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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI CIVIL 

___________________________________________________________________________ 

Nr.268/33 i Regj.Themeltar 

Nr.268/33 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 13.01.2021, mori në shqyrtim në dhomën e këshillimit kërkesën nr. 268 Akti, 

datë 07.12.2020, si më poshtë: 

 

KËRKUES: Avokatura e Shtetit, Zyra Vendore Shkodër.  

 

OBJEKTI:  Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 163, datë 15.07.2020 

të Gjykatës së Apelit Shkodër. 

 

BAZA LIGJORE:   Neni 479/a i Kodit të Procedurës Civile. 

 

e cila lidhet me çështjen civile të themelit, që ju përket palëve ndërgjyqëse si më poshtë: 

 

PADITËS:    Taulant Bejko 

 

I PADITUR: Zyra Qëndrore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme 

Tiranë, sot Agjencia Shtetërore e Kadastrës (ASHK) 

Tiranë. 

 Zyra Vendore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme 

Shkodër, sot Drejtoria Vendore e Agjencisë Shtetërore 

të Kadastrës Shkodër 

 

 

OBJEKTI I PADISË: Zgjidhjen e pasojave nga ndërprerja e marrëdhënieve të 

punës rrjedhur nga akti administrativ nr. 637, datë 

19.11.2015, i palës së paditur ZVRPP Shkodër duke 

zgjidhur pasojat si më poshtë: 
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 -Detyrimin e palës së paditur të dëmshpërblejë paditësin 

në vlerën e pagës bruto të 12 muajve për zgjidhjen e 

kontratës së punës pa shkaqe të arsyeshme sipas nenit 

153/3 të Kodit të Punës. 

 -Detyrimin e palës së paditur të dëmshpërblejë paditësin 

me një dëmshpërblim për vjetërsinë në punë të 

barabartë me ½ e pagës për çdo vit punë të bërë, duke ju 

referuar pagës bruto në muajin e fundit të punës sipas 

nenit 145 të Kodit të Punës. 

 -Detyrimin e palës së paditur të dëmshpërblejë paditësin 

me një dëmshpërblim për mosrespektim të procedurave 

të zgjidhjes së kontratës së punës, të barabartë me pagën 

e dy muajve duke iu referuar pagës bruto në muajin e 

fundit. 

 -Detyrimin e palës së paditur të dëmshpërblejë paditësin 

me një dëmshpërblim për mosrespektim të afateve të 

zgjidhjes së kontratës së punës të barabartë me pagën e 

tre muajve, duke iu referuar pagës bruto në muajin e 

fundit. 

 -Të drejtën për tu paguar për pushimet vjetore të 

pamarra për vitin 2015, sipas neneve 92, pika 2 dhe 94, 

pika 5 të Kodit të Punës.  

 -Detyrimin e palës së paditur të plotësojë librezën e 

punës sipas nenit 35 të Kodit të Punës. 

 -Detyrimin e palës së paditur të paguajë kamatë vonesat 

dhe indeksimet e inflacionit deri në pagimin nga pala e 

paditur të dëmshpërblimeve të mësipërme. 

 -Detyrimin e palës së paditur që në llogaritjen e 

dëmshpërblimeve të mësipërme t’i referohet pagës bazë, 

si dhe shtesave të saj me karakter të përhershëm që 

paditësi ka përfituar në mujin e fundit të punës. 

 -Detyrimin e palës së paditur të paguajë shpenzimet 

gjyqësore. 

 

BAZA LIGJORE:  Neni 7, gërma “a” dhe 40 të Ligjit nr. 49/2012 “Për 

organizimin dhe funksionimin e gjykatave 

administrative”, neni 32 i Kodit të Procedurës Civile 

(K.Pr.Civile); nenet 35, 36, 93, 109, 120, 138/3, 143/1, 

144, 145, 146, 147, 152, 153, 154, 155 e 203 të Kodit të 

Punës (K.Punës). 

 

 

KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SE LARTË 

 

Pasi dëgjoi relatimin e gjyqtarit Ervin Pupe mbi kërkesën e subjektit kërkues, Avokatura e 

Shtetit, Zyra Vendore Shkodër, për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 1166 (4977), 
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datë 23.10.2018, të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Shkodër, lënë në fuqi me vendimin nr. 163, 

datë 15.07.2020 të Gjykatës së Apelit Shkodër, sipas përcaktimeve të nenit 479 të 

K.Pr.Civile, 

 

VËREN: 

 

I. Rrethanat e çështjes 

 

1.Referuar akteve të administruara në dosjen gjyqësore, rezulton se paditësi Taulant 

Bejko i është drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Shkodër në datën 16.11.2017, me padinë 

me objekt të sipërcituar në pjesën hyrëse të këtij akti.  

2. Me vendimin nr. 1166 (4977), datë 23.10.2018, Gjykata e Rrethit Gjyqësor 

Shkodër ka vendosur: 

-Pranimin pjesërisht të kërkesë-padisë së paditësit Taulant Bejko. 

-Detyrimin e palës së paditur ZQRPP Tiranë dhe ZVRPP Shkodër të dëmshpërblejë palën 

paditëse Taulant Bejko me 12 (dymbëdhjetë) paga mujore për zgjidhje të kontratës 

individuale të punës në mënyrë të menjëhershme dhe të pajustifikuar. 

-Detyrimin e palës së paditur ZQRPP Tiranë dhe ZVRPP Shkodër të dëmshpërblejë palën 

paditëse Taulant Bejko me 2 (dy) paga mujore për mosrespektim të procedurës së zgjidhjes 

së kontratës individuale të punës.  

-Detyrimin e palës së paditur ZQRPP Tiranë dhe ZVRPP Shkodër të dëmshpërblejë palën 

paditëse Taulant Bejko me 1 (një) pagë mujore për mosrespektim të afatit të njoftimit për 

zgjidhjen e marrëdhënieve të punës. 

-Detyrimin e palës së paditur ZQRPP Tiranë dhe ZVRPP Shkodër të dëmshpërblejë palën 

paditëse Taulant Bejko me 1 (një) muaj pagë shpërblim për pushimet vjetore të pamarra. 

-Si pagë referuese do të merret paga që ekzistonte në përfundimin e marrëdhënies së punës. 

-Rrëzimin për pjesët e tjera të kërkesë padisë. 

-Shpenzimet gjyqësore siç janë bërë. 

3. Me vendimin nr. 163, datë 15.07.2020, Gjykata e Apelit Shkodër ka vendosur: 

-Lënien në fuqi të vendimit nr. 1166 (4977), datë 23.10.2018 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 

Shkodër. 

4. Kundër vendimit nr. 163, datë 15.07.2020 të Gjykatës së Apelit Shkodër, 

Avokatura e Shtetit, Zyra Vendore Shkodër ka ushtruar të drejtën e rekursit, në të cilin 

ka parashtruar këto shkaqe: 

 

 Të dyja vendimet e dhëna nga gjykatat janë të pabazuara në ligj dhe në prova. 

 Marrëdhënia e punës objekt gjykimi rregullohet sipas parashikimeve të Kodit të 

Punës. 

 Duke mbajtur në vëmendje Urdhërin nr. 637, datë 19.11.2015 të Kryeregjistruesit, 

rezulton e provuar se zgjidhja e marrëdhënies së punës është bërë për shkaqe të 

arsyeshme.  

 Në relacionin që shoqëron këtë urdhër është evidentuar se paditësi në këtë gjykim, si 

dhe specialisti topograf kanë punuar në kundërshtim me ligjin dhe praktikën e 

institucionit. 
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 Bazuar në shkeljet e konstatuara nga raport kontrolli, Regjistruesi ka kërkuar 

zgjidhjen e marrëdhënieve të punës me paditësin, pasi puna e kryer në kundërshtim 

me ligjin dhe kryerja jo me cilësi e detyrave të ngarkuara ka ndikuar drejtpërdrejtë në 

shërbimin që duhet të ofrojë zyra e regjistrimit tek qytetarët. Kjo mënyrë të punuari 

gjithashtu, ka ndikuar edhe në performancën dhe imazhin e zyrës së regjistrimit. 

 Paditësi nuk mund të vazhdonte detyrën pranë Zyrës Vendore të Regjistrimit të 

Pasurive të Paluajtshme Shkodër, pasi ka shkelur detyrimet kontraktuale, duke mos 

kryer me cilësi dhe në zbatim të ligjeve, detyrat që i ishin ngarkuar. 

 Qartësisht gjatë gjykimit është provuar se pala paditëse ka shkelur detyrimet 

kontraktuale. 

 Gjithashtu, ka rezultuar e provuar lidhja shkakësore që ka ekzistuar midis shkeljes së 

kryer dhe zgjidhjes së menjëhershme të kontratës së punës. 

 Shkelja e kryer nga pala paditëse ka qenë e asaj shkalle, e cila ka cënuar raportin e 

besimit midis palëve të përfshira në marrëdhënien kontraktuale të punës.  

 Gjykatat kanë gabuar në lidhje me faktin që pala e paditur nuk ka respektuar afatin 

dhe procedurat e zgjidhjes së marrëdhënies së punës. Në kushtet kur zgjidhja e 

marrëdhënies së punës është bërë në mënyrë të menjëhershme, pasi shkelja e 

konstatuar ka qenë e asaj shkalle që nuk mund të lejonte vijimësinë e marrëdhënies së 

punës. Në këtë drejtim, të dyja gjykatat kanë vendosur në kundërshtim mesa 

parashikon legjislacioni i zbatueshëm. 

 Gjithashtu, gjykatat kanë gabuar edhe përsa i përket njohjes së paditësit të 

dëmshpërblimit me një muaj pagë për shkak të moskryerjes së lejes vjetore. Gjykatat 

kanë anashkaluar provat që i janë vënë në dispozicion, ku nga shkresa me nr. 8/49, 

datë 06.07.2015 të ZQRPP Tiranë dhe shkresës së darës 08.06.2015 të ZVRPP 

Shkodër, ka rezultuar se për paditësin Taulant Bejko është miratuar leja vjetore për 

periudhën nga data 03.08.2015 deri në datë 17.08.2015.  Në këtë mënyrë, të dyja 

gjykatat kanë mbajtur qëndrim të njëanshëm dhe kanë vendosur në kundërshtim me 

ligjin kur i kanë njohur paditësit të drejtën e një muaji pagë dëmshpërblim, duke 

detyruar anën e paditur ti paguajë paditësit dy herë të njëjtën periudhë leje të 

zakonshme.  

 Për sa më sipër, vendimet e dhëna nga të dyja gjykatat janë të padrejta dhe të 

pabazuara në prova dhe në ligj. 

 Përfundimisht, pala e paditur i ka kërkuar Gjykatës së Lartë: 

-Prishjen e vendimit nr. 163, datë 15.07.2020 të Gjykatës së Apelit Shkodër dhe 

kthimin e çështjes për rishqyrtim në Gjykatën e Apelit Shkodër me tjetër trup gjykues. 

5. Me shkresën nr. 192 Prot, datë 13.11.2020, Avokatura e Shtetit, Zyra Vendore Shkodër 

i është drejtuar Gjykatës së Lartë me kërkesën për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 

163, datë 15.07.2020 të Gjykatës së Apelit Shkodër, duke pretenduar këto shkaqe: 

 Kemi ushtruar rekurs ndaj vendimit të dhënë nga Gjykata e Apelit Shkodër, pasi ky 

vendim është marrë në kundërshtim me ligjin dhe si i tillë duhet të prishet nga ana e 

Gjykatës së Lartë. 

 Ekzekutimi i menjëhershëm i këtij vendimi do të cënonte rëndë interesat pasurore të 

shtetit.  

 Kjo kërkesë bazohet qartësisht në parashikimet e nenit 469 të K.Pr.Civile, si dhe 

legjitimohet që të paraqitet para Gjykatës së Lartë, pasi ekzistojnë premisa që nëse ky 
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vendim do të ekzekutohej në mënyrë të menjëhershme, do të vinin pasoja të 

pariparueshme nga ana e institucioneve shtetërore. 

 

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, pala kërkuese 

Avokatura e Shtetit, Zyra Vendore Shkodër, e cila  përfaqëson interesat ligjore të palëve të 

paditura në vendimin gjyqësor që kërkohet të pezullohet, pasi ka ushtruar të drejtën e rekursit 

ndaj vendimit nr. 163, datë 15.07.2020 të Gjykatës së Apelit Shkodër, ka kërkuar pranë 

Gjykatës së Lartë edhe pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 1166 (4977), datë 

23.10.2018, të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Shkodër, i cili është lënë në fuqi me vendimin 

163, datë 15.07.2020 të Gjykatës së Apelit Shkodër. Gjithashtu, rezulton e provuar se pala 

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

kërkesën e paraqitur nga pala kërkuese Avokatura e Shtetit, Zyra Vendore Shkodër. Ky 

njoftim i palës paditëse është kryer nëpërmjet shpalljes publike të datës 18.12.2020, pasi kjo 

palë sipas komunikimit nëpërmjet postës zyrtare nuk ka rezultuar që të ketë marrë dijeni, pasi 

ka rezultuar “objekt i panjoftuar”.  

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, kërkon pezullimin e 

ekzekutimit të vendimit gjyqësor, Kolegji Civil vlerëson se, pala kërkuese në këtë gjykim, 

nuk ka paraqitur asnjë shkak apo argument konkret të bazuar në prova, se pse ekzekutimi i 

menjëhershëm i vendimit do të sillte për palën e paditur pasoja të rënda dhe të pariparueshme. 

Gjithashtu, Avokatura e Shtetit, Zyra Vendore Shkodër në cilësinë e subjektit i cili mbron 

interesat ligjore të palës së paditur në këtë gjykim, nuk ka evidentuar qartësisht se cili është 



6 
 

dëmi konkret që i shkaktohet anës së paditur në këtë gjykim dhe pse pezullimi i ekzekutimit 

të tij, do të mund të parandalonte këtë.  

11. Nga aktet e administruar në dosje, por edhe aktet që kanë shoqëruar kërkesën e 

palës për pezullimin e ekzekutimit të vendimit, rezulton se themeli i mosmarrëveshjes ka të 

bëjë me një marrëdhënie pune dhe shuma që kërkohet të ekzekutohet janë pagat e njohura në 

favor të palës paditëse në formën e dëmshpërblimit. Nuk rezulton që pala kërkuese, 

Avokatura e Shtetit, Zyra Vendore Shkodër të ketë argumentuar se pagimi i këtyre pagave do 

të sillte cënimin e fondit buxhetor të palëve të paditura në cilësinë e organeve shtetërore 

publike, duke cënuar mbarëvajtjen e veprimtarisë së tyre publike. Në asnjë argument të palës 

kërkuese në këtë gjykim, nuk rezulton që të jetë pretenduar para gjykatës, por edhe të jetë 

shoqëruar me prova shkresore konkrete se, në rast të ekzekutimit të këtij vendimi, pala 

përfituese nuk do të kishte mundësi për të kthyer shumën e ekzekutuar nëse ajo do të 

rezultonte gjyqhumbëse dhe në këtë drejtim, kthimi i kësaj shume do të mund të bëhej shumë 

i vështirë për palën e paditur. 

12. Gjithashtu, Kolegji referuar akteve shkresore të administruara në dosjen 

gjyqësore, konstaton se, vendimi për të cilin është kërkuar pezullimi i ekzekutimit, nuk 

provohet me dokumenta shkresore se është kërkuar për t’u vënë në ekzekutim nga pala e 

interesuar apo është vënë në ekzekutim të detyrueshëm nëpërmjet Shërbimit Përmbarimor. 

Në këtë drejtim, Kolegji, vlerëson se, Avokatura e Shtetit, Zyra Vendore Shkodër, në cilësinë 

e përfaqësuesit ligjorë të palëve të paditura në gjykimin e themelit, kishte detyrimin që 

përpara se të paraqiste kërkesën për pezullimin e ekzekutimit të këtij vendimi, të 

administronte të gjitha provat që parashikon ligji, në mënyrë që kërkesa e saj të ishte e 

justifikuar dhe e mbështetur në parashikimet e nenit 479 të K.Pr.Civile.  

13. Pavarësisht faktit se nga ana e Gjykatës së Lartë, Avokaturës së Shtetit, Zyra 

Vendore Shkodër i është kërkuar që të plotësohet dhe të vihet në dispozicion njoftimi i 

lajmërimit për vënien në ekzekutim të detyrueshëm nga ana e Shërbimit Përmbarimor të 

vendimit nr. 1166 (4977), datë 23.10.2018 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Shkodër, lënë në 

fuqi me vendimin nr. 163, datë 15.07.2020 të Gjykatës së Apelit Shkodër, kjo palë nuk 

rezulton ta ketë përmbushur këtë detyrim. Kolegji vlerëson të sqarojë faktin se, ligji 

procedural ka parashikuar qartësisht se vendimet e dhëna nga Gjykata e Apelit janë të 

ekzekutueshme, por këto vendime nuk mund të vetëekzekutohen pa u kërkuar nga pala e 

interesuar apo pa u përmbushur kryesisht nga pala që ka detyrimin për të përmbushur një 

detyrim të caktuar. Në këtë drejtim, është përgjegjësi dhe detyrë e palës që kërkon të 

pezullojë ekzekutimin e vendimit, që të provojë para gjykatës kompetente se vendimi është 

kërkuar për tu vënë në ekzekutim vullnetar apo të detyrueshëm nga pala e interesuar, në 

mënyrë që të justifikohet karakteri emergjent që ka kërkesa për pezullimin e gjykimit në 

kuptim të nenit 479 të K.Pr.Civile.  

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

pranuar kërkesën e paraqitur nga kërkuesi Avokatura e Shtetit, Zyra Vendore Shkodër, për 

pezullimin e ekzekutimit të vendimit vendimit nr. 1166 (4977), datë 23.10.2018 të Gjykatës 

së Rrethit Gjyqësor Shkodër, lënë në fuqi me vendimin nr. 163, datë 15.07.2020 të Gjykatës 

së Apelit Shkodër. 
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PËR   KËTO   ARSYE, 

 

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 Avokatura e Shtetit, Zyra Vendore 

Shkodër, për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 163, datë 15.07.2020 të Gjykatës së 

Apelit Shkodër. 

 

 

Tiranë, më 13.01.2021 

 

   

    ANËTAR          ANËTAR               KRYESUES 

 

           Sokol SADUSHI       Ilir PANDA             Ervin PUPE 

 


