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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI CIVIL 

 

Nr. 54  Regjistri. 

Nr. 54 Vendimi. 

 

VENDIM 

NË EMËR TË REPUBLIKËS 

 

Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë i përbërë nga gjyqtarët: 

 

Ervin     PUPE          - Kryesues 

Artur     KALAJA     - Anëtar 

Sandër   SIMONI      - Anëtar 

 

sot më datë 26.04.2022, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën nr. 54 akti, 

datë 04.04.2022, si më poshtë: 

 

KËRKUES:                           Ujësjellës Kanalizime Devoll sh.a. 

 

OBJEKTI:  Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr.36, datë 24.02.2022 të 

Gjykatës së Apelit  Korçë. 

 

BAZA LIGJORE:   Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile. 

 

Për çështjen civile që iu përket palëve: 

 

PADITËS: Elvis Hajderlli. 

                               

E   PADITUR:                       Ujësjellës Kanalizime Devoll sh.a.  

                                                Bashkia Devoll, 

 

KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË 

 

      pasi dëgjoi relatimin e gjyqtarit Artur Kalaja  mbi kërkesën e pezullimit të ekzekutimit të 

vendimit gjyqësor të formës së prerë, 

 

VËREN: 

 

I. Rrethanat e çështjes. 

 

1. Para Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji), pala kërkuese Ujësjellës 

Kanalizime Devoll sh.a. me datë 27.10.2021, ka paraqitur kërkesë për pezullimin e 

ekzekutimit të vendimit nr. 36, datë 24.02.2022 të Gjykatës së Apelit Korçë. 

2. Referuar akteve të administruara në gjykatat e faktit rezulton se paditësi Elvis 

Hajderlli i është drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Korçë, kundrejt palës së paditur 

Ujësjellës Kanalizime Devoll sh.a., me padinë me objekt; “Pagimin e dëmshpërblimeve për 

zgjidhjen e marrëdhënies së punës...”. 
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 3. Në përfundim të atij gjykimi, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Korçë, me vendimin 

nr.271 datë 05.03.2021,  ka vendosur:  

“1. Pranimin e pjesshëm të kërkesë padisë. 

2. Detyrimin e palës së paditur, Shoq. Ujësjellës Kanalizime Devoll, sh.a. të paguajë në 

favor të paditësit Elvis Hajderlli, pagën prej momentit të ndërprerjes së marrëdhënieve 

financiare dt. 13.01.2020 deri në përfundim të kontratës individuale të punës me afat të 

caktuar dt. 20.06.2019, pra deri në dt. 20.06.2022, duke iu referuar pagës bruto të 

paditësit. 

3. Rrëzimin për pjesën tjetër të kërkesë padisë që lidhet me kërkimin e dëmshpërblimit që 

lidhet me mosrespektimin në afatit të njoftimit, mosrespektim të procedurës dhe 

shpërblimin për vjetërsi në punë, si të pabazuar në ligj. 

4. Rrëzimin e kërkesë padisë në lidhje me kërkimet ndaj palës së paditur Bashkia Devoll. 

5. Shpenzimet gjyqësore gjithsej në masën 107,000 lekë të parapaguara, përkatësisht 

57,000 lekë nga paditësi dhe 50,000 nga i padituri, i ngarkohen palës së paditur UK 

Devoll sh.a., për pjesën e pranuar të padisë, pra për 4/5 ose në shumën 85,600 lekë, kurse 

për pjesën tjetër, mbeten në ngarkim të paditësit pra për 1/5 ose në shumën 21,400 lekë. 

6. Lëshimin e Urdhër Ekzekutimit për këtë vendim që përbën titull ekzekutiv.” 

 4. Mbi ankimin e të paditurit, Gjykata e Apelit Korçë, me vendimin nr. 36 datë 

24.02.2022,  ka vendosur: 

“Lënien në fuqi të vendimit nr. 271 dt. 05.03.2021 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor, Korçë, 

me këtë ndryshim: 

Detyrimin e palës së paditur Shoqëria Ujësjellës Kanalizime Devoll, sh.a., ti paguajë 

paditësit Elvis Haiderlli, 2 paga mujore për mosrespektim të procedurës së zgjidhjes së 

kontratës së punës dhe shpërblim për vjetërsi në punë në masën e 1.5 paga mujore. 

Shpenzimet gjyqësore i ngarkohen palës së paditur UK Devoll sh.a.”.  

5. Kundër këtij vendimi, ka paraqitur rekurs pala e paditur Ujësjellës Kanalizime 

Devoll sh.a., e  cila, me datë 04.04.2022  ka paraqitur pranë Gjykatës së Lartë kërkesë për 

pezullimin e ekzekutimit të vendimit të Gjykatës së Apelit Korçë, duke parashtruar këto 

shkaqe: 

-  Kemi ushtruar të drejtën e rekursit, megjithatë nga pala paditëse ka filluar procedura e 

ekzekutimit të këtij vendimi.    

-   Nga përmbajtja e shkresës, lajmërim për “ekzekutimin vullnetar të detyrimit”, pala e 

paditur rezulton debitor për shumën 2.970.000 lekë, që përbën detyrimin në total që 

buron nga vendimi gjyqësor së bashku me shpenzimet gjyqësore. 

-  Ekzekutimi i menjëhershëm i këtij vendimi gjykate, do sillte pasoja të rënda dhe të 

pariparueshme për palën e paditur, ndodhur në kushtet që shuma është e 

konsiderueshme dhe do të dëmtonte buxhetin e palës së paditur, buxhet i cili ka 

parashikuar kryerjen e investimeve për përmirësimin e linjave të abonentëve apo të 

shërbimit ndaj tyre dhe do e vendoste palën e paditur në vështirësi financiare, për të 

mos përballuar këtë lloj shërbimi. 

-  Gjithashtu nëse ky vendim do ekzekutohej në mënyrë të menjëhershme, në kushtet e një 

vendimmarrje të ndryshme nga Gjykata e Lartë, do e bënte të pamundur ose të vështirë 

kthimin e shumave nga ana e palës paditëse (në kuptim të nenit  485/a të KPC).  

 

II. Vlerësimi i Kolegjit Civil.  

 

6. Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë, (në vijim Kolegji), vlerëson se kërkesa e palës 

kërkuese Ujësjellës Kanalizime Devoll sh.a., për pezullimin e ekzekutimit të vendimit 

gjyqësor të sipërcituar është e pabazuar në ligj. 

7. Në zbatim të pikës 1 të nenit 479 të KPC, konstatohet se pala  tjetër Elvis Hajderlli  

pjesëmarrës në gjykimin e çështjes ku është dhënë vendimi gjyqësor, është njoftuar për 



3 
 

kërkesën e paraqitur nga pala kërkuese dhe nuk ka parashtruar argumente në lidhje me 

bazueshmërinë e kërkesës.   

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 KPC, garanton vendosjen e masës së përkohshme 

procedurale të pezullimit të ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë, 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. 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.  

Nga ana tjetër, 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, mbi të cilat duhet të provojë se nga ekzekutimi i 

menjëhershëm i vendimit gjyqësor të formës së prerë, kësaj pale do t’i vijë një dëm i rëndë në 

mënyrë të pa rikthyeshme.  

10. Në të kundërt me sa më lart, Kolegji konstaton nga shqyrtimi i shkaqeve konkrete 

për të cilat pala kërkuese Ujësjellës Kanalizime Devoll sh.a., kërkon pezullimin e ekzekutimit 

të vendimit gjyqësor 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 vlerëson se nuk ka vend për të pranuar kërkesën e 

paraqitur nga kërkuesi  Ujësjellës Kanalizime Devoll 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 Ujësjellës Kanalizime Devoll sh.a., 

për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 36, datë 22.04.2022 të Gjykatës së Apelit Korçë. 

 

                                                                                          Tiranë, më datë 26.04.2022 

 

 

  ANËTAR             ANËTAR                     KRYESUES 

 

        Sandër SIMONI                           Artur KALAJA                                  Ervin PUPE  
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