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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI CIVIL 

 

Nr.63 i Regj.Themeltar 

Nr.63 i Vendimit 

 

VENDIM 

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 10.03.2021, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr. 63 akti, 

datë 04.03.2021, si më poshtë: 

 

KËRKUES:    Gjykata e Lartë 

 

OBJEKTI:   Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 2124, datë 22.06.2021 

të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë si dhe vendimit nr. 31, 

datë 04.02.2021 të Gjykatës së Apelit Tiranë 

 

BAZA LIGJORE:  Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile 

 

Në çështjen me palë: 

 

PADITËS:    Artur Zykollari 

 

I PADITUR:    Gjykata e Lartë      

 

 

KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË 

 

Pasi dëgjoi relatimin e gjyqtarit  Ervin Pupe  mbi kërkesën e pezullimit të ekzekutimit 

të vendimit gjyqësor të formës së prerë, 
 

VËREN:  

I.            Rrethanat e çështjes 

 1. Paditësi, Artur Zykollari, i është drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë me 

padi me objekt dhënien e dëmshpërblimeve për shkak të zgjidhjes së paligjshme të kontratës 

së punës. 

 2. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë, me vendimin nr. 2142, datë 22.06.2020, ka 

vendosur:  
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 “1. Pranimin pjesërisht të kërkesëpadisë; 

 2. Detyriminn e palës së paditur, Gjykata e Lartë e Republikës së Shqipërisë tí 

paguajë paditësit Artur Zykollari si dëmshpërblim pagën e dy muajve punë, për mosrespektim 

të procedurës së zgjidhjes së kontratës së punës; 

 3. Detyrimin e palës së paditur Gjykata e Lartë e Republikës së Shqipërisë tí paguajë 

paditësit Artur Zykollari, shpërblimin përkatës për vjetërsi në punë, në masën e pagës së një 

15 (pesëmbëdhjetë ditëshi), mbi çdo vit pune të plotë, për periudhën 01.07.2011-27.05.2019; 

 4. Rrëzimin për pjesën tjetër të kërkesëpadisë; 

 5. Shpenzimet gjyqësore në ngarkim të palëve në raport me pjesën e pranuar dhe të 

rrëzuar të kërkesëpadisë...” 

 3. Mbi ankimin e palëve ndërgjyqëse, ku pala e paditur ka ankimuar vendimin vetëm 

përsa i përket disponimit mbi dëmshpërblimin në dy paga për mosrespektim të procedurës së 

zgjidhjes së kontratës së punës, Gjykata e Apelit Tiranë, me vendimin nr. 31, datë 

04.02.2021 ka vendosur:  

“Lënien në fuqi të vendimit nr. 2142, datë 22.06.2020 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 

Tiranë me ndryshimin 

1. Detyrimin e palës së paditur, Gjykata e Lartë të paguajë në favor të paditësit Artur 

Zykollari një dëmshpërblim prej 12 muajsh pagë për shkak të zgjidhjes së menjëhershme të 

pajustifikuar të kontratës të marrëdhënieve të punës; 

2. Detyrimin e palës së paditur, Gjykata e Lartë tí paguajë paditësit 3 muaj pagë për 

shkak të mosrespektimit të afatit të njoftimit të ndërprerjes së marrëdhënieve të punës...” 

4. Kundër këtij vendimi është ushtruar rekurs nga pala e paditur, e cila me datë 

04.03.2021 ka paraqitur edhe një kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të vendimit, duke 

parashtruar se: 

- Nga përmbaruesi gjyqësor privat është paraqitur kërkesa për përmbushje vullnetare të 

detyrimit dhe po ashtu është marrë vendimi për vendosjen e sekuestros konservative mbi 

llogarinë e Gjykatës së Lartë, në shumën 1,258,139.12 lekë; 

- Dy vendimet gjyqësore janë marrë në interpretim dhe zbatim të gabuar të ligjit; 

- Ekzekutimi i këtij detyrimi në shumën e përcaktuar si më sipër nuk është pjesë e 

programimit buxhetor të këtij viti dhe shlyerja e detyrimit do të sillte pasoja shumë të 

rënda përsa i përket procesit të menaxhimit të fondeve buxhetore të akorduara dhe 

plotësimit të nevojave operative të Gjykatës së Lartë; 

- Po ashtu nga ekzekutimi i vendimit do të vinin pasoja të pariparueshme pasi do të vihej në 

vështirësi veprimtaria financiare e Gjykatës së Lartë dhe do të pengohej realizimi i planit 

buxhetor të akorduar për këtë vit ushtrimor; 

- Nga ana tjetër, Gjykata e Lartë si institucion publik ka buxhetin e saj dhe llogarinë e saj 

në thesarin e shtetit dhe në këto kushte përbën garanci materiale për ekzekutimin e 

vendimit të Gjykatës së Apelit Tiranë. 

5. Rezulton se kërkesa e palës kërkuese është nënshkruar nga Avokatura e Shtetit, në 

përputhje me nenin 474 të KPC. Po ashtu bashkëlidhur kërkesës gjendet praktika 

përmbarimore ku pasqyrohet fakti se ka filluar procedura e ekzekutimit të detyrueshëm të 

titullit ekzekutiv objekt gjykimi dhe po ashtu, kopje e rekursit të paraqitur pranë Gjykatës së 

Lartë si dhe kopje e vendimeve gjyqësore të kundërshtuara. 

6. Në vijim, me datë 08.03.2021, ka paraqitur prapësimet me shkrim pala paditëse, z. 

Artur Zykollari, kundër kërkesës për pezullimin e ekzekutimit të vendimit, duke parashtruar 

se: 

- Kërkesa për pezullimin e ekzekutimit të vendimit është nënshkruar nga Avokatura e 

Shtetit, e cila nuk legjitimohet pasi nuk rezulton të ketë qenë palë në gjykim dhe aq më 

tepër të përfaqësojë gjykatën ku po shqyrtohet kjo kërkesë, e cila nga ana e saj është vetë 

palë në gjykim; 
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- Rasti konkret nuk përfshihet në asnjë prej rasteve të parashikuara nga neni 5 i Ligjit nr. 10 

018, datë 13.11.2008 “Për Avokaturën e Shtetit”; 

- Në eventualitetin e ndryshimit të vendimeve gjyqësore nga Gjykata e Lartë, ekzekutimi i 

vendimit gjyqësor të formës së prerë nuk i sjell palës së paditur asnjë dëm të rëndë dhe të 

pariparueshëm. Kjo pasi paditësi është i punësuar tashmë pranë një institucioni publik dhe 

si garanci për kthimin e shumave ka pagën e tij, në masën 49,350 lekë, sipas vërtetimit 

bashkëlidhur; 

- Sa më sipër, kërkesa për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor është e 

pambështetur në nenin 479 të KPC. 

 

 

II.      Vlerësimi i Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë 

7. Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji) vlerëson se shkaqet e 

parashtruara nga pala kërkuese, në kërkesën për pezullimin e ekzekutimit të vendimit 

gjyqësor të formës së prerë, nuk janë të mbështetura në ligj.  

8.  Në pikën 1 të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile (në vijim KPC), 

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 masa e përkohshme e pezullimit të ekzekutimit të vendimit 

gjyqësor të formës së prerë sipas nenit 479 të KPC ka karakter përjashtimor dhe të 

jashtëzakonshëm. Në të kundërt do të zhvleftësohej fuqia juridike e vendimit gjyqësor të 

formës së prerë, detyrueshmëria për zbatimin e tij nga palët ndërgjyqëse dhe mosekzekutimi i 

vendimit gjyqësor të formës së prerë, nga përjashtim do të shndërrohej në rregull. Kjo do të 

vinte ndesh me të drejtën kushtetuese dhe konventore të kujtdo për të patur një proces të 

rregullt ligjor, e drejtë që përfshin jo vetëm fazën njohëse të së drejtës por edhe fazën 

ekzekutive. Kjo do të thotë se pala që e kërkon pezullimin ka barrën e paraqitjes së fakteve 

dhe argumentave konkretë se cili është dëmi i rëndë që asaj mund t’i vijë nga ekzekutimi i 

menjëhershëm i vendimit gjyqësor të formës së prerë dhe pse apo në çfarë mënyre ky dëm 

është me natyrë të parikthyeshme.  

10. Gjykata e Lartë, në bazë dhe për zbatim të nenit 479 të KPC, për pranimin e një 

kërkese për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë, do të duhet të 

konkludojë nëse ka rekurs të ushtruar, nëse ka argumente konkret ligjorë dhe/apo prova të 

palës kërkuese që bëjnë të bazuar pretendimin për ekzistencën e një dëmi të menjëhershëm 

dhe të riparueshëm që mund të pasjellë ekzekutimi i vendimit gjyqësor të formës së prerë. Më 

tej eventualisht mund të parashtrohet edhe garancia e ofruar dhe provat respektive të saj. Në 

këtë kuptim argumentat e parashtruara të palës kërkuese duhet të jenë konkrete dhe të 

referuara edhe në fakte dhe prova që vërtetojnë ekzistencën e tyre. Si rregull i përgjithshëm 

nuk janë të mjaftueshme vetëm shkaqet ligjore të përmbajtjes së rekursit për të pranuar 

kërkesën për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë, pasi shqyrtimi 

në themel i rekursit ndryshon nga shqyrtimi i kërkesës për pezullim.  

11. Duke iu rikthyer rastit konkret, Kolegji vlerëson se pala kërkuese, nuk ka 

parashtruar asnjë provë apo argument të lidhur me ndonjë rrethanë konkrete për ta vlerësuar 

nëse jemi ose jo përpara rastit kur Gjykata e Lartë mund të konkludojë se nga ekzekutimi i 

menjëhershëm i vendimit gjyqësor do të vinin pasoja të rënda për të. Kolegji vlerëson se, 

kërkesa për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë, kryesisht 
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motivohet me shkaqe që kanë të bëjnë me ligjshmërinë e vendimit të dhënë nga gjykata e 

apelit në zgjidhjen e çështjes, të cilat Gjykata e Lartë i vlerëson në kohën kur shqyrton në 

dhomë këshillimi shkaqet e rekursit ndaj vendimit të gjykatës së apelit. 

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

paraqitur nga kërkuesit për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë. 

 

PËR KËTO ARSYE, 

 

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

 

VENDOSI: 

 

 Mospranimin e kërkesës së palës së paditur, Gjykata e lartë, për pezullimin e 

ekzekutimit të vendimit nr. 2142, datë 22.06.2020, të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, 

ndryshuar pjesërisht me vendimin nr. 31, datë 04.02.2021, të Gjykatës së Apelit Tiranë. 

 

                                                                                                        Tiranë, me datë 10.03.2021 

 

        ANËTAR               ANËTAR                         KRYESUES 

     Sokol SADUSHI   Ilir PANDA     Ervin PUPE 


