
1 

 
REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI CIVIL 

Nr. 170 i Regj. Themeltar 

Nr. 170 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 

Asim VOKSHI            - Anëtar 

Sandër SIMONI          - Anëtar  

      Në dhomë këshillimi më datë 12.01.2022, mori në shqyrtim kërkesën Nr.170 Akti, datë 

01.12.2021, si më poshtë: 

KËRKUES:    Ujësjellës Kanalizime sh.a Pogradec. 

OBJEKTI:  Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 137, datë 21.09.2021 të 

Gjykatës së Apelit Korçë, i cili ka lënë në fuqi vendimin nr. 

(929)- 313, datë 13.11.2020 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 

Pogradec. 

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:    Kastriot Hamolli 

I PADITUR:    Ujësjellës Kanalizime Pogradec sh.a 

OBJEKTI:  Detyrimin e palës së paditur të paguajë dy paga për 

mosrespektimin e afateve të njoftimit të zgjidhjes së kontratës së 

punës. Detyrimin e palës së paditur të paguajë dy paga për 

mosrespektimin e procedurës së zgjidhjes së kontratës së punës. 

Detyrimin e palës së paditur rë paguajë 12 paga për zgjidhje të 

menjëhershme të pajustifikuar të kontratës së punës. 

BAZA LIGJORE:  Neni 32/a, 106, 154, 161 të Kodit të Procedurës Civile, Kodi i 

Punës i Republikës së Shqipërisë. 

KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË 

Pasi dëgjoi relatimin e gjyqtarit, z. Ervin Pupe dhe si shqyrtoi çështjen në tërësi, 
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VËREN: 

I. Rrethanat e çështjes 

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

Hamolli i është drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Pogradec në vitin 2020 me padinë me 

objekt të sipërcituar në pjesën hyrëse të këtij vendimi.  

2. Me vendimin nr. (929)-313, datë 13.11.2020, Gjykata e Rrethit Gjyqësor 

Pogradec, ka vendosur: 

-Pranimin pjesërisht të kërkesë-padisë. 

-Detyrimin e palës së paditur Ujësjellës Kanalizime sh.a, Pogradec, t’i paguajë paditësit 

Kastriot Hamolli shumën prej 1 192 000 (një milion, e njëqind e nëntëdhjetë e dy mijë) lekë si 

pagë deri në përfundim të kontratës me afat të caktuar, si dhe t’i paguajë një demshperblim 

prej 2 (dy) muajsh page per mosrespektimin e procedures se zgjidhjes së kontratës së punës në 

shumën 80 000 (tetëdhjetë mijë) lekë, në total t’i paguajë shumën prej 1 272 000 (një milion, e 

dyqind e shtatëdhjetë e dy mijë) lekë. -Rrëzimin e kërkesëpadisë për kërkimin për detyrimin e 

palës së paditur të dëmshpërblejë paditësin me 12 (dymbëdhjetë) paga mujore, si rezultat i 

zgjidhjes së kontratës së punës në mënyrë të menjëhershme dhe pa shkaqe të justifikuara në 

masën 480 000 (katërqind e tetëdhjetë mijë) lekë, si dhe për kërkimin për detyrimin e palës së 

paditur t’i paguajë paditësit 1,5 paga për vjetërsinë në punë në masën 60 000 (gjashtëdhjetë 

mijë) lekë. 

-Lëshimin e urdhrit të ekzekutimit për vendimin gjyqësor datë 13.11.2020, i cili është i 

ekzekutueshëm nga përmbaruesi gjyqësor pasi të marrë formë të prerë. 

-Shpenzimet gjyqësore në masën 111 210 (njëqind e njëmbëdhjetë mijë, e dyqind e dhjetë) lekë 

i lihen në ngarkim palës së paditur në masën 70 % dhe paditësit në masën 30 %. 

3. Me vendimin nr. 137, datë 21.09.2021, Gjykata e Apelit Korçë, ka vendosur: 

“-Lënien në fuqi të vendimit nr. (929)-313, datë 13.11.2020, të Gjykatës së Rrethit 

Gjyqësor Pogradec. -Shpenzimet gjyqësore për përfaqësimin në apel të palës së paditur siç 

janë bërë.”  

4. Kundër vendimit nr. 137, datë 21.09.2021 të Gjykatës së Apelit Korçë, ka ushtruar 

të drejtën e rekursit pala e paditur Ujësjellës Kanalizime Pogradec sh.a, ku kërkon:-Pezullimin 

e ekzekutimit të vendimit nr. 137, datë 21.09.2021 të Gjykatës së Apelit Korçë. -Prishjen e 

vendimit nr. 137, datë 21.09.2021, të Gjykatës së Apelit Korçë dhe kthimin e çështjes për 

rigjykim në gjykatën e apelit me një trupë tjetër gjykuese, duke parashtruar këto shkaqe: 

- Vendimi i dhënë nga Gjykata e Apelit Korçë është një vendim i padrejtë dhe i dhënë në shkelje 

të ligjit procedural dhe atij material. Të dyja gjykatat kanë gabuar kur kanë pranuar padinë 

objekt shqyrtimi, pasi zgjidhja e marrëdhënies së punës është bërë në përputhje me përcaktimet 

e Kodit të Punës dhe në respektim të procedurës së zgjidhjes së marrëdhënies së punës. Gjatë 

gjykimit ka rezultuar e provuar se Kastriot Hamolli ne cilësinë e paditësit në këtë gjykim ka 

qenë i punësuar pranë institucionit Ujësjellës Kanalizime Pogradec në pozicionin Task Forcë 

formalizuar me kontratën e punës datë 14.05.2019. Paditësi nuk ka kontrolluar dhe ndërprerë 

furnizimin me ujë për konsumatorët që nuk kanë shlyer detyrimet ndaj UK, duke mos 

përmbushur detyrimet kontraktuale. 

- Ndaj paditësit janë marrë në mënyrë të vazhdueshme masë disiplinore, të cilat nuk janë 

kundërshtuar dhe për pasojë zgjidhja e marrëdhënieve të punës paditësit i është bërë në mënyrë 

të menjëhershme dhe për shkaqe të justifikuara, në përputhje me përcaktimet e nenit 153 të 

Kodit të Punës. Sipas kësaj dispozite, legjislatori ka parashikuar se punëdhënësi ka të drejtë të 

zgjidhë kontratën individuale të punës pa paralajmërim, nëse nga ana e punëmarrësit (në rastin 

konkret paditësi) ka shkelje të detyrimeve kontraktuale me faj të rëndë (shkak i justifikuar). Në 
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rastin objekt gjykimi, është vërtetuar se pala paditëse ka shkelur detyrimet kontraktuale duke 

cenuar rëndë interesat e UK sh.a Pogradec nga mospërmbushja e detyrimeve kontraktuale, si 

dhe detyrimet e parashikuara në Kodin e Punës. Në nenin 153 të Kodit të Punës, parashikohet 

shprehimisht që kontrata e punës (si ajo me afat ashtu edhe ajo me afat të pacaktuar) mund të 

zgjidhet në çdo kohë, nëse punëdhënësi konstaton shkelje te detyrimeve kontraktuale të punës 

me faj të rëndë, apo me faj të lehtë por të kryera në mënyrë të përsëritur. 

- Mbi kërkesën për pezullimin e vendimit UK sh.a Pogradec parashtron se ka pësuar shkurtime 

të vendeve të punës, si rezultat i ristrukturimit, i cili është diktuar nga borxhet e larta që ka 

mbartur ky institucion ndër vite. Referuar misionit të veçantë që ka institucioni UK sha 

Pogradec, i cili duhet të furnizojë me ujë të pijshëm popullatën e Bashkisë Pogradec, 

ekzekutimi i detyrimeve që rrjedhin nga një vendim i formës së prerë do të sillte pasoja tepër 

të rënda dhe të parikuperueshme për institucionin, duke e vendosur atë në kushtet e 

insovabilitetit apo të një falimenti të mundshëm. 

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, Ujësjellës Kanalizime Pogradec sh.a, përfaqësuar nga Av. Genti Malçollari për 

pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor nr. 137, datë 21.09.2021 të Gjykatës së Apelit 

Korçë, i cili ka lënë në fuqi vendimin nr. (929)- 313, datë 13.11.2020 të Gjykatës së Rrethit 

Gjyqësor Pogradec 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, pala kërkuese Ujësjellës Kanalizime 

Pogradec sh.a, e cila ka pasur pozicionin procedural të palës së paditur në vendimin gjyqësor 

që kërkohet të pezullohet, me paraqitjen e rekursit ndaj vendimit nr. 21, datë 16.02.2021 të 

Gjykatës së Apelit Korçë, ka kërkuar pranë Gjykatës së Lartë edhe pezullimin e ekzekutimit të 

këtij vendimi. 8. Gjithashtu, rezulton e provuar se pala paditëse në gjykimin e themelit të 

çështjes, Kastriot Hamolli është njoftuar rregullisht për kërkesën e paraqitur nga pala kërkuese 

Ujësjellës Kanalizime Pogradec sh.a, i cili nuk rezulton të ketë parashtruar asnjë argument 

lidhur me bazueshmërinë në ligj të kërkesës për pezullim, si dhe qëndrimin e tij në lidhje me 

këtë kërkim. 9. Kolegji vlerëson se neni 479/1 i KPC garanton vendosjen e masës së 

përkohshme procedurale të pezullimit të ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë 

(në kuptimin material) në funksion të zgjidhjes së rekursit, që është ushtruar ndaj vetë vendimit 

të formës së prerë, sigurisht duke pasur parasysh arsyet justifikuese të zbatimit të kësaj mase, 

sikur mundet të jetë dëmi i rëndë dhe i pariparueshëm që mund të sjellë ekzekutimi i 

menjëhershëm i vendimit gjyqësor të formës së prerë. 10. 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. 11. Nga shqyrtimi i shkaqeve konkrete për të cilat pala kërkuese, 

kërkon pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor, Kolegji vlerëson se, pala kërkuese në 
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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. Pretendimi i Ujësjellës Kanalizime Pogradec sh.a se nga ekzekutimi i 

menjëhershëm i këtij vendimi, kësaj pale do ti shkaktohej një dëm serioz (duke i rritur 

artificialisht buxhetin e pagave të këtij institucioni) është hipotetik, i pambështetur në prova 

dhe në ligj. 12. Sa më sipër, Kolegji vlerëson se, ishte detyrë e palës kërkuese që të 

argumentonte dhe të provonte para gjykatës se shlyerja e detyrimit në masën e përcaktuar në 

vendimin gjyqësor objekt kërkimi për pezullim, ndikonte qartësisht në buxhetin e palës 

debitore Ujësjellës Kanalizime Pogradec sh.a dhe se pezullimi i ekzekutimit të këtij vendimi, 

do të ekuilibronte dëmin dhe cenimin e interesave të palëve ndërgjyqëse që preken prej këtij 

vendimi. Në kushtet kur pala kërkuese nuk ka dhënë asnjë argument se në çfarë mënyre dhe në 

çfarë rrethanash: (i) shuma që duhet të ekzekutohet e vë në vështirësi financiare si dhe ndikon 

tek buxheti i palës kërkuese, si dhe (ii) sa e balancuar do të ishte marrja e kësaj mase të 

përkohshme në raport edhe me të drejtat që mund ti cenohen palës së interesuar në këtë gjykim 

(asaj kreditore), Kolegji vlerëson se kjo kërkesë nuk duhet të pranohet pasi nuk gjen asnjë 

bazueshmëri në prova dhe në ligj. 13. Gjithashtu, Kolegji vlerëson se, edhe pretendimi i palës 

kërkuese se duhet të vendoset masa e pezullimit të ekzekutimit të këtij vendimi, pasi ky 

institucion ka të mbartur një borxh në nivel të lartë, shkak për të cilin ka kryer edhe 

ristrukturimin e institucionit nëpërmjet shkurtimit të vendeve të punës, nuk përbën shkak të 

mjaftueshëm për të vendosur pezullimin e ekzekutimit të vendimit, përsa kohë, vlera e 

detyrimit të njohur me vendim gjykate nuk provohet se është shumë herë më i madh se sa vlera 

e borxhit që ka mbartur ky institucion. 14. Pretendimet e tjera të parashtruara në rekurs, se 

Gjykata e Apelit Korçë ka dhënë një vendim të paligjshëm, në kundërshtim me Kodin e Punës 

dhe me përcaktimet e ligjit specifik që rregullon marrëdhëniet e punës në këtë rast, nuk mund 

të merren në shqyrtim nga Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë në këtë fazë të gjykimit, pasi këto 

janë pretendime që kanë të bëjnë me zgjidhjen në themel të çështjes dhe kanë të bëjnë me 

shqyrtimin e rekursit të ushtruar ndaj vendimit nr.137, datë 21.09.2021 të Gjykatës së Apelit 

Korçë. Këto pretendime të parashtruara në kërkesën për pezullimin e ekzekutimit të vendimit 

të dhënë nga Gjykata e Apelit Korçë, nuk përbëjnë shkaqe ligjore nga ato që parashikon neni 

479 i KPC për të vendosur masën e pezullimit për një vendim të formës së prerë, sipas 

përcaktimeve të nenit 451 të KPC. 14. Në parashikimet e KPC, ligjvënësi ka përcaktuar në 

mënyrë të qartë se cilat janë shkaqet ligjore që duhet të shqyrtojë gjykata në procedurën e 

shqyrtimit të rekursit sipas gjykimit të zakonshëm (neni 472 i KPC), si dhe shkaqet ligjore që 

duhet të vlerësojë dhe marrë në shqyrtim gjykata, gjatë shqyrtimit të kërkesës për pezullimin e 

ekzekutimit të vendimit, e cila kryhet sipas një procedure të posaçme gjykimi (neni 479 i KPC). 

Nga krahasimi i dispozitave ligjore procedurale që rregullojnë shqyrtimin e rekursit dhe 

kërkesën për pezullimin e ekzekutimit të vendimit, rezulton tërësisht e provuar se shkaqet e 

paraqitjes së rekursit, janë të ndryshme dhe të pavarura nga shkaqet për të cilin pala mund të 

kërkojë pezullimin e ekzekutimit të vendimit. Për këtë arsye, shkaqet e paraqitura në rekurs 

nuk mund të jenë të njëjta me ato që pala duhet të paraqesë në kërkesën për pezullimin e 

ekzekutimit të vendimit. 15. Në fazën në të cilën ndodhet shqyrtimi i çështjes objekt shqyrtimi, 

Kolegji nuk mund të paragjykojë se cila do të jetë prespektiva e shqyrtimit të rekursit, pasi në 

shqyrtimin e këtyre lloj çështjeve, ligjvënësi nuk ka parashikuar që gjykata kur vlerëson 

kërkesën për pezullimin e ekzekutimit të vendimit të japë edhe një opinion apo vlerësim 

paraprak rreth vijimësisë apo prespektivës që mund të ketë rekursi i paraqitur, pra nëse ai mund 

të pranohet ose jo. Për më tepër që, në këtë gjykim, Kolegji nuk ka si objekt shqyrtimi shkaqet 

për të cilin është paraqitur rekursi (pra shqyrtimin e rekursit), por ka si objekt shqyrtimi 

kërkesën për pezullimin e ekzekutimit të vendimit, pra vlerësimin e faktit nëse plotësohen ose 

jo kushtet dhe kriteret ligjore për të vendosur pezullimin e ekzekutimit të vendimit. 16. Përsa 
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më sipër, Kolegji vlerëson se nuk ka vend për të pranuar kërkesën e paraqitur nga kërkuesi 

Ujësjellës Kanalizime Pogradec sh.a, 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 KPC. 

V E N D O S I: 

- Mospranimin e kërkesës së paraqitur nga kërkuesi Ujësjellës Kanalizime Pogradec 

sh.a, për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 137, datë 21.09.2021 të Gjykatës së Apelit 

Korçë. 

                                                                                                       Tiranë, më datë 12.01.2022 

 

 

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

         Asim VOKSHI                            Sandër SIMONI            Ervin PUPE 


