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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 
KOLEGJI CIVIL 

 
Nr. 137 i Regj.Themeltar 
Nr. 137 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 27.09.2021, mori në shqyrtim në dhomën e këshillimit kërkesën nr. 137 

Regjistri, datë 29.07.2021, si më poshtë: 
 
KËRKUES: Artur Ziu.  
 
OBJEKTI:  Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. (11-2018-1373) 468, 

datë 23.03.2018 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës, lënë në 
fuqi me vendimin nr. 10-2021-823, datë 04.05.2021 të Gjykatës 
së Apelit Durrës. 

 
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: Shoqëria e Sigurimeve “Intersig-Viena Insurance 

Group” sh.a 
 
I PADITUR: Artur Ziu 
 
OBJEKTI: Kthimin e shumës 5,024,655.00 (pesë milion e njëzet e 

katër mijë e gjashtëqind e pesëdhjetë e pesë) lekë të 
paguar nga shoqëria “Intersig-Vig” sh.a si pasojë e 
aksidentit të datës 15.11.2013 në autostradën Tiranë-
Durrës dhe si rezultat i këtij aksidenti, ku drejtuesi i 
mjetit Artur Ziu me automjetin BMW me targa ZC 442 
BJ ka dalë nga rruga dhe është përplasur, e si pasojë 
kanë gjetur vdekjen të ndjerët Flamur Muka dhe 
Muhamet Buzi. 
Pagimin e shpenzimeve gjyqësore dhe avokatore. 
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BAZA LIGJORE:  Nenet 15, 24, pika 1/ç të Ligjit nr. 10076, datë 
12.02.2009 “Për sigurimin e detyrueshëm në sektorin e 
transportit”; neni 106 i Kodit të Procedurës Civile. 

KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SE LARTË 
 

Pasi dëgjoi relatimin e gjyqtarit Ervin Pupe mbi kërkesën e subjektit kërkues, Artur Ziu, 
përfaqësuar nga Av. Klodian Meta për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. (11-2018-
1373) 468, datë 23.03.2018 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës, lënë në fuqi me vendimin 
nr. 10-2021-823, datë 04.05.2021 të Gjykatës së Apelit Durrës, sipas përcaktimeve të nenit 
479 të KPC, 
 

VËREN: 
 
I. Rrethanat e çështjes 
 

1. Referuar akteve të administruara në dosjen gjyqësore, rezulton se pala paditëse 
shoqëria  e sigurimeve, “Intersig-Viena Insurance Group” sh.a, i është drejtuar Gjykatës së 
Rrethit Gjyqësor Durrës në vitin 2018 me padinë me objekt të sipërcituar në pjesën hyrëse të 
këtij akti.  

2. Me vendimin nr. (11-2018-1373) 468, datë 23.03.2018, Gjykata e Rrethit 
Gjyqësor Durrës ka vendosur: 
-Pranimin e kërkesë-padisë së palës paditëse shoqëria e sigurimeve “Intersig-Viena Insurance 
Group” sh.a. 

-Detyrimin e të paditurit Artur Thanas Ziu t’i paguajë palës paditëse shumën prej 
5,024,655.00 (pesë milion e njëzet e katër mijë e gjashtëqind e pesëdhjetë e pesë) lekë të 
paguara nga shoqëria “Intersig-Vig” sh.a palës së dëmtuar (trashëgimtarëve ligjorë të të 
ndjerit Flamur Muhamet Muka) si pasojë e aksidentit të datës 15.11.2013 në autostradën 
Tiranë-Durrës. 

-Shpenzimet gjyqësore lihen në ngarkim të të paditurit. 
-Lëshimin e urdhrit të ekzekutimit për këtë vendim, sipas parashikimeve të neneve 510 e 511 
të KPC. 

3. Me vendimin nr. 10-2021-823, datë 04.05.2021, Gjykata e Apelit Durrës ka 
vendosur: 
-Lënien në fuqi të vendimit nr. (11-2018-1373) 468, datë 23.03.2018 të Gjykatës së Rrethit 
Gjyqësor Durrës. 

4. Kundër vendimit nr. 10-2021-823, datë 04.05.2021 të Gjykatës së Apelit 
Durrës, ka ushtruar të drejtën e rekursit pala e paditur Artur Ziu, përfaqësuar nga Av. 
Klodian Meta, i cili ka parashtruar këto shkaqe: 

 Vendimet e dhëna nga gjykata e shkallës së parë dhe gjykata e apelit janë vendime 
haptazi të pabazuara në prova dhe në ligj.  

 Të dyja këto vendime janë marrë në kundërshtim të plotë me praktikën e mëparshme 
të Gjykatës së Lartë. 

 Gjykatat e shkallëve më të ulëta kanë lejuar shkelje të rënda në interpretimin e ligjit 
material, duke zbatuar keq atë.  

 Neni 15 i ligjit nr. 10076/2009 “Për sigurimin e detyrueshëm në sektorin e 
transportit”, referon në nenin 24 të po këtij ligji, në mënyrë që të jetë i zbatueshëm. 

 Nga interpretimi literal i këtij neni, udhëzohet që rimbursimi i parashikuar bëhet 
vetëm në rast se ligji parashikon ndryshe përgjegjësinë për shkaktimin e dëmit.  
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 Nga përmbajtja e nenit 24 të ligjit nr. 10076/2009, del qartë që i siguruari, që në rastin 
konkret është i padituri, humbet të drejtën e dëmshpërblimit për dëmet që i kanë 
ardhur atij personalisht. I padituri, në asnjë rast nuk ka kërkuar dëmshpërblim për 
dëmet që i kanë ardhur nga aksidenti i ndodhur, referuar pikës 1, gërma “ç” të nenit 
24. 

 Nga vendimi penal i formës së prerë është individualizuar qartë përgjegjësia penale, 
po ashtu edhe gjendja e të paditurit ditën e aksidentit, nga ku ka rezultuar që i padituri 
ka qenë duke drejtuar mjetin nën ndikimin e alkoolit dhe aksidentin e ka 
pësuar/shkaktuar nga pakujdesia. 

 Neni 24 ka vetëm një rast përjashtimor ku shoqëria siguruese ka të drejtën e ribursimit 
të pagesave për palët e treta të siguruara. Pika 3 e nenit 24 të referon te pika 1, gërma 
“d” e këtij ligji. Rasti përjashtimor është vetëm kur drejtuesi i mjetit e shkakton dëmin 
qëllimisht. Që të plotësohet ky kusht, duhet që i padituri të ketë dëshiruar pasojat, pra 
në rastin konkret të vrasi viktimat. Përkundrazi edhe nga vendimi penal ka rezultuar 
se i padituri është dënuar penalisht për veprën penale të “Shkeljes së rregullave të 
qarkullimit”, vepër penale që pasojat e saj vijnë gjithmonë nga pakujdesia. Në rastin 
konkret jemi para formës së vetëbesimit të tepruar si formë e veçantë e pakujdesisë 
dhe jo vrasjes, në mënyrë që vepra penale të ishte klasifikuar si e kryer me dashje. 

 Nuk qëndron arsyetimi i dhënë nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Durrës, për aq kohë sa 
neni 24, paragrafi 3 i ligjit nr. 10076, datë 10.02.2009 e lidh të drejtën e shoqërisë së 
sigurimit për rimbursimin e masës së paguar për dëmet shprehimisht me shkaktimin 
me dashje të qëllimshme të dëmit nga drejtuesi i mjetit. Për këtë arsye, kërkimi i palës 
paditëse është i pambështetur në ligj. 

 Të dyja gjykatat më të ulëta kanë shkelur detyrimin procedural dhe kushtetues për 
arsyetimin e vendimeve dhe kanë manifestuar një transparencë mjaft të ulët në 
analizimin e çdo prove, të bërë pjesë në shqyrtimin gjyqësor. Të dyja gjykatat më të 
ulëta kanë shkelur në mënyrë flagrante ligjin procedural dhe atë material dhe kanë 
arritur në përfundime të paqena. 

 Gjykatat më të ulëta kanë zbatuar keq ligjin material, duke shpërfillur analizën ligjore 
që ka bërë pala e paditur, duke e zgjidhur çështjen vetëm duke ju referuar nenit 15 të 
ligjit nr. 10076, pa bërë një interpretim shterues të faktit që kjo dispozitë referon për 
zbatim tek neni 24 i po të njëjtit ligj. 

 Interpretimi në mënyrë të plotë nga Gjykata e këtij parashikimi ligjor, do të sjellë 
zhvillimin e praktikës gjyqësore në lidhje me keqinterpretimin e ligjit që kanë bërë dy 
gjykatat më të ulëta. Gjykatat më të ulëta nuk kanë bërë dallimin midis humbjes së të 
drejtës për dëmshpërblimin personal të shkaktuesit të aksidentit, e të drejtën e 
rimbursimit të dëmshpërblimit nga shkaktuesi i dëmit kur dëmi është shkaktuar me 
dashje. 

 Sqarimi dhe përcaktimi i saktë i elementëve të përgjegjësisë civile dhe penale, pra 
sqarimi i dashjes dhe pakujdesisë, është tepër i nevojshëm për të konkluduar nëse 
mundet që shoqëria e sigurimeve të kërkojë rimbursimin e pagesës së masës së 
dëmshpërblimit kur i siguruari ka shkaktuar pasojën nga pakujdesia dhe jo me dashje? 

 Përfundimisht, pala e paditur Artur Ziu, ka kërkuar para Gjykatës së Lartë: 
-Prishjen e vendimit nr. 11-2018-1373) 468, datë 23.03.2018 të Gjykatës së Rrethit 
Gjyqësor Durrës dhe të vendimit nr. 10-2021-823, datë 04.05.2021 të Gjykatës së 
Apelit Durrës. 
-Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 10-2021-823, datë 04.05.2021 të Gjykatës së 
Apelit Durrës. 
 

II. Vlerësimi i Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë 
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6. Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji) vlerëson se kërkesa e palës 

kërkuese, Artur Ziu, përfaqësuar nga Av. Klodina Meta për pezullimin e ekzekutimit të 
vendimit gjyqësor nr. 11-2018-1373) 468, datë 23.03.2018 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 
Durrës, lënë në fuqi me vendimin nr. 10-2021-823, datë 04.05.2021 të Gjykatës së Apelit 
Durrës, 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 Artir 
Ziu, i cili ka pasur pozicionin procedural të palës së paditur në vendimin gjyqësor që kërkohet 
të pezullohet, pasi ka paraqitur rekursin ndaj vendimit nr. 10-2021-823, datë 04.05.2021 të 
Gjykatës së Apelit Durrës, ka kërkuar pranë Gjykatës së Lartë edhe pezullimin e ekzekutimit 
të këtij vendimi.  

9. Gjithashtu, rezulton e provuar se pala paditëse në gjykimin e themelit të çështjes, 
shoqëria e Sigurimeve “Intersig-Viena Insurance Group” sh.a është njoftuar rregullisht për 
kërkesën e paraqitur nga pala kërkuese Artur Ziu, e cila nuk rezulton të ketë parashtruar asnjë 
argument lidhur me bazueshmërinë në ligj të kërkesës për pezullim, si dhe qëndrimin e saj në 
lidhje me këtë kërkim. 

10. 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 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.  

11. 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.  

12. Nga shqyrtimi i shkaqeve konkrete për të cilat pala kërkuese, kërkon pezullimin e 
ekzekutimit të vendimit gjyqësor, Kolegji vlerëson se, pala kërkuese në këtë gjykim nuk ka 
paraqitur asnjë shkak apo argument konkret të bazuar në prova dhe në ligj, se pse ekzekutimi 
i menjëhershëm i vendimit do të sillte për palën e paditur pasoja të rënda dhe të 
pariparueshme. Pretendimet e pasqyruara në rekurs, në të cilin pala ka kërkuar edhe 
pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 10-2021-823, datë 04.05.2021 të Gjykatës së Apelit 
Durrës, janë të gjitha pretendime të cilat kanë të bëjnë me kundërshtimin në themel të 
vendimit objekt gjykim, dhe nuk kanë asnjë argument në kuptim të përcaktimeve ligjore të 
nenit 479 të KPC, dispozitë e cila rregullon shqyrtimin e kërkesave për pezullimin e 
ekzekutimit të një vendimi  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 
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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 më sipër, Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë vlerëson se nuk ka vend për të 
pranuar kërkesën e paraqitur nga kërkuesi Artur Ziu, përfaqësuar nga Av. Klodian Meta, për 
pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë. 
 

P Ë R   K Ë T O   A R S Y E, 
 

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 Artur Ziu, për pezullimin e ekzekutimit të 
vendimit nr. 10-2021-823, datë 04.05.2021 të Gjykatës së Apelit Durrës. 
 
 

Tiranë, më 27.09.2021 
 

   
    ANËTAR          ANËTAR               KRYESUES 
 

           Sokol SADUSHI       Ilir PANDA             Ervin PUPE 
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 
KOLEGJI CIVIL 

 
Nr. 144 i Regj.Themeltar 
Nr. 144 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 27.09.2021, mori në shqyrtim në dhomën e këshillimit kërkesën nr. 144 

Regjistri, datë 03.09.2021, si më poshtë: 
 
KËRKUES: Drejtoria e Ujitjes dhe Kullimit Durrës, përfaqësuar nga 

Avokatura e Shtetit, Zyra Vendore Durrës.  
 
OBJEKTI:  Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 326, datë 01.06.2021 

të Gjykatës së Apelit Durrës, i cili ka ndryshuar vendimin nr. 
1454, datë 28.09.2018 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës. 

 
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:    Ramazan Xhihani 
 
I PADITUR: Drejtoria e Ujitjes dhe Kullimit (ish-Bordi Rajonal i 

Kullimit Durrës) 
 
PERSON IINTERESUAR: Avokatura e Shtetit, Zyra Vendore Durrës. 
 
OBJEKTI: Detyrimin e palës së paditur Drejtorisë së Ujitjes dhe 

Kullimit Durrës që të dëmshpërblejë paditësin me 12 
paga mujore për zgjidhjen e kontratës me efekt të 
menjëhershëm dhe të pajustifikuar që rrjedhin nga 
marrëdhënia e punës. 
Detyrimin e palës së paditur Drejtorisë së Ujitjes dhe 
Kullimit Durrës që të dëmshpërblejë paditësin me 2 (dy) 
muaj pagë për zgjidhjen e marrëdhënieve të punës në 
mënyrë të menjëhershme pa respektuar procedurën e 
zgjidhjes së kontratës së punës. 
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Detyrimin e palës së paditur Drejtorisë së Ujitjes dhe 
Kullimit Durrës që të dëmshpërblejë paditësin me 3 
(tre) muaj pagë për zgjidhjen e marrëdhënieve të punës 
në mënyrë të menjëhershme pa respektuar afatin e 
njoftimit. 
Detyrimin e palës së paditur Drejtorisë së Ujitjes dhe 
Kullimit Durrës që të dëmshpërblejë paditësin me pagën 
e 15 (pesëmbëdhjetë) ditë pune për çdo vit vjetërsi. 
Detyrimin e palës së paditur Drejtorisë së Ujitjes dhe 
Kullimit Durrës që të dëmshpërblejë paditësin me 1 
(një) muaj pagë për lejen vjetore të pa konsumuar. 
Pagimin e shpenzimeve gjyqësore. 
Dhënien e vendimit me ekzekutim të përkohshëm. 

 
BAZA LIGJORE:  Nenet 31, 32, 42, 43, 106, 153, 154, 317/b e vijues të 

Kodit të Procedurës Civile; nenet 4, 12, 140, 141, 143, 
144, 146, 147, 151, 152, 153, 154, 155 e vijues  të Kodit 
të Punës, i ndryshuar; Ligji nr. 49/2012 “Për 
organizimin dhe funksionimin e gjykatave 
administrative dhe gjykimin e mosmarrëveshjeve 
administrative”, i ndryshuar; Vendimi unifikues i 
Kolegjeve të Bashkuara të Gjykatës së Lartë nr. 19, datë 
15.11.2007 si dhe vendimi unifikues i Kolegjeve të 
Bashkuara të Gjykatës së Lartë nr. 7, datë 01.06.2011; 
vendimi nr. 276, datë 07.05.2015 i Kolegjit 
Administrativ të Gjykatës së Lartë . 

 
KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SE LARTË 

 
Pasi dëgjoi relatimin e gjyqtarit Ervin Pupe mbi kërkesën e subjektit kërkues, Drejtoria e 
Ujitjes dhe Kullimit Durrës, përfaqësuar nga Avokatura e Shtetit, Zyra Vendore Durrës për 
pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 326, datë 01.06.2021 të Gjykatës së Apelit Durrës, i 
cili ka ndryshuar vendimin nr. 1454, datë 28.09.2018 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës, 
sipas përcaktimeve të nenit 479 të KPC, 
 

VËREN: 
 
I. Rrethanat e çështjes 
 

1. Referuar akteve të administruara në dosjen gjyqësore, rezulton se paditësi Ramazan 
Xhihani i është drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës në vitin 2018 me padinë me 
objekt të sipërcituar në pjesën hyrëse të këtij akti.  

2. Me vendimin nr. (11-2018-4668) 1454, datë 28.09.2018, Gjykata e Rrethit 
Gjyqësor Durrës ka vendosur: 
-Rrëzimin e kërkesë-padisë. 
-Shpenzimet gjyqësore në ngarkim të palës paditëse. 

3. Me vendimin nr. 10-2021-1000 (326), datë 01.06.2021, Gjykata e Apelit Durrës 
ka vendosur: 
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-Ndryshimin e vendimit civil nr. (11-2018-4668) 1454, datë 28.09.2018 të Gjykatës së Rrethit 
Gjyqësor Durrës, në këtë mënyrë: 

-Pranimin pjesërisht të kërkesë-padisë së paditësit Ramazan Xhihani. 
-Detyrimin e palës së paditur t’i paguajë paditësit Ramazan Xhihani shpërblimin që rrjedh 
nga zgjidhja e menjëhershme e pajustifikuar e kontratës së punës si më poshtë: 

-Dhjetë muaj pagë shpërblim për zgjidhjen e menjëhershme të pajustifikuar të kontratës së 
punës. 

-Tre muaj pagë për mosrespektim të procedurës për zgjidhjen e kontratës së punës. 
-Gjashtë muaj e 15 ditë pagë për shpërblim për vjetërsi në punë. 
-Një muaj pagë për lejen vjetore të pa konsumuar. 
-Shpenzimet gjyqësore në ngarkim të palës së paditur. 
-Lëshohet urdhër ekzekutimi për këtë vendim gjyqësor. 

4. Kundër vendimit nr. 10-2021-1000 (326), datë 01.06.2021 të Gjykatës së Apelit 
Durrës, ka ushtruar të drejtën e rekursit pala e paditur Drejtoria e Ujitjes dhe Kullimit 
Durrës, përfaqësuar nga Avokatura e Shtetit, Zyra Vendore Durrës, e cila, ka 
parashtruar këto shkaqe: 

 Vendimi i dhënë nga Gjykata e Apelit Durrës është një vendim i padrejtë dhe i dhënë 
në shkelje të ligjit procedural dhe atij material. 

 Vendimi i dhënë nga Gjykata e Apelit Durrës se zgjidhja e marrëdhënies së punës 
paditësit i është bërë në mënyrë të menjëhershme dhe pa shkaqe të arsyeshme nuk 
bazohet në ligj dhe në prova. 

 Largimi i paditësit nga puna është bërë për shkaqe të justifikuara, pasi paditësi nuk ka 
marrë kategorinë Grupi III, të testimit të kryer nga HMT sh.p.k, organizëm i licencuar 
nga Ministria e Zhvillimit Ekonomik dhe Turizmit dhe Sipërmarrjes në datë 
12.02.2018. 

 Referuar procesverbalit me nr. 14, datë 12.02.2018 të mbajtur për testimin e 
punonjësve sipas përcaktimeve të ligjit nr. 8734, datë 01.02.2001, Komisioni i 
Ekzaminimeve e ka vlerësuar paditësin në kategorinë Grupi i parë, ndërkohë që 
paditësi në pozicionin e tij si elektropompist duhet të siguronte nga ekzaminimi 
Grupin e III dhe jo Grupin e I. 

 Bazuar në këto testime, për sa kohë paditësi nuk është konfirmuar si i përshtatshëm 
për të kryer detyrën si elektropompist Hidrovori, pala e paditur ka nxjerrë Urdhërin 
nr. 105 prot., datë 19.02.2018 për lirimin  tij nga detyra, në përputhje me përcaktimet 
e nenit 153, pika 1 dhe 2 e Kodit të Punës. 

 Largimi nga puna i paditësit është mbështetur edhe në përcaktimet e Rregullores së 
Hidrovorit me nr. 2694/1, datë 12.06.2016 “Për miratimin e rregullores për 
shfrytëzimin dhe mirëmbajtjen e stacioneve të kullimit me elektropompa aksiale”, 
miratuar nga Ministri i Bujqësisë, në të cilën është parashikuar se “Punonjësi i 
shfrytëzimit të Hidrovorit duhet të ketë patjetër Grupin III të sigurimit teknik...”. 
Gjithashtu, në nenin 69 të kësaj rregulloreje është përcaktuar se: “Propozohet largimi 
nga puna për punonjësit që nuk kanë njohuritë e duhura për shfrytëzimin e pajisjeve 
dhe rregullave të sigurimit teknik...”. 

 Bazuar sa më sipër, largimi nga detyra i paditësit është bërë në përputhje me ligjin dhe 
ka pasur shkaqe ligjore të justifikuara, në ndryshim nga sa ka pranuar Gjykata e 
Apelit Durrës. 

 Kontrata e punës është zgjidhur në përputhje me përcaktimet e nenit 153 të Kodit të 
Punës dhe pala paditëse e ka ditur që në ditën që ka marrë rezultatet e testimit që do të 
largohej nga puna për shkak se nuk plotësonte kërkesat ligjore për sigurinë teknike. 
Për këtë arsye, pala e paditur nuk ka pasur asnjë detyrim që të respektonte afatin e 
njoftimit dhe procedurën për zgjidhjen e kontratës së punës. 
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 Gjykata e Apelit Durrës ka gabuar në momentin që i ka njohur paditësit pagën për 
lejen vjetore të pa konsumuar, fakt i cili vjen tërësisht në kundërshtim me shkresën e 
datës 30.06.2017, sipas të cilës duke filluar nga data 01.07.2017, z. Xhihani merr lejen 
e zakonshme të vitit 2017 (gjithsej 4 javë kalendarike). 

 Për sa më sipër, Gjykata e Apelit Durrës e ka vlerësuar çështjen në kundërshtim të 
plotë me provat dhe faktet e pasqyruara nga aktet e administruara në dosje dhe të 
pranuara nga gjykata e Shkallës së Parë, duke e zgjidhur këtë çështje në kundërshtim 
me ligjin dhe Kodin e Punës. 

 Në ndryshim nga Gjykata e Apelit Durrës, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Durrës e ka 
zgjidhur çështjen tërësisht në përputhje me ligjin, duke i dhënë përgjigje të 
argumentuar palëve për çdo pretendim të ngritur prej tyre. 

 Përfundimisht, Avokatura e Shtetit, Zyra Vendore Durrës i ka kërkuar Gjykatës së 
Lartë: 
-Prishjen e vendimit nr. 10-2021-1000 (326), datë 01.06.2021 të Gjykatës së Apelit 
Durrës dhe lënien në fuqi të vendimit nr. (11-2018-4668) 1454, datë 28.09.2018 të 
Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës. 
5. Me kërkesën nr. 1698/6 Prot, datë 02.09.2021, Drejtoria e Ujitjes dhe Kullimit 

Durrës, përfaqësuar nga Avokatura e Shtetit, Zyra Vendore Durrës i është drejtuar 
Gjykatës së Lartë për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 10-2021-1000 (326), datë 
01.06.2021 të Gjykatës së Apelit Durrës, duke pretenduar këto shkaqe: 

 Drejtoria e Ujitjes dhe Kullimit Durrës është njoftuar nga përmbaruesi gjyqësor 
privat, znj. Gentiana Madani me anë të shkresës nr. 833/1 prot., datë 07.07.2021 
“Lajmërim për ekzekutim vullnetar”, për të ekzekutuar vullnetarisht vendimin nr. 10-
2021-1000 (326), datë 01.06.2021 të Gjykatës së Apelit Durrës.  

 Vendimi i dhënë nga Gjykata e Apelit Durrës është vendim i paligjshëm, i dhënë në 
kundërshtim me Kodin e Punës dhe me përcaktimet e ligjit specifik që rregullon 
marrëdhëniet e punës në këtë rast.  

 Gjithashtu, dëmshpërblimet që ka njohur Gjykata e Apelit Durrës janë në kundërshtim 
me ligjin dhe të pambështetura në prova. Gjykata e Apelit i ka njohur paditësit një 
pagë për lejen e pa konsumuar vjetore, ndërkohë që nga aktet e administruara në dosje 
provohet se pala paditëse e ka kryer lejen vjetore të plotë. 

 Në kushtet kur nga ekzekutimi i këtij vendimi palës paditëse do ti vinte dëm me 
pasoja të rënda, pasi do ti rëndonte artificialisht buxhetin e pagave të këtij institucioni, 
referuar shumës së përcaktuar nga përmbaruesi privat si dhe fakti që këto 
dëmshpërblime janë dhënë në kundërshtim me ligjin, duhet të vendoset pezullimi i 
ekzekutimit të këtij vendimi deri sa Gjykata e Lartë të përfundojë shqyrtimin e 
rekursit që pala e paditur ka paraqitur ndaj vendimit nr. 10-2021-1000 (326), datë 
01.06.2021 të Gjykatës së Apelit Durrës. 
 

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, Drejtoria e Ujitjes dhe Kullimit Durrës, përfaqësuar nga Avokatura e Shtetit, Zyra 
Vendore Durrës për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor nr. 326, datë 01.06.2021 të 
Gjykatës së Apelit Durrës, i cili ka ndryshuar vendimin nr. 1454, datë 28.09.2018 të Gjykatës 
së Rrethit Gjyqësor Durrës, 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 
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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 Durrës, e cila përfaqëson në këtë gjykim interesat ligjore 
të Drejtorisë së Ujitjes dhe Kullimit Durrës, e cila ka pasur pozicionin procedural të palës së 
paditur në vendimin gjyqësor që kërkohet të pezullohet, pasi ka paraqitur rekursin ndaj 
vendimit nr. . 326, datë 01.06.2021 të Gjykatës së Apelit Durrës, ka kërkuar pranë Gjykatës 
së Lartë edhe pezullimin e ekzekutimit të këtij vendimi.  

9. Gjithashtu, rezulton e provuar se pala paditëse në gjykimin e themelit të çështjes, 
Ramazan Xhihani është njoftuar rregullisht për kërkesën e paraqitur nga pala kërkuese 
Avokatura e Shtetit, Zyra Vendore Durrës, 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. 

10. 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 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.  

11. 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.  

12. Nga shqyrtimi i shkaqeve konkrete për të cilat pala kërkuese, kërkon pezullimin e 
ekzekutimit të vendimit gjyqësor, Kolegji 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. 
Pretendimi i Avokaturës së Shtetit, Zyra Vendore Durrës se nga ekzekutimi i menjëhershëm i 
këtij vendimi, palës debitore Drejtorisë së Ujitjes dhe Kullimit Durrës 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. Në kushtet kur pala kërkuese nuk ka dhënë asnjë argument 
se cili është dëmi konkret që do ti shkaktohej palës debitore dhe 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 pretendimi i palës kërkuese se duhet të vendoset 
masa e pezullimit të ekzekutimit të këtij vendimi, pasi Gjykata e Apelit Durrës 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 gjykim, 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. 326, datë 01.06.2021 të Gjykatës së Apelit Durrës. Këto pretendime të 
parashtruara në kërkesën për pezullimin e ekzekutimit të vendimit të dhënë nga Gjykata e 
Apelit Durrës, 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.  
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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 më sipër, Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë vlerëson se nuk ka vend për të 
pranuar kërkesën e paraqitur nga kërkuesi Drejtoria e Ujitjes dhe Kullimit Durrës, 
përfaqësuar nga Avokatura e Shtetit, Zyra Vendore Durrës, për pezullimin e ekzekutimit të 
vendimit gjyqësor të formës së prerë. 
 

P Ë R   K Ë T O   A R S Y E, 
 

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 Drejtoria e Ujitjes dhe Kullimit Durrës, 
përfaqësuar nga Avokatura e Shtetit, Zyra Vendore Durrës, për pezullimin e ekzekutimit të 
vendimit nr. 326, datë 01.06.2021 të Gjykatës së Apelit Durrës. 
 

Tiranë, më 27.09.2021 
   

    ANËTAR          ANËTAR               KRYESUES 
 

           Sokol SADUSHI       Ilir PANDA             Ervin PUPE 


	137.pdf
	144.pdf

