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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË

KOLEGJI CIVIL

Nr.118/503 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
Sokol SADUSHI - Anëtar
Ilir PANDA - Anëtar

Sot më datë 08.07.2020, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr. 2808 akti, datë
22.11.2019 si më poshtë:

KËRKUES: Banka Kombëtare Tregtare Sh.a

OBJEKTI: Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr.340, datë 27.02.2018
të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë, i ndryshuar me vendimin
nr.384, datë 06.12.2018 të Gjykatës së Apelit Vlorë.

BAZA LIGJORE: Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile.

Për çështjen civile që iu përket palëve:

PADITËS: Shoqëria “Loris Konfeksion”sh.p.k

I PADITUR: Shoqëria “Shërbimi Përmbarimor AB “sh.p.k
Banka Kombëtare Tregtare sh.a

KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SE LARTË

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. Para Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji), pala kërkuese, Banka
Kombëtare Tregtare Sh.a, me datë 22.11.2019 ka paraqitur një kërkesë për pezullimin
e ekzekutimit të vendimit nr.384, datë 06.12.2018 të Gjykatës së Apelit Vlorë.
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2. Referuar akteve të administruara nga gjykatat e faktit rezulton se paditësi Shoqëria
“Loris Konfeksion”sh.p.k, i është drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë,
kundrejt palës së paditur Banka Kombëtare Tregtare sh.a. me padi me objekt
“Pavlefshmëri e titullit ekzekutiv kontratë kredie bankare etj…”

3. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Vlorë, me vendimin nr.340, datë 27.02.2018  ka vendosur:
“Rrëzimin e padisë . . .”.

4. Ky vendim është ndryshuar nga Gjykata e Apelit Vlorë, e cila me vendimin nr.384,
datë 06.12.2018 ka vendosur:
“Ndryshimin e vendimit nr.340, datë 27.02.2018 të Gjykatës së Shkallës së Parë
Vlorë, si vijon:
Pranimin e padisë.
Pavlefshmërinë e pjesshme të titullit ekzekutiv kontratë kredie bankare nr.885 rep, në
masën 678/1 kol, datë 31.05.2011, pasi detyrimi është në masën më të vogël,
konkretisht në masën 4,689.93 (katërmijë e gjashtëqind e tetëdhjetë e nëntë prejse
nëntëdhjetë e tre ) euro.
Pushimin e veprimeve përmbarimore bazuar në nenin 616/c të K.Pr.Civile”.

5. Kundër këtij vendimi, ka paraqitur rekurs pala e paditur, Banka Kombëtare Tregtare
sh.a, e cila po ashtu, me datë 22.11.2019 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:

 Në kushtet kur kthimi i palëve në gjendjen e mëparshme për shkak të konstatimit të
pavlefshmërisë së pjesshme e titullit ekzekutiv Kontratë Kredie Bankare nr.885 rep,.
nr.678/1 kol, datë 31.05.2011 pasi detyrimit është në masën më të vogël konkretisht
4689.93 Euro, si dhe pushimin e veprimeve përmbarimore i cili do shoqërohet dhe me
heqjen e sekuestrove të vëna ndaj debitorit Loris Konfeksion, në rast të prishjes së
vendimit të Gjykatës së Apelit Vlorë do ta bënte të vështirë/pamundur për bankën
rikuperimin e shumës, objekt konflikti gjyqësor, Banka do të ndodhej para riskut të
mospasjes së mundësisë për të rikuperuar shumën e detyrimit që debitori Loris
Konfeksion Shpk ka ndaj BKT, për më tepër që gjykata e apelit rikonfirmon që Loris
Konfeksion sh.p.k ka gjithsej detyrime ndaj BKT, dhe lidhur me masën e këtij
detyrimi BKT ka paraqitur rekurs për të gjitha shkaqet që nuk është llogaritur saktë
nga ana e gjykatës dhe nuk janë marrë parasysh pretendimet e BKT të paraqitura me
shkrim në seancën që u zhvillua në apel.

 Për këto arsye në rast se vendimi nr.384,datë  06.12.2018 të Gjykatës së Apelit Vlorë
zbatohet ekziston rreziku dhe dyshimi i arsyeshëm, në rast kthimi të palëve në gjendje
të mëparshme dhe pushimit të procedurave përmbarimore, pasuritë e debitorit mund të
tjetërsohen dhe BKT të humbas të drejtën për rikuperimin e detyrimit të saj, në rast
ndryshimi të vendimit nr.384, datë 06.12.2018 të Gjykatës së Apelit Vlorë, nga
Gjykata e Lartë.

 Banka Kombëtare Tregtare Sh.a ushtron funksionet e saj, si një nga institucionet
financiare më të konsideruara në tregun financiar në Republikën e Shqipërisë.

 Aktiviteti i saj financiar përbën një ndikim të konsiderueshëm në aspektin
makroekonomik dhe në tërësi, në zhvillimin e qëndrueshëm të ekonomisë në vend.

 Theksojmë se BKT është subjekt i kontrolleve të vazhdueshme nga Banka e
Shqipërisë si dhe kontrolleve Tatimore nga Administrata Tatimore në përputhje me
Ligjin “Për Procedurat Tatimore “nr.9920/2008, ndaj arsyetimi është i gabuar i
Gjykatës së Apelit Vlorë përsa i përket llogaritjes së detyrimit.

6. Në zbatim të pikës 1 të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile, bashkëlidhur kërkesës
për pezullim të palës kërkuese, Banka Kombëtare Tregtare sh.a 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
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çështjes ku është dhënë vendimi gjyqësor që kërkohet të pezullohet, janë njoftuar
rregullisht për kërkesën e paraqitur nga pala kërkuese

II. Vlerësimi i Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë

7. Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji) vlerëson se kërkesa e palës
kërkuese, Banka Kombëtare Tregtare sh.a, për pezullimin e ekzekutimit të vendimit
gjyqësor të sipërcituar është e pabazuar në prova dhe në ligj.

8. 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”.

9. 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 të bazuara në prova, 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, Banka Kombëtare
Tregtare sh.a, 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 i Gjykatës së Lartë vlerëson se nuk ka vend për të
pranuar kërkesën e paraqitur nga kërkuesi Banka Kombëtare Tregtare sh.a, 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;

VENDOSI:

Mospranimin e kërkesës së paraqitur nga kërkuesi Banka Kombëtare Tregtare sh.a, për
pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr.384, datë  06.12.2018 të Gjykatës së Apelit Vlorë.

Tiranë, më datë 08.07.2020

ANËTAR ANËTAR KRYESUES
Sokol SADUSHI Ilir PANDA Ervin PUPE
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË

KOLEGJI CIVIL

Nr.165 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
Sokol SADUSHI - Anëtar
Ilir PANDA - Anëtar

Sot më datë 08.07.2020, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr.165 akti, datë
02.03.2020 si më poshtë:

KËRKUES: Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit të Transportit
Rrugor Tiranë.

OBJEKTI: Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr.10-2019-
2145(721), datë 14.11.2019 të Gjykatës së Apelit
Durrës.

BAZA LIGJORE: Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile.

Për çështjen civile që iu përket palëve:

PADITËS: Elsid Kalallari

I PADITUR: D.P.SH.T Rrugor Tiranë

KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SE LARTË

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. Para Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji), pala kërkuese, Drejtoria e
Përgjithshme e Shërbimit të Transportit Rrugor Tiranë,me datë 02.03.2020 ka
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paraqitur një kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr.10-2019-2145(721) ,
datë 14.11.2019 të Gjykatës së Apelit Durrës.

2. Referuar akteve të administruara në gjykatat e faktit rezulton se paditësi Elsid
Kalallari, i është drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Elbasan, kundrejt palës së
paditur, Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit të Transportit Rrugor, me objekt
shpërblim dëmi për zgjidhje të paligjshme të kontratës së punës.

3. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Elbasan,  me vendimin nr.1406 , datë 15.11.2018 ka
vendosur:
“Rrëzimin e padisë së paditësit Elsid Kalallari, kundër palës së paditur Drejtoria e
Përgjithshme e Shërbimit të Transportit Rrugor Tiranë, si të pa bazuar në prova e
ligj”.

4. Ky vendim është ndryshuar nga Gjykata e Apelit Durrës me vendimin nr.10-2019-
2145(721), datë 14.11.2019, duke vendosur:
Ndryshimin e vendimit civil nr.1406, datë 05.11.2018 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor
Elbasan në këtë mënyrë :
“Pranimin e  kërkesëpadisë së paditësit Elsid Kalallari.
Detyrimi i palës së paditur Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit
Rrugor  Tiranë ti paguajë paditësit Elsid Kalallari shpërblimin që rrjedh nga zgjidhja
e menjëhershme  e pajustifikuar e kontratës së punës si më poshtë:
Dymbëdhjetë muaj pagë dëmshpërblim për zgjidhjen në mënyrë të menjëhershme të
pajustifikuar  të kontratës  së punës.
Dy muaj pagë  për mosrespektim  të afateve  të njoftimit  për zgjidhjen e kontratës së
punës.
Dy muaj pagë për mosrespektim  të procedurës  për zgjidhjen e  kontratës së  punës”.

5. Kundër këtij vendimi, ka paraqitur rekurs pala e paditur Drejtoria e Përgjithshme e
Shërbimit të Transportit Rrugor Tiranë, e cila po ashtu, me datë 02.03.2020 ka
paraqitur pranë Gjykatës së Lartë një kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të vendimit
të Gjykatës së Apelit Durrës, duke parashtruar shkaqet si më poshtë:

 Në bazë të vendimit është paraqitur pranë DRSHTRR Elbasan lajmërimi nr.179-01
regj.dt 15.01.2020 lëshuar nga Përmbaruesi Gjyqësor Privat Shefki Suparaku për
ekzekutim të vendimit nr.10-2019-2145 datë 13.01.2020 të Gjykatës së Apelit Durrës.

 Me datë 17.01.2020  kemi dërguar rekursin për në Gjykatën e Lartë, pasi mendojmë
se janë cënuar të drejtat  tona (Bashkangjitur rekursit paraqesim edhe këtë kërkesë).

 Duke qenë se nga ekzekutimi i menjëhershëm i këtij vendimi që ka të bëjë me një
detyrim të konsiderueshëm në lekë, do të vinin pasoja të pariparueshme dhe tepër të
rënda financiare për institucionin tonë , kërkojmë pezullimin e ekzekutimit të
vendimit të sipërcituar në objektin e  kërkesës deri në zgjidhjen e çështjes në bazë  të
rekursit.

6. Në zbatim të pikës 1 të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile, bashkëlidhur kërkesës
për pezullim të palës kërkuese, Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit të Transportit
Rrugor 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 Shërbimit të Transportit Rrugor Tiranë.

II. Vlerësimi i Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë
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7. Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji) vlerëson se kërkesa e palës
kërkuese, Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit të Transportit Rrugor Tiranë, për
pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të sipërcituar është e pabazuar në ligj.

8. 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.

9. 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.

10. Nga shqyrtimi i shkaqeve konkrete për të cilat pala kërkuese, Drejtoria e Përgjithshme
e Shërbimit të Transportit Rrugor Tiranë, 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 i Gjykatës së Lartë vlerëson se nuk ka vend për të
pranuar kërkesën e paraqitur nga kërkuesi Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit të
Transportit Rrugor Tiranë, 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;

VENDOSI:

Mospranimin e kërkesës së paraqitur nga kërkuesi Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit të
Transportit Rrugor Tiranë, për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 10-2019-2145(721) ,
datë 14.11.2019 të Gjykatës së Apelit Durrës.

Tiranë,më datë 08.07.2020

ANËTAR ANËTAR KRYESUES
Sokol SADUSHI Ilir PANDA Ervin PUPE
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË

KOLEGJI CIVIL

Nr.153 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
Sokol SADUSHI - Anëtar
Ilir PANDA - Anëtar

Sot më date 08.07.2020, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr.153 akti, datë
18.02.2020 si më poshtë:

KËRKUES: Polimer Çeçi

OBJEKTI: Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr.23-2019-436(201), datë
12.03.2019 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Sarandë, lënë në
fuqi me vendimin nr.20-2019-689/309, datë 17.09.2019 të
Gjykatës së Apelit Gjirokastër.

BAZA LIGJORE: Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile.

Për çështjen civile që iu përket palëve:

PADITËS: Polimer Çeçi

I PADITUR: Bashkia Himarë

KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SE LARTË

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, Polimer
Çeçi, me datë 18.02.2020 ka paraqitur një kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të
vendimit nr.20-2019-689/309, datë 17.09.2019 të Gjykatës së Apelit Gjirokastër.

2. Referuar akteve të administruara në gjykatat e faktit rezulton se paditësi Polimeri
Çeçi, i është drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Sarandë, kundrejt palës së paditur,
Bashkia Himarë, me objekt “Fitim sendi me parashkrim fitues..”

3. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Sarandë, me vendimin nr.23-2019-436(201), datë
12.03.2019, ka vendosur:
“Rrëzimin e padisë”.

4. Ky vendim është lënë në fuqi nga Gjykata e Apelit Gjirokastër, me vendimin nr.20-
2019-689/309, datë 17.09.2019.

5. Kundër këtij vendimi, ka paraqitur rekurs pala paditëse Polimer Çeçi, e cila po ashtu,
me datë 18.02.2020 ka paraqitur pranë Gjykatës së Lartë një kërkesë për pezullimin e
ekzekutimit të vendimit të Gjykatës së Apelit Gjirokastër, duke parashtruar shkaqet si
më poshtë:

 Veprimet e Gjykatës së Apelit Gjirokastër përbëjnë shkelje proceduriale, neni 175,176
i K.Pr.Civile e cila zhvilloi seancën gjyqësore në mungesë të palëve, nuk analizoi
shkaqet e mosparaqitjes së palëve në proces, nuk mori masa për shtyrjen e seancës së
rradhës në datën e bërë me njoftimin.

 Gjithashtu veprimi i gjykatës më mohoi të drejtën për tu mbrojtur e dëgjuar, neni
18/20  K.Pr.Civile ku theksohet se “…. Asnjë palë nuk mund të gjykohet pa u dëgjuar
ose pa u thirrur në gjykim.

 Ky veprim është i paragjykuar nga gjykata mbasi dokumentacioni (korrespondenca)
ishtë në dosje.

6. Në zbatim të pikës 1 të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile, bashkëlidhur kërkesës
për pezullim të palës kërkuese, Polimer Çeçi 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 Polimer Çeçi.

II. Vlerësimi i Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë

7. Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji) vlerëson se kërkesa e palës
kërkuese, Polimer Çeçi, për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të
sipërcituar është e pabazuar në ligj.

8. 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.

9. 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
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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, Polimer Çeçi, 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 i Gjykatës së Lartë vlerëson se nuk ka vend për të
pranuar kërkesën e paraqitur nga kërkuesi Polimer Çeçi, 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;

VENDOSI:

Mospranimin e kërkesës së paraqitur nga kërkuesi Polimer Çeçi, për pezullimin e ekzekutimit
të vendimit nr. 20-2019-689/309, datë 17.09.2019 të Gjykatës së Apelit Gjirokastër.

Tiranë, më datë 08.07.2020

ANËTAR ANËTAR KRYESUES
Sokol SADUSHI Ilir PANDA Ervin PUPE
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË

KOLEGJI CIVIL
Nr. 208 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
Sokol SADUSHI - Anëtar
Ilir PANDA - Anëtar

Sot më datë 08.07.2020, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr. 208 akti, datë
17.06.2020, si më poshtë:

KËRKUES: Ardian Meleqi

OBJEKTI: Pezullim i ekzekutimit te vendimit N.64-2018-150 (449), datë
07.06.2018 të Gjykatës së Rrethit Lushnje, lënë në fuqi me
vendimi nr. 34, datë 28.01.2020 të Gjykatës së Apelit Vlorë.

BAZA LIGJORE: Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile.

Për çështjen civile që iu përket palëve:

Paditës: Shoqëria "Lo & Ger" Sh.p.k.,

I PADITUR: Ardian Meleqi

KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SE LARTË

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 paditësi Shoqëria "Lo & Ger"
Sh.p.k., i është drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësore Lushnjë kundrejt palës së
paditur, Ardian Meleqi, me objekt: “1. Përmbushja e detyrimit në shumën prej
5,854,920 Lekë, e cila rrjedh nga Kontrata e Sipërmarrjes me Nr.6939 Rep., Nr.549
Kol., datë 03.07.2008. 2. Sigurimin e padisë duke vendosur sekuestro mbi pronën e
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paluajtshme "Tokë arë", me nr. pasurie 657/38, zona kadastrale 2087, Karbunarë,
Lushnjë”.

2. Gjykata e Rrethit Gjyqësore Lushnjë me vendimin nr. 64-2018-1050 (449), datë
07.06.2018 ka vendosur:
“1. Pranimin e kërkesë-padisë.
2. Detyrimin e të paditurit Ardian Meleqi që t’i paguajë palës paditëse, Shoqëria “Lo
& Ger” Sh.p.k., shumën monetare prej 3,805,000 (tre milion e tetëqind e pesë mijë)
lekë si detyrim kontraktor i papaguar.
3. Detyrimin e palës së paditur Ardian Meleqi që mbi shumën totale të mësipërme
prej 3,805,000 (tre milion e tetëqind e pesë mijë) lekë të paguajë kamatat ligjore në
vlerën prej 1,662,074 (një milion e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e dy mijë e
shtatëdhjetë e katër) lekë, si dhe kamatat ligjore nga dita e përfundimit të Aktit të
Ekspertimit datë 15.05.2018, deri në ditën e ekzekutimit të këtij vendimi, me normë
interesi të B.SH., sipas depozitës 1 (një) vjeçare në lekë.
4. Shpenzimet gjyqësore i ngarkohen të paditurit.
5. Ky vendim përbën titull ekzekutiv me marrjen formë të prerë dhe urdhërohet
shërbimi përmbarimor gjyqësor, shtetëror ose privat, për ekzekutimin e tij.
6. Kundër këtij vendimi lejohet ankim brenda 15 ditëve në Gjykatën e Apelit Vlorë,
duke filluar ky afat nga e nesërmja e komunikimit të vendimit të arsyetuar”.

3. Gjykata e Apelit Vlorë, me vendimin nr. 34, datë 28.01.2020 ka vendosur:
“Lënien në fuqi të vendimit nr. 64-2018-1050 (449), datë 07.06.2018 i Gjykatës së
Rrethit Gjyqësor Lushnjë.
Shpenzimet gjyqësore për përfaqësimin me avokat të paditësin në Gjykatën e Apelit në
masën 48 000 (dyzet e tetëmijë) lekë i ngarkohen të paditurit”.

4. Kundër këtij vendimi ka paraqitur rekurs kërkuesi Ardian Meleqi, i cili ka kërkuar
edhe pezullimin e ekzekutimit të vendimit, duke parashtruar këto shkaqe:
 Ndaj vendimit të Gjykatës së Apelit Vlorë kemi ushtruar Rekurs, në të cilin

përfundimisht kemi kërkuar: Prishjen e vendimit Nr. 34, datë 28.01.2020 të Gjykatës
së Apelit Vlorë dhe dërgimin e çështjes për rigjykim në këtë gjykatë me tjetër trup
gjykues.

 Kërkojmë pezullimi e ekzekutimit të vendimit të mësipërm për shkak se ekzekutimi i
menjëhershëm i tij do të sillte pasoja të rënda e të pariparueshme për rekursuesin, për
shkak se detyrimi që sipas vendimit të gjykatës i ngarkohet atij është tepër i rëndë për
gjendjen ekonomike të tij, gjendje e cila është mjaftë e rënduar për shkak se
rekursuesi nuk ka përfunduar ndërtimin e objektit katër katësh sipas projektit, por
vetëm dy kate të tij (nen tokë dhe katin e parë).

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
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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.

7. Në zbatim të pikës 1 të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile, bashkëlidhur kërkesës
për pezullim të palës kërkuese Ardian Meleqi, 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 Ardian Meleqi, të cilët nuk kanë parashtruar
argumente lidhur me bazueshmërinë në ligj të kërkesës për pezullim dhe për
qëndrimin e tyre.

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, 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 kërkuesi Ardian Meleqi 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 Ardian Meleqi, për pezullimin e
ekzekutimit të vendimit nr. 34, datë 28.01.2020 të Gjykatës së Apelit Vlorë.

Tiranë, më 08.07.2020

ANËTAR ANËTAR KRYESUES
Sokol SADUSHI Ilir PANDA Ervin PUPE
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË

KOLEGJI CIVIL
Nr. 195 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
Sokol SADUSHI - Anëtar
Ilir PANDA - Anëtar

Sot më datë 08.07.2020, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr. 195 akti, datë
04.06.2020, si më poshtë:

KËRKUES: Shoqëria e Sigurimeve “Eurosig” Sha

OBJEKTI: Pezullimin e Ekzekutimit të vendimit të Gjykatës së Rrethit
Gjyqësor Tiranë nr. 575, datë 31.01.2019 ndryshuar pjesërisht
nga vendimi i Gjykatës së Apelit Tiranë nr. 171, datë
10.03.2020.

BAZA LIGJORE: Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile.

Për çështjen civile që iu përket palëve:

PADITËS: Erald Hysa,

I PADITUR: Shoqëria e Sigurimeve “Eurosig” Sha

KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SE LARTË

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 paditësi Erald Hysa, i është drejtuar
Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë kundrejt palës së paditur, Shoqëria e Sigurimeve
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“Eurosig” Sha, me objekt: shpërblim dëmi për zgjidhje të paligjshme të kontratës së
punës.

2. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë me vendimin nr. 575, datë 31.01.2019 ka
vendosur:

- Pranimin pjesërisht të kërkesë-padisë.
- Detyrimi i palës së paditur, t ’i paguajë paditësit Erald Hysa, një dëmshpërblim në
masën e 1 (një) page mujore për mosrespektimin e afatit të njoftimit për zgjidhjen e
kontratës.
- Detyrimi i palës së paditur, t’i paguajë paditësit Erald Hysa një dëmshpërblim në
masën e 2 (dy) pagave mujore për mosrespektimin e procedurës për zgjidhjen e
kontratës.
- Detyrimi i palës së paditur, t’i paguajë paditësit Erald Hysa, një dëmshpërblim në
masën e 12 (dymbëdhjetë) pagave mujore për zgjidhjen e menjëhershme dhe të
pajustifikuar të kontratës së punës.
- Rrëzimin e kërkesë-padisë për pjesën tjetër të saj.
- Bashkë me vendimin lëshohet edhe urdhri i ekzekutimit.
- Shpenzimet gjyqësore i ngarkohen palës së paditur.
- Kundër këtij vendimi mund të bëhet ankim në Gjykatën e Apelit Tiranë, brenda 15
ditëve nga e nesërmja e njoftimit të vendimit të arsyetuar.

3. Gjykata e Apelit Tiranë, me vendimin nr. 171, datë 10.03.2020 ka vendosur:
- Ndryshimin e vendimit nr. 575, datë 31.01.2019 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor
Tiranë në këtë mënyrë:
- Pranimin pjesërisht të kërkesë-padisë.
- Detyrimin e palës së paditur shoqëria Eurosig sh.a. ti paguajë paditësit Erald Hysa
pagën për pjesën e mbetur të kontratës së punës me afat të caktuar nga data
30.03.2018 deri në ditën e përfundimit të kësaj kontrate datë 20.09.2018.
- Rrëzimin e kërkesë-padisë për pjesën tjetër të saj.
- Shpenzimet gjyqësore në ngarkim të palëve në masën e pjesës së padisë së pranuar
nga gjykata.
- Ky vendim përbën titull ekzekutiv dhe është direkt i ekzekutueshëm në kuptim të nenit
510 të ndryshuar të K.Pr.Civile.

4. Kundër këtij vendimi ka paraqitur rekurs pala kërkuese Shoqëria e Sigurimeve
“Eurosig” Sha, e cila ka kërkuar edhe pezullimin e ekzekutimit të vendimit,
duke parashtruar këto shkaqe:

 Paditësi Erald Hysa, i është drejtuar shërbimeve përmbarimore për ekzekutimin e këtij
vendimi. Në vijim Përmbaruesi Gjyqësor Privat Euglent Osmanaj, ka sjell shkresën
me nr. 547, datë 01.06.2020 me lëndë “Lajmërim për ekzekutim vullnetar”, nëpërmjet
të cilës ka kërkuar nga kompania “Eurosig” ekzekutimin vullnetar të detyrimit në të
kundërt ka paralajmëruar që do të kaloj në ekzekutim të detyrueshëm.

 Për këtë arsye bazuar në Kodin e Procedurës Civile neni 479, të ndodhur në gjendjen
e faktit si më sipër, ku përballemi me një kërkesë për ekzekutim dhe shkakun ligjor të
sipërcituar, kontradiktor me faktin juridik, pasi nga ekzekutimi i kërkesës për
dëmshpërblim, kompanisë do ti vinte një dëm ekonomik i parikuperueshëm, pasi
debitori në fjalë nuk ka të ardhura për të përballuar kthimin e shumës në rast të një
vendimi të ndryshëm nga Gjykata e Lartë.
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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.

7. Në zbatim të pikës 1 të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile, bashkëlidhur kërkesës
për pezullim të palës kërkuese Shoqëria e Sigurimeve “Eurosig” Sha, 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 Shoqëria e Sigurimeve
“Eurosig” Sha, të cilët nuk kanë parashtruar argumente lidhur me bazueshmërinë në
ligj të kërkesës për pezullim dhe për qëndrimin e tyre.

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, 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 kërkuesi Shoqëria e Sigurimeve “Eurosig” Sha për
pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë.
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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 Shoqëria e Sigurimeve “Eurosig” Sha, për
pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 171, datë 10.03.2020. të Gjykatës së Apelit Tiranë.

Tiranë, më 08.07.2020

ANËTAR ANËTAR KRYESUES
Sokol SADUSHI Ilir PANDA Ervin PUPE



1

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË

KOLEGJI CIVIL
Nr. 202 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
Sokol SADUSHI - Anëtar
Ilir PANDA - Anëtar

Sot më datë 08.07.2020, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr. 202 akti, datë
09.06.2020, si më poshtë:

KËRKUES: Operatori i Sistemit të Transmetimit (OST sh.a.)

OBJEKTI: Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 74, datë 30.01.2020 të
Gjykatës së Apelit Tiranë.

BAZA LIGJORE: Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile.

Për çështjen civile që iu përket palëve:

PADITËS: Sherbet Karaj

I PADITUR: Operatori i Sistemit të Transmetimit (OST sh.a.)
OST Security Sha,

KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SE LARTË

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 paditësi Shërbet Karaj, i është
drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë kundrejt palës së paditur, Operatori i
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Sistemit të Transmetimit (OST sh.a.), OST Security Sha, me objekt shpërblim dëmi
për zgjidhje të paligjshme të kontratës së punës.

2. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë me vendimin nr. 5854, datë 28.06.2017 ka
vendosur:
“Rrëzimin e kërkesëpadisë me nr Regj 6310 Them që i përket palës paditëse Sherbet
Karaj si të pambështetur në ligj dhe prova.
Shpenzimet gjyqësore në ngarkim të palës paditëse.
Kundër këtij vendimi lejohet ankim nga palët brenda afateve ligjore në Gjykatën e
Apelit Tiranë”.

3. Gjykata e Apelit Tiranë, me vendimin nr. 74, datë 30.01.2020 ka vendosur:
“Ndryshimin e vendimit civil nr.5854, datë 28.06.2017 të Gjykatës së Rrethit
Gjyqësor Tiranë në këtë mënyrë:
Pranimin pjesërisht të kërkesë padisë. Detyrimin e palës së paditur OST sha, të
paguajë në favor të paditësit Shërbet Karaj diferencën e pagës në masën 8 000 (tetë
mijë) lekë në muaj për periudhën nga muaji Gusht 2014 deri në datë 11.04.2016.
Pushimin e shqyrtimit për kërkimet e tjera për shkak të heqjes dorë nga ankimi”.

4. Kundër këtij vendimi ka paraqitur rekurs kërkuesi Operatori i Sistemit të
Transmetimit (OST sh.a.), i cili ka kërkuar edhe pezullimin e ekzekutimit të
vendimit, duke parashtruar këto shkaqe:

 Duke e konsideruar vendimin e Gjykatës së Apelit Tiranë të marrë në zbatim të keq të
ligjit dhe për rrjedhoje, ka vend që në bazë të nenit 485/c të Kodit të Procedurës
Civile të prishet duke vendosur dërgimin e çështjes për rishqyrtim në gjykatën e apelit
me tjetër trup gjykues, OST sh.a ka ushtruar rekurs pranë Gjykatës së Lartë.

 Pranë OST sh.a., është depozituar shkresa nr. 1959 prot., datë 29.05.2020 “Lajmërim
për ekzekutim vullnetar”, nga përmbaruesi gjyqësor, protokolluar pranë OST sh.a me
nr. 3222 prot., datë 03.06.2020 e cila i përket çështjes përmbarimore me pale:
Kreditor: Sherbet Karaj, Debitor: OST sh.a, Objekti: Pagim në të holla.

 Me anë të kësaj shkresë urdhërohet debitori OST sh.a të paguaje në mënyrë vullnetare
në favor të kreditorit shumën 216.000 (dyqind e gjashtëmbëdhjetë mijë) lekë,
përfshirë kësaj shume edhe tarifa përmbarimore.

 Theksojmë faktin se kërkesa “Lajmërim për ekzekutim vullnetar” e përmbaruesit
gjyqësor nuk shoqërohet nga vendimi i formës së prerë origjinal ose i noterizuar i cili
përbën titull ekzekutiv sipas parashikimeve të nenit 510/a të Kodit të Procedurës
Civile.

 Në këto kushte, duke qene se: Gjykata e Apelit Tiranë nuk e ka shqyrtuar drejt
çështjen dhe për këtë arsye OST sh.a. ka bërë edhe Rekurs pranë Gjykatës së Lartë
duke dhënë argumentet e saj; Ekzekutimi i këtij vendimi do të rëndonte situatën
ekonomike të OST sh.a, gjendje e cila aktualisht është relativisht e vështirë për shkak
të mospërmbushjes së detyrimeve të shoqërisë OSHEE sh.a, ndaj shoqërisë OST, pasi
pagesat e kësaj shoqërie janë burimi kryesor i të ardhurave të OST sh.a;

 OST sh.a. në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë ka gjithsej gjashte njësi
operative, ndërsa vetëm në qytetin e Tiranes ndodhet Administrata Qendrore dhe
Njësia e Mirëmbajtjes së Transmetimit. në këto kushte të gjitha pagesat që bën
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OSHEE ndaj OST sh.a, përdoren për të mbuluar pagat e punonjesve dhe shpenzimet e
domosdoshme operative;

 Detyrimet e prapambetura që ka OSHEE sh.a ndaj OST sh.a për shërbimin e
transmetimit të energjisë elektrike (një detyrim në total në shumën 9,380 milion leke,
të pasqyruara në shkresën nr. DE 3614 prot., datë 16.05.2018 drejtuar OSHEE sh.a)
kanë krijuar efektin zinxhir të mosshlyerjes së detyrimeve nga ana e OST sh.a ndaj
KESH sh.a. Ministrisë së Ekonomisë dhe Financave, si dhe mosrealizimin në nivel
optimal të investimeve dhe shpenzimeve për të garantuar sigurinë dhe cilësinë e
furnizimit me energji elektrike.

 Gjithashtu kjo vështirësi financiare vjen gjithashtu si rezultat i detyrimeve të
prapambetura që ka përsëri OSHEE sh.a ndaj OST sh.a si pasojë e mospagimit të
detyrimeve përshërbimin e balancimit të sistemit (disbalancat), detyrime të cilat për
vitin 2018 arrijnë në shumën 3,439,737,446 lekë ( pasqyruar në shkresën nr. 6471
prot., datë 14.09.2018 të OST sh.a drejtuar OSHEE sh.a).

 Ekzekutimi i shumës se përcaktuar në Urdhërin e Ekzekutimit do të shkaktonte
paaftësi paguese për detyrimet që institucioni yne ka në mënyrë të vazhdueshme
përfshirë dhe pagat e vete punonjësve të OST sh.a, por dhe si rrjedhoje e zbatimit të
kontratave të implementimit të projekteve të rëndësishme për sistemin
elektroenergjetik të financuara nga Banka Botërore, EBRD, etj, nga të cilat varet dhe
përmbushja e detyrimeve të shtetit shqiptar (si nënshkrues i marrëveshjeve të huave)
ndaj këtyre organeve të rëndësishme ndërkombetare), për zbatimin e detyrimeve ndaj
organeve shtetërore si ato që rrjedhin nga zbatimi i legjislacionit tatimor etj.;

 Praktika e përmbaruesit gjyqësor e cila përmban vetëm “Lajmërimin për ekzekutim
vullnetar” nuk shoqërohet me vendimin e formës së prerë origjinal ose të noterizuar i
cili përbën titull ekzekutiv sipas parashikimeve të nenit 510/a të Kodit të Procedurës
Civile, nuk konsiderohet e plotë, veprime për të cilat kundërshtimi në Gjykatë nuk do
të pezulloje ekzekutimin.

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”.

7. Në zbatim të pikës 1 të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile, bashkëlidhur kërkesës
për pezullim të palës kërkuese Operatori i Sistemit të Transmetimit (OST sh.a.),
gjendet edhe kopja e rekursit të ushtruar nga kjo palë kundër vendimit gjyqësor që
kërkohet të pezullohet ekzekutimit. Gjithashtu, konstatohet se palët e tjera
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pjesëmarrëse në gjykimin e çështjes ku është dhënë vendimi gjyqësor që kërkohet të
pezullohet, janë njoftuar rregullisht për kërkesën e paraqitur nga pala kërkuese
Operatori i Sistemit të Transmetimit (OST sh.a.), të cilët nuk kanë parashtruar
argumente lidhur me bazueshmërinë në ligj të kërkesës për pezullim dhe për
qëndrimin e tyre.

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, 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 kërkuesi Operatori i Sistemit të Transmetimit (OST
sh.a.) 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 Operatori i Sistemit të Transmetimit (OST
sh.a.), për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 74, datë 30.01.2020 të Gjykatës së Apelit
Tiranë.

Tiranë, më 08.07.2020

ANËTAR ANËTAR KRYESUES
Sokol SADUSHI Ilir PANDA Ervin PUPE
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË

KOLEGJI CIVIL

Nr. 211 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
Sokol SADUSHI - Anëtar
Ilir PANDA - Anëtar

Sot më datë 08.07.2020, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr. 211 akti, datë
22.06.2020, si më poshtë:

KËRKUES: Reshat Stamo.

OBJEKTI: Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr.28, datë 11.02.2020 të
Gjykatës së Apelit Gjirokastër.

BAZA LIGJORE: Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile.

Për çështjen civile që iu përket palëve:

PADITËS: Spiro Lala.

I PADITUR: Reshat Stamo.

KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SE LARTË

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. Para Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji), pala kërkuese, Reshat
Stamo, me datë 22.06.2020 ka paraqitur një kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të
vendimit nr. 28, datë 11.02.2020 të Gjykatës së Apelit Gjirokastër.
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2. Referuar akteve të administruara në gjykatat e faktit rezulton se paditësi Spiro Lala, i
është drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Sarandë kundrejt palës së paditur Reshat
Stamo, me padinë me objekt, detyrimi që rrjedh nga kontrata e huas ... .

3. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Sarandë, me vendimin nr.644 datë 25.07.2019 ka
vendosur:
“Pranimin e padisë.
Detyrimin e të paditurit kundërpaditës Reshat Stamo, që ti paguajë paditësit Spiro
Jani Lala në shumën monetare prej 2,241,211 (dymilion e dyqind e dyzetë e njëmijë e
dyqind e njëmbëdhjetë) lekësh.
Ky vendim kur pasi të marrë formë të prerë përbën titull ekzekutiv dhe është i
ekzekutueshëm nga përmbaruesi gjyqësor, shtetëror ose privat.
Shpenzimet gjyqësore të llogaritura në tabelën në fund të këtij vendimi janë në
ngarkim të të paditurit Reshat Mustafa Stamo”.

4. Gjykata e Apelit Gjirokastër, nëpërmjet vendimit të saj nr. 28 datë 11.02.2020 ka
vendosur:
“Lënien në fuqi të vendimit civil nr. 23-2019-1388/644  datë 25.07.2019 të Gjykatës
së Rrethit Gjyqësor Sarandë”

5. Kundër këtij vendimi, ka paraqitur rekurs pala e paditur Reshat Stamo, i cili me
kërkesë të integruar ka paraqitur pranë Gjykatës së Lartë kërkesë për pezullimin e
ekzekutimit të vendimit të Gjykatës së Apelit Gjirokastër, duke parashtruar këto
shkaqe:
-Kam ushtruar të drejtën e rekursit.
-Gjykata e Apelit nuk e ka arsyetuar vendimin e saj dhe nuk u ka dhënë zgjidhje
shkaqeve të parashtruara në ankim dhe vendimi është kopje e shkallës së parë.
-Gjykata e Apelit ka kryer shkelje të rënda procedurale të cilat e bëjnë vendimin e e
pavlefshëm dhe të cenueshëm pasi jemi në rastet e parashikuara nga nenet 71/2/4,
472/bc/ç/e të K.Pr.Civile.

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, 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 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, bashkëlidhur kërkesës
për pezullim të palës kërkuese Reshat Stamo, gjendet edhe kopja e rekursit të ushtruar
nga kjo palë kundër vendimit gjyqësor që kërkohet të pezullohet ekzekutimit.
Gjithashtu, konstatohet se pala tjetër pjesëmarrëse në gjykimin e çështjes ku është
dhënë vendimi gjyqësor që kërkohet të pezullohet, është njoftuar rregullisht për
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kërkesën e paraqitur nga pala kërkuese, i cili nuk ka parashtruar argumente lidhur me
bazueshmërinë në ligj të kërkesës për pezullim dhe për qëndrimin e tij.

9. Kolegji vlerëson se neni 479/1 i K.Pr.Civile 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.

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 i Gjykatës së Lartë vlerëson se nuk ka vend për të
pranuar kërkesën e paraqitur nga kërkuesi Reshat Stamo, 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 Reshat Stamo, për pezullimin e
ekzekutimit të vendimit nr. 28, datë 11.02.2020 të Gjykatës së Apelit Gjirokastër.

Tiranë, më 08.07.2020

ANËTAR ANËTAR KRYESUES
Sokol SADUSHI Ilir PANDA Ervin PUPE
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË

KOLEGJI CIVIL

Nr. 201 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
Sokol SADUSHI - Anëtar
Ilir PANDA - Anëtar

Sot më datë 08.07.2020, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr. 201 akti, datë
09.06.2020, si më poshtë:

KËRKUES: Shoqëria EMS Albanian Port Operator (EMS APO).

OBJEKTI: Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 156, datë 14.04.2020
të Gjykatës së Apelit Durrës.

BAZA LIGJORE: Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile.

Për çështjen civile që iu përket palëve:

PADITËS: Shoqëria “Albanian Stevedoring Company sh.p.k.

E PADITUR: Shoqëria “EMS Albanian Port Operator” (EMS APO)

KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SE LARTË

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. Para Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji), pala kërkuese, Shoqëria
EMS Albanian Port Operator (EMS APO), me datë 09.06.2020 ka paraqitur një
kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 156, datë 14.04.2020 të Gjykatës
së Apelit Durrës.
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2. Referuar akteve të administruara në gjykatat e faktit rezulton se paditësi Shoqëria
“Albanian Stevedoring Company sh.p.k., i është drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësor
Durrës kundrejt palës së paditur, Shoqëria “EMS Albanian Port Operator” (EMS
APO) me padinë objekt; detyrimin e të paditurit për të na njohur pronarë e për të na
kthyer në posedim sendet ......

3. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Durrës, me vendimin nr.397 datë 13.03.2018 ka
vendosur:

“-Të detyrojë palën e paditur Shoqëria "EMS ALBANIAN PORT OPERATOR" sh.p.k.
që ti kthejë paditësit Shoqëria "Albanian Stevedoring Company" sh.p.k. automjetet
makineritë, e pajisjet e mëposhtme:
1)Pirun Linde 5 ton, lloji H50/394, nr. Serial LH2X393U01989, viti i prodhimit 2007;
2)Pirun Linde 3 ton, lloji H30/393, nr. Serial LH2X393U02032, viti i prodhimit 2007;
3)Pirun Linde 46 ton, lloji H460D, nr. Serial E1X356N00020/460, viti i prodhimit
2004 dhe aksesorët shoqërues përshtatës për piruna ngritës;
4)Kokë tërheqëse Terberg me dy planele, lloji RT250 4X4, nr. Serial
TBXLËRT2506X1061560, viti i prodhimit 1999;
5)Përshtatës për pirun ngritës (aksesorë) Elmer, lloji 320R, nr. Serial 404;
6)Fadromë Liebherr Wheel Loader L566, me shasi nr. VATZ0460TZBO15249, ngjyrë
e verdhë, viti i prodhimit 2006;
7)Përshtatës për pirun ngritës (aksesorë) Emder 1000, Kit thikash për pirun linde H/5
me gjatësi 220 cm;
8)Fadromë Caterpillar, lloji 962G, nr. Serial 3BS00338;
9)Vinç per kontenierë Reachstactacker Kalmar, lloji DRF42060S5, nr. Serial
T341130447, viti i prodhimit 2005;
10)Minifadrompë Carterpillar, Iloji 236B II, nr. Shasie CAT0236BHA9H01005;
11)Motokompresor ajri me aksesorë dhe 100 M1 tub shkarkim modeli volvo T120/D
karburanti Naftë i përbërë nga 2 Gryka (Kompresore) të cilat shkarkojnë çimento
rifuxho nga kamiona në anije me fuqi 41.1 kg/ min;
12)Automjet Volsëagen Tiguan Trend & Fun 2.01 TDI, Targa: AA306AX, nr. Shasie
WVGZZZ5NZCË504652, ngjyre gri, viti i prodhimit 2011;
13)Automjet Skoda Jeti 18 TSI, Targa: AAl 12FJ, Viti prodhimit 2009 Ngjyra Gri
Goma aktive, nr. Shasie TMBLR45L4A6021742.
-Të detyrojë palën e paditur Shoqëria "EMS ALBANIAN PORT OPERATOR" sh.p.k
që ti paguajë paditësit Shoqëria "Albanian Stevedoring Company" SHPK fitimin e
munguar në shumën 18.024.175 lekë, fitimin ditor të munguar në shumën 16.091 lekë
deri në vendosjen e pajisjeve në posedimin e paditësit;
-Të detyrojë palën e paditur Shoqëria "EMS ALBANIAN PORT OPERATOR" SHPK
që ti paguajë paditësit Shoqëria "Albanian Stevedoring Company" sh.p.k. amortizimin
e pajisjeve në shumën 40.846.976 lekë dhe amortizimin ditor në shumën 19.479
lekë/ditë deri në ekzekutimin e vendimit gjyqësor;
-Të rrëzojë si të pa bazuar në prova e në ligj kërkimin për “Detyrimin e te paditurit t'i
shpërblejë paditësit dëmin për humbjen, dëmtimin ose pamundësitë e kthimit të
sendeve të ndodhura gjatë kohës së posedimit prej tij.”
-Shpenzimet gjyqësore në shumën 95 % i ngarkohen palës së paditur dhe në masën
5% i ngarkohen paditësit.”.
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4. Gjykata e Apelit Durrës, me vendimin nr.156 datë 14.04.2020 ka vendosur:
“Lënien në fuqi të vendimit civil Nr. 11-2018-1229/397, datë 13.03.2018 të Gjykatës
së Rrethit Gjyqësor Durrës për sa i përket:
Pranimit të padisë për kërkimin e detyrimit të palës së paditur të kthejë automjetet,
makineritë e pajisjet.
Rrëzimit të padisë për kërkimin, “Detyrimin e të paditurit ti shpërblejë paditësit
dëmin për humbjen, dëmtimin ose pamundësinë e kthimit të sendeve të ndodhura gjatë
kohës së posedimit prej tij”.
Ndryshimin e vendimit në pjesën tjetër si më poshtë.
Detyrimin e palës së paditur Shoqëria “EMS ALBANIAN PORT OPERATOR” sh.p.k.
që ti paguajë paditësit Shoqëria “Albanian Stevedoring Company” sh.p.k. fitimin e
munguar në shumën 15.498.963 lekë dhe prej datës 26.09.2017, fitimin ditor të
munguar në shumën 16.091 lekë deri në vendosjen e pajisjeve në posedimin e palës
paditëse.
Rrëzimin e kërkimit për pagimin e amortizimit të pajisjeve në shumën 40.846.976 lekë
dhe amortizimin ditor në shumën 19.479 lekë/ditë deri në ekzekutimin e vendimit
gjyqësor, si të pabazuar.
Ky vendim është i ekzekutueshëm nga Shërbimi Përmbarimor“.

5. Kundër këtij vendimi, ka paraqitur rekurs pala e paditur Shoqëria “EMS Albanian
Port Operator” shpk, e  cila, me kërkesën e datës  09.06.2020 ka paraqitur pranë
Gjykatës së Lartë kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të vendimit të Gjykatës së
Apelit Durrës, duke parashtruar këto shkaqe:
-Kemi ushtruar të drejtën e rekursit.
-Pala paditëse  Shoqëria “Albanian Stevedoring Company” shpk nuk legjitimohet në
ngritjen e kërkesë padisë.
-Gjykata ka shkelur parimin e përputhjes midis asaj  që kërkohet dhe asaj që jepet,
pasi nuk i është përmbajtur objektit të padisë, duke mos u shprehur për çka është
kërkuar dhe duke u shprehur tej kërkesave të palës paditëse.
-Gjykata ka arritur në konkluzione të gabuara si rezultat i keqinterpretimit të provave
të administruara në gjykim, si dhe në zbatim të gabuar të ligjit.
-Me shkresën Vendim nr. 41/2 prot. datë 29.05.2020 të Zyrës Përmbarimore “Best
2010” na është njoftuar se vendimi civil i Gjykatës së Apelit ku është vendosur në
ekzekutim nga përmbaruesi në mënyrë të menjëhershme, duke kërkuar bllokimin e
llogarive bankare, pasuri asete etj, pa asnjë njoftim paraprak dhe në kundërshtim me
nenin 517 të K.Pr.Civile.
-Përmbaruesi gjyqësor kërkon të dëmtojë në mënyrë të pariparueshme aktivitetin e
një shoqërie serioze me aksioner shoqërinë Gjermane EMS Shiping & Trading Gmbh
e cila në funksion të kontratës konçensionare, kryen shërbime pranë Portit Durrës
menaxhim e mirëmbajtje të Terminalit Lindor të Portit Durrës, shërbime të cilat janë
jetike e të ndërlidhura me shumë shoqëri Shqiptare dhe të huaja.
-Në rrethanat që nga ekzekutimi i këtij vendimi na shkaktohet një dëm i
pallogaritshëm me pamundësi kthimi të pronës për shkak të tjetërsimit, kërkojmë
pezullimin e ekzekutimit të këtij vendimi deri në shqyrtim të rekursit.
Në këto kushte mbështetur në nenin 479 të K.Pr.Civile, kërkoj nga Gjykata e Lartë të
pezullojë ekzekutimin e vendimit Gjyqësor deri në shqyrtimin e rekursit të paraqitur
pranë kësaj gjykate.
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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, 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 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, bashkëlidhur kërkesës
për pezullim të palës kërkuese Shoqëria “EMS Albanian Port Operator” shpk, gjendet
edhe kopja e rekursit të ushtruar nga kjo palë kundër vendimit gjyqësor që kërkohet të
pezullohet ekzekutimi. Gjithashtu, konstatohet se pala tjetër pjesëmarrëse në
gjykimin e çështjes ku është dhënë vendimi gjyqësor që kërkohet të pezullohet, është
njoftuar rregullisht për kërkesën e paraqitur nga pala kërkuese Shoqëria “EMS
Albanian Port Operator” shpk, e cila nuk ka parashtruar argumente lidhur me
bazueshmërinë në ligj të kërkesës për pezullim dhe për qëndrimin e saj.

9. Kolegji vlerëson se neni 479/1 i K.P.Civile 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.

10. Nga shqyrtimi i shkaqeve konkrete për të cilat pala kërkuese, kërkon pezullimin e
ekzekutimit të vendimit gjyqësor, Kolegji Civil vlerëson se, kërkuesi Shoqëria “EMS
Albanian Port Operator” shpk nuk ka paraqitur shkake bindëse apo argumente
konkrete 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 i Gjykatës së Lartë vlerëson se nuk ka vend për të
pranuar kërkesën e paraqitur nga kërkuesi Shoqëria EMS Albanian Port Operator
(EMS APO) për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë.
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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 Shoqëria “EMS Albanian Port Operator”
shpk, për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 156, datë 14.04.2020 të Gjykatës së Apelit
Durrës.

Tiranë, më 08.07.2020

ANËTAR ANËTAR KRYESUES
SOKOL SADUSHI ILIR PANDA ERVIN PUPE
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