shfrytëzimit të zonave minerare, për të cilat dyshohej se krijonin mbivendosje sipas lejeve të 

shfrytëzimit që secila prej tyre ka patur. Një nga këto konflikte gjyqësore, gjykuar nga Gjykata e 

Rrethit Gjyqësor Mat e pasuar nga faza e ekzekutimit të detyrueshëm, përbën edhe shkakun 

ligjor të kërkimeve të padisë së cituar në pjesën hyrëse. Më konkretisht, me vendimin nr. 38, datë 

30.10.2012 Gjykata e Rrethit Gjyqësor Mat, në përfundim të gjykimit të çështjes civile me 

paditës shoqëria Shkalla shpk, të paditur shoqëria Ceruja shpk dhe Zyra e Përmbarimit Mat ka 

vendosur të deklarojë të pavlefshëm titullin ekzekutiv, vendim gjyqësor nr. 320, datë 28.05.2010 

të Gjykatës së Apelit Tiranë, anullimin e veprimeve përmbarimore dhe kthimin e palëve në 

gjendjen e mëparshme. Me këtë titull ekzekutiv ishte vendosur heqja e masës së sigurimit të 

padisë në favor të shoqërisë Shkalla sh.p.k, caktuar me vendimin nr. 4, datë 09.02.2010 të 

Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Mat, përmes pezullimit të punimeve të shoqërisë Ceruja sh.p.k në 

tranverbagun nr. 7. Vendimi nr. 38, datë datë 30.10.2012 i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Mat 

është ekzekutuar nga shoqëria përmbarimore Justitia shpk bazuar në kërkesën e shoqërisë 

Shkalla shpk. Në përfundim të procedurës së ekzekutimit shoqërisë Ceruja shpk i është hequr 

posedimi i zonës minerare nr. 1337, datë 16.04.2009 dhe zotërimi i saj i ka kaluar shoqërisë 

Shkalla shpk.  

2. Përmes kërkesëpadisë objekt gjykimi pala paditëse ka pretenduar se veprimet 

përmbarimore të shoqërisë Justitia shpk janë kryer në kundërshtim me ligjin.  

3. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë me vendimin nr. 9312, datë 18.11.2016 ka 

vendosur: “Pranimin pjesërisht të kërkesëpadisë. Detyrimin e palës së paditur, shoqëria Justitia 

shpk ti shpërblejë dëmin paditësit shoqëria Ceruja shpk në shumën 40.299 dollarë. Rrëzimin e 

kërkesëpadisë në lidhje me të paditurin shoqëria Shkalla shpk. .…”.  

4. Gjykata e Apelit Tiranë me vendimin nr. 30, datë 04.02.2021 ka vendosur: “Lënien në 

fuqi të vendimit nr. 9312, datë 18.11.2016 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.…”.  

5. Kundër vendimit të Gjykatës së Apelit Tiranë është paraqitur rekurs në Gjykatën e Lartë.  

6. Në datën 02.07.2021 pala kërkuese ka paraqitur kërkesën për pezullimin e ekzekutimit të 

vendimit gjyqësor të Gjykatës së Apelit Tiranë, i cili ka lënë në fuqi vendimin e Gjykatës së 

Rrethit Gjyqësor Tiranë.  
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7. Pala e paditur shoqëria përmbarimore Justitia shpk ka paraqitur këto shkaqe:  

-Me shkresën nr. 118/D, datë 01.06.2021 të përmbaruesit gjyqësor privat Baftiar Nela ka 

nisur procedura e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë;  

-Detyrimi monetar i caktuar në vendimin gjyqësor, në shumën prej 40.299 dollarë është i 

konsiderueshëm dhe nga ekzekutimi i tij palës i vjen një dëm i rëndë dhe i pariparueshëm deri në 

humbjen e biznesit;  

-Palës paditëse nuk i shkaktohet asnjë dëm konkret nga pezullimi i ekzekutimit;  

-Në rastin konkret jemi përpara një përfitimi në mashtrim të ligjit nga ana e paditësit sepse 

janë fshehur fakte dhe rrethana të rëndësishme;  

-Gjykata e Apelit Tiranë, duke respektuar dispozitat që kanë qenë në fuqi në kohën e 

paraqitjes së ankimit, nuk ka shqyrtuar aspak ankimin e paraqitur;  

-Në rastin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor, pala paditëse do të ishte në kushtet e një 

përfitimi të dyfishtë;  

-Pala paditëse ka paguar taksë gjyqësore në shumën 3.500.000 lekë, ndërsa kërkon 

ekzekutimin e detyrimit prej 5.000.000 lekë pa paguar taksën përkatëse gjyqësore të plotë për 

këtë pjesë;  

-Gjykatat kanë dhënë një vendim gjyqësor në keq zbatim të ligjit material sepse ka cenuar 

parimin e shprehur në nenin 18 të Kodit të Procedurës Civile, është dhënë në kundërshtim me 

shkakun ligjor të padisë, pala paditëse nuk ka paguar të plotë taksën e padisë, eksperti i caktuar 

gjatë gjykimit është paguar pa depozituar një faturë tatimore, gjykatat nuk kanë kryer një hetim 

të plotë të çështjes, gjykata e apelit nuk ka pranuar kërkesën për riçelje të shqyrtimit gjyqësor etj.     

8.Pala paditëse, shoqëria Ceruja shpk ka paraqitur këto prapësime:  

 -Kërkesa e paraqitur nuk plotëson kushtet e nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile, por në të 

vetëm përsëriten shkaqet e rekursit;  

 -Pala kërkuese nuk ka paraqitur asnjë provë shkresore që vërteton dëmin e rëndë dhe të 

pariparueshëm që mund t’i vijë;  

 -Nëse do të vlerësohej drejt situata konstatohet se i vetmi person i cenuar rëndë është 

paditësi, i cili që prej vitit 2013, kohë kur i është drejtuar gjykatës, ka pësuar dëm të rëndë në 

interesat e tij.  

 

 

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 Përmbarimore Justitia, për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të sipërcituar 

është e pabazuar 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 rastin konkret pala kërkuese ka depozituar rekurs kundër vendimit të Gjykatës së Apelit 

Tiranë duke kërkuar njëkohësisht edhe marrjen e masës së pezullimit të ekzekutimit të  vendimit 

gjyqësor. Në funksion të garantimit të të drejtave për një proces të rregullt ligjor, kjo kërkesë iu 

komunikua palëve të tjera pjesëmarrëse në gjykimin, me qëllim parashtrimin e argumenteve lidhur 
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me bazueshmërinë në ligj të kërkesës për pezullim.   

12.  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 të 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.    

13. Nga shqyrtimi i shkaqeve konkrete për të cilat pala kërkuese Shoqëria Përmbarimore 

Justitia, kërkon pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor, Kolegji Civil vlerëson se, kërkuesi 

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. Të 

gjitha pretendimet e tjera që parashtron pala kërkuese si arsye për pezullimin e ekzekutimit të 

vendimit gjyqësor të formës së prerë të Gjykatës së Apelit Tiranë përbëjnë kërkime të cilat 

lidhen me shqyrtimin e rekursit nga Gjykata e Lartë. 

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

kërkesën e paraqitur nga kërkuesi Shoqëria Përmbarimore Justitia, për pezullimin e ekzekutimit të 

vendimit gjyqësor të formës së prerë.  

 

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 palës kërkuese Shoqëria Përmbarimore Justitia, me objekt 

“Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 30, datë 04.02.2021 të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe të 

vendimit nr. 9312, datë 18.11.2016 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë …”.   

 

 

Tiranë, më 22.09.2021  

 

            ANËTARE                              ANËTAR                                     KRYESUES 

        Albana BOKSI                         Sandër SIMONI                                Ervin PUPE                               
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI CIVIL 

 

Nr. 135 i Regj. Themeltar 

Nr. 135 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 

Albana   Boksi            - Anëtare 

Sandër   SIMONI       - Anëtar 

 

sot në datë 22.09.2021, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën nr.135 akti, 

datë 27.07.2021, si më poshtë: 

 

KËRKUES:                         Kombinati Metalurgjik Poliçan.  

 

OBJEKTI:  Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr.602, datë 10.10.2019 të 

Gjykatës së Apelit  Vlorë. 

 

BAZA LIGJORE:   Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile. 

 

Për çështjen civile që iu përket palëve: 

 

PADITËS:                       Klodjan Molla.        

                               

I   PADITUR:                      Kombinati Metalurgjik Poliçan.   

 

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

Metalurgjik Poliçan, me datë 27.07.2021 ka paraqitur kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të 

vendimit nr. 602, datë 10.10.2019 të Gjykatës së Apelit Vlorë. 

      2. Referuar akteve të administruara në gjykatat e faktit rezulton se paditësi Klodjan 

Molla, i është drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Berat, kundrejt palës së paditur 

Kombinati Metalurgjik Poliçan, me padinë me objekt;  Dëmshpërblim page nga zgjidhja e 

marrëdhënieve të punës........ 

       3. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Berat, me vendimin nr.44 datë 24.01.2017  ka vendosur:  

“-Pranimin pjesërisht të kërkesë- padisë si vijon: 

 

-Detyrimin e palës së paditur Kombinati Mekanik Poliçan  që t’i paguajë paditësit  Klodjan 

Molla një dëmshpërblim prej 3 (tre) muaj pagë, për shkak të zgjidhjes së menjëhershme dhe 

pa shkaqe të justifikuar të kontratës së punës. 

-Detyrimin e palës së paditur Kombinati Mekanik Poliçan  që t’i paguajë paditësit një 

shpërblim prej 2 (dy) muaj pagë për shkak të mosrespektimit të afatit të njoftimit për 

zgjidhjen e kontratës së punës. 

-Detyrimin e palës së paditur Kombinati Mekanik Poliçan  që t’i paguajë paditësit një 

dëmshpërblim prej 2 (dy) muaj pagë për mosrespektim të procedurës së zgjidhjes së kontratës 

së punës. 

-Në llogaritjen e shpërblimeve të mësipërme të mbahet parasysh paga e paditësit në 

përfundim të marrëdhënieve të punës. 

-Rrëzimin e kërkimeve të tjera të paraqitura në kërkesë padi. 

-Shpenzimet gjyqësore në masën prej 63.000 (gjashtëdhjetë e tre mijë) lekë i ngarkohen palës 

së paditur në masën e pranimit të kësaj kërkesë padie”. 

      4. Gjykata e Apelit Vlorë, me vendimin nr.602 datë 10.10.2019 ka vendosur: 

“Lënien në fuqi  të  vendimit nr.44 datë 24.01.2017 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Berat” 

     5. Kundër këtij vendimi, ka paraqitur rekurs pala e paditur Kombinati Metalurgjik Poliçan, 

i cili, me datë 27.07.2021 ka paraqitur pranë Gjykatës së Lartë kërkesë të integruar në rekurs 

për pezullimin e ekzekutimit të vendimit të Gjykatës së Apelit Vlorë, duke parashtruar këto 

shkaqe: 

-Kemi ushtruar të drejtën e rekursit. 

-Ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit do të sillte pasoja të rënda dhe të pariparueshëm për 

institucionin tonë duke qenë se është përball vështirësive financiare të cilat arrijnë shifrën 

prej 340 milion borxh sipas bilancit të vitit 2017.   

 

II. Vlerësimi i Kolegjit Civil  

 

     6. 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. 

     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: “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 
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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 KPC, konstatohet se pala  tjetër  Klodjan Molla, 

pjesëmarrës në gjykimin e çështjes ku është dhënë vendimi gjyqësor, është njoftuar për 

kërkesën e paraqitur nga pala kërkuese dhe nuk ka parashtruar argumente në lidhje me 

bazueshmërinë e 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 kuptimin 

material) 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. 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.  

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

ekzekutimit të vendimit gjyqësor, Kolegji Civil vlerëson se, kërkuesi 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. 

     11. Përsa më sipër, Kolegji Civil vlerëson se nuk ka vend për të pranuar kërkesën e 

paraqitur nga kërkuesi Kombinati Metalurgjik 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 KPC 

 

V E N D O S I: 

 

Mospranimin e kërkesës së paraqitur nga kërkuesi Kombinati Metalurgjik Poliçan për 

pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 602, datë 10.10.2019 të Gjykatës së Apelit Vlorë. 

 

 

                                                                                                             Tiranë, më 22.09.2021 

 

   

    ANËTAR            ANËTAR E          KRYESUES 

                                                                                                      

Sandër SIMONI                        Albana BOKSI                       Ervin  PUPE        
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