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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI CIVIL 

 

Nr. 85 i Regj.Themeltar 

Nr. 85 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  Anëtar 

Sandër SIMONI  Anëtar    

 

sot, në Tiranë, më datë 19.05.2021, mori në shqyrtim kërkesën për pezullim me nr. 85 

akti, që i përket: 

 

KËRKUES:   Agron Lamaj 

    

 

OBJEKTI:  Pezullimi i ekzekutimit të vendimit të Kolegjit Civil të Gjykatës së 

Lartë nr. 558, datë 17.02.2021.  

 

BAZA LIGJORE:  Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile. 

 

 

KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË 

 

 Pasi dëgjoi relacionin e gjyqtarit Ervin Pupe dhe si e shqyrtoi çështjen në tërësi, në 

dhomë këshillimi, pa pjesëmarrjen e palëve; 

 

V Ë R E N 

 

I. Rrethanat e çështjes 

 

1. Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë, me vendimin nr. 45 datë 08.01.2021 ka vendosur: 

“1.Mospranimin e kërkesës së paraqitur nga kërkuesi Vasillaq Kaçka, për pezullimin e 

gjykimit të çështjes nr. 00210-321, datë 12.04.2019, pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 

Pogradec. 2. Dënimin e përfaqësuesit të palës kërkuese, Agron Lamaj, me gjobë, në vlerën 
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50.000 Lekë.  3. Ky vendim përbën titull ekzekutiv. 4. Ngarkohet Zyra e Përmbarimit Tiranë 

për ekzekutimin e gjobës, për llogari të buxhetit të shtetit.  5. Një kopje e këtij vendimi i 

njoftohet edhe Zyrës së Përmbarimit Tiranë. Kundër pjesës së vendimit të dënimit me gjobë 

mund të ushtrohet ankim, brenda 3 ditëve nga dita e nesërme e marrjes dijeni të këtij 

vendimi, në Gjykatën e Lartë.”. 

2. Përpara Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë është paraqitur ankesa e kërkuesit Agron 

Lamaj (avokat) ndaj vendimit nr. 45 datë 08.01.2021 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë në 

të cilin kundërshtohet masa e gjobës e vendosur sipas pikës 2 të këtij vendimi. 

3. Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë me vendimin nr. 45 (1), datë 30.04.2021 ka 

vendosur: “1.Mospranimin e kërkesës së kërkuesit Agron Lamaj për revokimin e dënimit me 

gjobë të   caktuar me Vendimin nr. 45 datë 08.01.2021 të Kolegjit Civil të Gjykatës së 

Lartë…”. 

4. Në datë 12.05.2021, avokati Agron Lamaj ka paraqitur kërkesë për pezullimin e 

ekzekutimit të vendimit nr. 558 datë 17.02.2021 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë. Në 

këtë kërkesë është parashtruar si vijon: “Me shkresën nr. 3166, datë 18.03.2021 të zyrës së 

përmbarimit privat "Praxis" shpk me përmbarues Altin V. Kaso, jam njoftuar për ekzekutimin 

vullnetar të titullit ekzekutiv "Vendimi i Kolegjit Civil GJL nr. 558 dt. 17.02.2021". Kundër 

këtij vendimi kam depozituar edhe rekursin përkatës, i cili ende nuk është shqyrtuar nga ana 

juaj. Në këto kushte ekzekutimi i titullit do të sillte pasoja të rënda dhe të pariparueshme për 

mua, sa kohë që nuk është shprehur një qëndrim kundrejt rekursit të paraqitur. Për më tepër 

këtu kemi të bëjmë me një praktikë të re gjyqësore dhe do të ishte në nderin e dhënies së 

drejtësisë që të shprehej së pari Gjykata për këtë mosmarrëveshje dhe më pas të ekzekutohej 

titulli ekzekutiv. Kjo kërkesë zëvendëson kërkesën e paraqitur prej meje më dt. 26.03.2021 

dhe të kthyer nga ana juaj me shkresën nr.1001 Prot dt. 10.05.2021.”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

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, për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 558 datë 17.02.2021 të Kolegjit Civil 

të Gjykatës së Lartë e pabazuar në ligj. Së pari Kolegji thekson se kërkuesit i është lënë në 

dispozicion koha e nevojshme për të plotësuar të metat e kërkesës.  

8. Kolegji çmon të theksojë se vendimi nr. 558, datë 17.02.2021, për të cilin kërkohet 

pezullimi i ekzekutimit, nuk ekziston. Kolegji vlerëson se nisur nga përmbajtja e shkresës 

bashkëlidhur kësaj kërkese, konkretisht “lajmërim për ekzekutim vullnetar” nr. 3166 prot., 

datë 18.03.2021, kërkuesit është njoftuar ekzekutimi vullnetar i masës së gjobës së vendosur 

me vendimin nr. 45, datë 08.01.2021 nga Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë, sipas urdhrit të 

ekzekutimit nr. 558, datë 17.02.2021. Kolegji vlerëson se në thelb kërkuesi kërkon pezullimin 

e ekzekutimit të vendimit nr. 45, datë 08.01.2021 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë lidhur 

me masën e gjobës, sipas nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile. 

8. Pika 1 e nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile (KPC) parashikon se: “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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 9. Kolegji vlerëson se në kuptim të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile mund të 

vendoset pezullimi i ekzekutimit të vendimit, për vendimet gjyqësore të formës së prerë të 

dhëna nga Gjykata e Apelit,për të cilat është ushtruar rekurs dhe për sa kohë ky i fundit nuk 

është gjykuar ende nga Gjykata e Lartë. Në rastin konkret kërkuesi nuk ndodhet në kushtet e 

parashikuara nga neni 479 të Kodit të Procedurës Civile. 

10. Nga përmbajtja e kërkesës, vlerësohet se objekt kërkimi është pezullimi i 

ekzekutimit të vendimit nr. 45 datë 08.01.2021 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë, lidhur 

me masës e gjobës të vendosur në pikën 2 të këtij vendimi. Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë 

me vendimin nr. 45 (1), në datë 30.04.2021 ka vendosur mospranimin e kërkesës për 

revokimin e gjobës. Në këto kushte vlerësohet se kërkesa e paraqitur nga kërkuesi nuk ka 

objekt dhe kërkuesi nuk ka interes të ligjshëm në kërkimin e tij. Kolegji thekson se, vendimet 

gjyqësore të formës së prerë janë të detyrueshme për t’u zbatuar.  

11. Sa më sipër, Kolegji arrin në përfundimin se, kërkesa e palës kërkuese, për 

pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 45, datë 08.01.2021 të Kolegjit Civil të Gjykatës së 

Lartë, nuk duhet të pranohet. 

 

PËR KËTO ARSYE, 

 

Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë, bazuar në nenin nenin 479 të Kodit të Procedurës 

Civile; 

V E N D O S I: 

 

 Mospranimin e kërkesës së paraqitur nga kërkuesi avokat Agron Lamaj.  

 

      Tiranë, më  19.05.2021 

 

 

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

 

Albana BOKSI                                  Sandër SIMONI                           Ervin PUPE 
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI CIVIL 

 

Nr. 277/42 i Regj.Themeltar. 

Nr. 277/42 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  Anëtar 

Sandër SIMONI  Anëtar    

 

sot, në Tiranë, më datë 19.05.2021, mori në shqyrtim kërkesën për pezullim me nr. 

277/42 akti, që i përket: 

 

KËRKUES:   Njësia Vendore e Kujdesit Shëndetësor Vlorë 

    

 

OBJEKTI:  Pezullimi i ekzekutimit të vendimit nr. 701, datë 23.04.2018, të 

Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë, lënë në fuqi nga Gjykata e Apelit 

Vlorë me vendimin nr. 172, datë 18.06.2020. 

 

BAZA LIGJORE:  Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile. 

 

Në çështjen me palë: 

 

PADITËS:  Tomorr Caka. 

                                                                            

I PADITUR:   Ministria e Shëndetësisë dhe Drejtoria Rajonale e Shëndetësisë Vlorë. 

 

OBJEKTI: Shfuqizimin e Urdhërit nr. 473, datë 06.11.2017 "Për zgjidhjen e 

kontratës së punës së Drejtorit të Drejtorisë Rajonale të Shëndetësisë 

Vlorë. 

 Detyrimin e palëve të paditura Ministria e Shëndetësisë dhe Drejtoria 

Rajonale e Shëndetësisë Vlorë të dëmshpërblejnë palën paditëse 

Tomor Caka me 12 muaj për zgjidhjen e kontratës së punës në mënyrë 

të menjëhershme dhe pa shkaqe të justifikuara, përfshirë sigurimet 

shoqërore e shëndetësore. 

Detyrimin e palëve të paditura të paguajnë solidarisht 2 muaj pagë për 

mosrespektimin e procedurës së zgjidhjes së Kontratës së Punës sipas 

nenit 144 pika 5 e Kodit të Punës. 

Detyrimin e palëve të paditura të paguajnë solidarisht 3 muaj pagë për 

mosrespektimin e afatit të njoftimit sipas nenit 143 të Kodit të Punës 
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Detyrimin e palëve të paditura të paguajnë solidarisht shpërblimin e 

vjetërsisë me 2 muaj pagë për 4 vjet, duke përfshire sigurimet 

shoqërore dhe shëndetësore. 

 

 

KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË 

 

 Pasi dëgjoi relacionin e gjyqtarit Ervin Pupe dhe si e shqyrtoi çështjen në tërësi, në 

dhomë këshillimi, pa pjesëmarrjen e palëve; 

 

V Ë R E N 

 

I. Rrethanat e çështjes 

 

1. Paditësi Tomor Caka ka ushtruar detyrën e Drejtorit të Drejtorisë Rajonale të 

Shëndetësisë Vlorë mbi bazën e Urdhërit të Ministrit nr. 559, datë 21.102013 "Për lirimin dhe 

emërimin e Drejtorit të Drejtorisë Rajonale të Shëndetësisë Vlorë, për një periudhe 4 vjeçare, 

nga 21.10.2013 - 06.11.2017.  

2. Paditësi ka vazhduar pa ndërprerje marrëdhënien e punës deri në datën 06.11.2017, 

kur ai është urdhëruar verbalisht për largimin nga vendi i tij i punës. Pas vënies në 

dispozicion të urdhërit nr. 473, datë 06.11.2017 për zgjidhjen e kontratës së punës dhe 

urdhërit për shkëputjen e marrëdhënieve financiare, paditësi s'ka qenë dakort me 

motivacionin për shkelje të urdhrit nr. 506, datë 18.09.2013 “Për ndalimin e procedurave të 

marrjes dhe largimit nga puna të punonjësve dhe dhënien me qira të ambienteve dhe 

hapësirave në institucionet shtetërore”. 

 3.  Gjykata e Rrethit Gjyqësor Vlorë, me vendimin nr. 701, datë 23.04.2018, ka 

vendosur: “ 1. Detyrimin e palëve të paditura Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale 

dhe Drejtorisë Rajonale e Shëndetësisë Vlorë të paguajnë dëmshpërblim paditësit Tomor 

Caka: Për zgjidhjen e kontratës së punës në mënyrë të menjëhershme dhe pa shkaqe të 

justifikuara 12 paga mujore. -Për mosrespektimin  e procedurës së zgjidhjes së kontratës së 

zgjidhjes së kontratës së punës 2 muaj page. -Për mosrespektimin e afateve të njoftimit në 

zgjidhjen e kontratës së punës 2 muaj page. -Për vjetërsinë në punë 2 muaj page. -Shpenzimet 

gjyqësore dhe të avokatit në shumën 48.000 leke, i ngarkohen palës së paditur. -Kundër 

vendimit lejohet ankim ne Gjykatën e Apelit Vlorë brenda 15 ditëve.” 

4. Gjykata e Apelit Vlorë, me vendimin nr. 172, datë 18.06.2020, ka vendosur:  

“Lënien në fuqi të vendimit nr. 701 datë 23.04.2018 të Gjykatës së Shkallës së Parë Vlorë.”. 

5. Kundër vendimit nr. 172, datë 18.06.2020,  të Gjykatës  së  Apelit Vlorë, ka 

paraqitur rekurs pala e paditur Njësia Vendore e Kujdesit Shëndetësor Vlorë, duke 

kundërshtuar vendimin nr. 701, datë 23.04.2018, të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë dhe 

vendimin nr. 172, datë 18.06.2020, të  Gjykatës së Apelit Vlorë. 

6. Pala e paditur Njësia Vendore e Kujdesit Shëndetësor Vlorë, në datë 30.12.2020, ka 

paraqitur kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 172, datë 18.06.2020 të 

Gjykatës së Apelit Vlorë duke parashtruar këto shkaqe: 

- Vendimet janë marrë në zbatim të gabuar të ligjit material nenit 153, 154 të Kodit të 

Punës dhe provave shkresore. 

-Ministria e Shëndetësisë dhe DRSH Vlorë janë institucione buxhetore me financim 

ga buxheti i shtetit. 

- Paditësi është me banim dhe punë familjarisht në Shtetet e Bashkuara të Amerikës 

që nga viti 2018. Ekzekutimi i menjëhershëm i vendimeve do të bënte të pamundur kthimin e 

detyrimit në buxhetin e shtetit. Shkaktohet një dëm në masën 1.974.720 lekë.  
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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, për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 172, datë 18.06.2020 të Gjykatës së 

Apelit Vlorë  është e pabazuar në ligj.  

8. Pika 1 e nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile (KPC) parashikon se: “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. Nga shqyrtimi i shkaqeve konkrete për të cilat pala kërkuese, kërkon pezullimin e 

ekzekutimit të vendimit të formës së prerë, Kolegji vëren se, kërkuesi nuk ka paraqitur prova 

bashkëlidhur kërkesës për pezullim se përse ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit do të 

sillte pasoja të rënda dhe të pariparueshme për të. Një pjesë e argumenteve të paraqitura nga 

kërkuesi lidhen me ligjshmërinë e vendimit objekt rekursi, pretendime këto të cilat do 

vlerësohen nga Kolegji në kohën e shqyrtimit të rekursit ndaj vendimit nr. 172, datë 

18.02.2020 të Gjykatës së Apelit Vlorë. Pretendimet e tjera të kërkuesit mbeten të paprovuara 

dhe në nivel hipotetik, pasi nuk janë paraqitur prova në mbështetje të tyre, që të provojë 

pamundësinë financiare në ekzekutimin e detyrimit në fjalë dhe përse ekzekutimi i 

menjëhershëm i vendimit do të sillte pasoja të rënda e të pariparueshme. Gjithashtu, 

mosdakortësia e kërkuesit me vendimin e gjykatës, nuk përbën shkak për pezullimin e 

ekzekutimit të vendimit të formës së prerë.  

10. Kolegji thekson se, vendimet gjyqësore të formës së prerë janë të detyrueshme për 

t’u zbatuar dhe vetëm në rrethana tepër specifike, mund të vendoset pezullimi i ekzekutimit të 

tyre. Kolegji vlerëson se, në rastin konkret, Kodi i Procedurës Civile parashikon një mjet 

tjetër procedural, që i përshtatet situatës së kërkuesit dhe që i vjen në ndihmë debitorit që 

ndodhet në pamundësi financiare për të ekzekutuar plotësisht detyrimin. Konkretisht, sipas 

nenit 517 të Kodit të Procedurës Civile, debitori ka të drejtë që të paraqesë kërkesë drejtuar 

gjykatës së vendit të ekzekutimit për të shtyrë afatin e ekzekutimit të debitorit ose ta ndajë atë 

në këste, referuar gjendjes pasurore të debitorit.  

11. Sa më sipër, Kolegji arrin në përfundimin se, kërkesa e palës kërkuese, për 

pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 172, datë 18.02.2020 të Gjykatës së Apelit Vlorë, 

nuk duhet të pranohet. 

      

PËR KËTO ARSYE, 

 

Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë, bazuar në nenin nenin 479 të Kodit të Procedurës 

Civile; 

 

V E N D O S I: 

 

Mospranimin e kërkesës së paraqitur nga kërkuesi  Njësia Vendore e Kujdesit Shëndetësor 

Vlorë për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 172, datë 18.06.2020, të Gjykatës së 

Apelit Vlorë. 

 

      Tiranë, më  19.05.2021 

 

 

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

 

Albana BOKSI                                Sandër SIMONI                             Ervin PUPE 
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