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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI CIVIL 

 

Nr. 157 i Regj. Themeltar 

Nr. 157 i Vendimit 

 

VENDIM 

NË EMËR TË REPUBLIKËS 

 

Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë i përbërë nga gjyqtarët: 

 

Ervin PUPE  Kryesues 

Albana BOKSI Anëtare 

Artur KALAJA Anëtar 

  

sot më datë 08.11.2021, mori në shqyrtim në dhomën e këshillimit kërkesën nr. 157 

Regjistri, datë 07.10.2021, si më poshtë: 

 

KËRKUES: Avokatura e Shtetit, Zyra Vendore Durrës  

 

OBJEKTI:  Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 10-2021-1291 (422), 

datë 08.07.2021 të Gjykatës së Apelit Durrës, i cili ka 

ndryshuar vendimin nr. (11-2018-4260) 1345, datë 11.09.2018 

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:    Behar Braçaj 

 

I PADITUR: Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit 

Rrugor Tiranë 

 Drejtoria Rajonale e Shërbimeve të Transportit Rrugor 

Durrës 

 

OBJEKTI: Konstatimin e zgjidhjes së marrëdhënies së punës 

nëpërmjet urdhrit nr. 201, datë 20.02.2018 të Drejtorit të 

Përgjithshëm të palës së paditur DSHTRR Tiranë, 

zgjidhja e kontratës e bërë pa shkaqe të arsyeshme. 
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Detyrimin e palëve të paditura të më dëmshpërblejnë 

mua paditësin Behar Njazi Braçaj me 12 (dymbëdhjetë) 

paga mujore. 

Vendimi të jepet me ekzekutim të përkohshëm. 

 

BAZA LIGJORE:  Nenet 31, 32/a, 47, 317/b të Kodit të Procedurës Civile, 

nenet 12, 45, 144, 146 të Ligjit nr. 7691, datë 

12.07.1995 “Kodi i Punës” i ndryshuar;  Kodi i Punës i 

Republikës së Shqipërisë.  

 

KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SE LARTË 

 

Pasi dëgjoi relatimin e gjyqtarit Artur Kalaja mbi kërkesën e subjektit kërkues, Avokatura e 

Shtetit, Zyra Vendore Durrës për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 10-2021-1291 

(422), datë 08.07.2021 të Gjykatës së Apelit Durrës, i cili ka ndryshuar vendimin nr. (11-

2018-4260) 1345, datë 11.09.2018 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 Behar Braçaj i 

është drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës në datën 17.05.2018 me padinë me objekt 

të sipërcituar në pjesën hyrëse të këtij vendimi.  

2. Me vendimin nr. (11-2018-4260) 1345, datë 11.09.2018, Gjykata e Rrethit Gjyqësor 

Durrës, ka vendosur: 

-Të pranojë pjesërisht kërkesëpadinë e paditësit Behar Braçaj me të paditur Drejtoria e 

Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor dhe Drejtorisë Rajonale të Shërbimeve të 

Transportit Rrugor me objektin e shënuar në pjesën hyrëse të vendimit gjyqësor. 

-Të detyrojë palën e paditur Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor 

dhe Drejtorisë Rajonale të Shërbimeve të Transportit Rrugor me 10 (dhjetë) paga mujore 

për shkak të zgjidhjes së menjëhershme dhe pa shkaqe të justifikuara të kontratës së punës. 

-Të rrëzojë si të pabazuar në prova dhe në ligj kërkimet e tjera të kërkesë-padisë. 

-Shpenzimet gjyqësore siç janë kryer. 

3. Mbi ankimin e te paditurit, me vendimin nr. 10-2021-1291 (422), datë 08.07.2021, 

Gjykata e Apelit Durrës, ka vendosur: 

-Ndryshimin e vendimit nr. 11-2018-4260) 1345, datë 11.09.2018 të Gjykatës së Rrethit 

Gjyqësor Durrës në këtë mënyrë: 

-Detyrimin e palës së paditur Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor 

Tiranë dhe Drejtorisë Rajonale të Shërbimeve të Transportit Rrugor Durrës, të 

dëmshpërblejë paditësin Behar Braçaj me 10 (dhjetë) paga mujore për shkak të zgjidhjes pa 

shkaqe të arsyeshme të kontratës së punës sipas nenit 146/3 të Kodit të Punës.  

-Ky vendim përbën titull ekzekutiv dhe ngarkohet shërbimi përmbarimor për ekzekutimin e tij. 

 



3 
 

4. Kundër vendimit nr. 10-2021-1291 (422), datë 08.07.2021 të Gjykatës së Apelit Durrës, ka 

ushtruar të drejtën e rekursit Avokatura e Shtetit, Zyra Vendore Durrës, përfaqësuar nga 

Av. Olta Domi, në të cilin janë 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. 

- Gjykata e Apelit Durrës në mënyrë të padrejtë ka pranuar arsyetimin e palës paditëse se 

marrëdhënia e punës është zgjidhur për shkaqe të paarsyeshme bazuar në nenin 146/3 të 

Kodit të Punës. 

- Gjykata e Apelit Durrës në kundërshtim flagrant me ligjin ka vendosur se zgjidhja e 

marrëdhënies së punës është bërë pa shkaqe të justifikuara nga ana e DRSHTRR, edhe 

pse gjatë gjykimit u arrit të provohej se arsyeja e zgjidhjes së saj ka qenë ristrukturimi i 

ndërmarrjes. 

- Zgjidhja e marrëdhënies së punës nga ana e palës së paditur është bërë në përputhje të 

plotë me kërkesat e përcaktuara në Kodin e Punës përsa i përket respektimit të procedurës 

dhe afatit të njoftimit, duke u respektuar dhe duke u garantuar personaliteti dhe dinjiteti i 

punëmarrësit. 

- Gjykata e Apelit Durrës edhe pse e pranoi faktin se zgjidhja e marrëdhënies së punës 

është bërë në përputhje me përcaktimet e Kodit të Punës përsa i përket afatit të njoftimit 

dhe respektimit të procedurës, ka pranuar padinë duke arritur në konkluzionin se kjo 

marrëdhënie pune është prishur pa shkaqe të arsyeshme, sipas nenit 146/3 të Kodit të 

Punës, duke vepruar në kundërshtim me qëndrimin që kanë mbajtur Kolegjet e  

Bashkuara të Gjykatës së Lartë në vendimin e tyre 19, datë 15.11.2007. 

- Gjykata në mënyrë të gabuar dhe në kundërshtim me sa përcakton Kodi i punës, nuk ka 

mbajtur në vëmendje faktin se, në themel të marrëdhënies së punës qëndron elementi 

“voluntiv”, pra përputhje e vullnetit të palëve për të vijuar marrëdhënien e punës mes 

tyre. 

- Në kushtet kur në rastin objekt shqyrtimi, pala e paditur ka respektuar afatin e njoftimit, 

si dhe procedurën për zgjidhjen e marrëdhënies së punës, do të konsiderohej si një 

zgjidhje natyrale e kësaj marrëdhënie pune dhe për rrjedhojë nuk do të kishim pranimin e 

padisë, duke e detyruar palën e paditur për të paguar dëmshpërblimin për zgjidhjen në 

mënyrë të njëanshme të marrëdhënies së punës.  

- Përfundimisht, Avokatura e Shtetit, Zyra Vendore Durrës i ka kërkuar Gjykatës së 

Lartë: Pranimin e rekursit. Prishjen e vendimit nr. 10-2021-1291 (422), datë 08.07.2021 

të Gjykatës së Apelit Durrës dhe pushimin e gjykimit. 

5. Njëkohësisht, Avokatura e Shtetit, Zyra Vendore Durrës, përfaqësuar nga Av. Olta 

Domi, i është drejtuar Gjykatës së Lartë me shkresën nr. 2027/4 Prot., datë 21.09.2021 

(administruar pranë kësaj të fundit me nr. 137 akti, datë 07.10.2021), me të cilën ka kërkuar 

pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 10-2021-1291 (422), datë 08.07.2021 të Gjykatës 

së Apelit Durrës, duke 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. 

- Në kushtet kur vendimi i dhënë nga Gjykata e Apelit Durrës është i padrejtë dhe i marrë 

në kundërshtim me ligjin, kërkohet pezullimi i ekzekutimit të tij, pasi paditësit i është 

njohur e drejta e dëmshpërblimit në kundërshtim me ligjin. 

- Palët e paditura në këtë gjykim, janë vënë në dijeni dhe janë lajmëruar nga Zyra e 

Shërbimit Përmbarimor për të bërë ekzekutimin vullnetar të këtij vendimi gjyqësor. 
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- Palët e paditur referuar shumës që duhet të ekzekutohet, si dhe bazuar në faktin që ky 

dëmshpërblim është njohur në kundërshtim me ligjin, kërkojnë të vendoset pezullimi i 

ekzekutimit të këtij vendimi, pasi nga ekzekutimi i tij institucionit do ti vinin pasoja të 

rënda, duke rënduar artificialisht buxhetin miratuar të këtyre institucioneve. 

- Gjithashtu, nëse do të bëhej ekzekutimi i kësaj shume, e cila është në vlerë të 

konsiderueshme, do të vinin pasoja shumë të rënda dhe të parikuperueshme financiare  

për palët e paditura. 

- Përfundimisht, Avokatura e Shtetit, Zyra Vendore Durrës i ka kërkuar Gjykatës së 

Lartë: Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 10-2021-1291 (422), datë 08.07.2021 të 

Gjykatës së Apelit Durrës, deri në zgjidhjen e çështjes mbi bazën e rekursit të ushtruar. 

 

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, Avokatura e Shtetit, Zyra Vendore Durrës, për pezullimin e ekzekutimit të 

vendimit gjyqësor nr. 10-2021-1291 (422), datë 08.07.2021 të Gjykatës së Apelit Durrës, i 

cili ka ndryshuar vendimin nr. (11-2018-4260) 1345, datë 11.09.2018 të Gjykatës së Rrethit 

Gjyqësor Durrës, është e pabazuar në ligj. 

7. Në zbatim të pikës 1 të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile, pala kërkuese 

Avokatura e Shtetit, Zyra Vendore Durrës, e cila, mbron interesat e palës së paditur në këtë 

gjykim, Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor Tiranë dhe Drejtorisë 

Rajonale e Shërbimeve të Transportit Rrugor Durrës, të cilat janë institucione publike 

shtetërore që kanë cilësinë e palëve të paditura në vendimin gjyqësor që kërkohet të 

pezullohet, me paraqitjen e rekursit ndaj vendimit nr. 10-2021-1291 (422), datë 08.07.2021 të 

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

të këtij vendimi.  

Gjithashtu, rezulton e provuar se pala paditëse në gjykimin e themelit të çështjes, Behar 

Braçaj 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. 

8. 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. 

Kështu, 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. 

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 
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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.  

9. Kolegji vlerëson se, nga shqyrtimi i shkaqeve konkrete për të cilat pala kërkuese, 

kërkon pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor, 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 Avokatura e Shtetit, Zyra Vendore Durrës, se nga ekzekutimi i menjëhershëm i 

këtij vendimi, kësaj pale do ti shkaktohej një dëm serioz (duke i rritur artificialisht buxhetin e 

miratuar të këtyre institucioneve), është hipotetik, i pambështetur në prova dhe në ligj.  

10. 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 

Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimeve të Transportit Rrugor Tiranë dhe Drejtorisë 

Rajonale e Shërbimeve të Transportit Rrugor Durrës 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.  

11. Pretendimet e tjera të parashtruara në rekurs, se 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. 10-2021-1291 (422), datë 08.07.2021 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.  

12. 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 
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nuk mund të jenë të njëjta me ato që pala duhet të paraqesë në kërkesën për pezullimin e 

ekzekutimit të vendimit.  

Në fazën në të cilën ndodhet shqyrtimi i çështjes objekt shqyrtimi, Kolegji nuk mund të 

paragjykojë se cila do të jetë perspektiva 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 

perspektivës 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.  

13. 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 Durrës, 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 dhe 480 të Kodit të Procedurës Civile; 

 

VENDOSI: 

 

-  Mospranimin e kërkesës së paraqitur nga kërkuesi Avokatura e Shtetit, Zyra Vendore 

Durrës, për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 10-2021-1291 (422), datë 08.07.2021 të 

Gjykatës së Apelit Durrës. 

 

Tiranë, më datë 08.11.2021. 

 

   

    ANËTARE           ANËTAR                KRYESUES 

 

             Albana BOKSI               Artur KALAJA             Ervin PUPE 
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI CIVIL 

 

Nr. 163 i Regj. Themeltar 

Nr. 163 i Vendimit 

 

VENDIM 

NË EMËR TË REPUBLIKËS 

 

Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë i përbërë nga gjyqtarët: 

 

Ervin     PUPE              Kryesues 

Artur     KALAJA          Anëtar 

Albana   BOKSI            Anëtare 

 

    sot më datë 08.11.2021, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën nr. 163 akti, datë 

27.10.2021, si më poshtë: 

 

KËRKUES:                         Ujësjellës Kanalizime Korçë sh.a. 

 

OBJEKTI:  Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr.84, datë 17.06.2021 të 

Gjykatës së Apelit  Korçë. 

 

BAZA LIGJORE:   Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile. 

 

Për çështjen civile që iu përket palëve: 

 

PADITËS:            Ilo Vangjel. 

                               

E   PADITUR:          Ujësjellës Kanalizime Korçë sh.a. 

 

 

KOLEGJI CIVIL  

 

      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 Korçë sh.a. me datë 27.10.2021 ka paraqitur kërkesë për pezullimin e ekzekutimit 

të vendimit nr. 84, datë 17.06.2021, të Gjykatës së Apelit Korçë. 

      2. Referuar akteve të administruara në gjykatat e faktit, rezulton se paditësi Ilo Vangjel i 

është drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Korçë, kundrejt palës së paditur Ujësjellës 
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Kanalizime Korçë sh.a., me padinë me objekt; “Pagimin e dëmshpërblimit për zgjidhjen e 

marrëdhënies së punës...”. 

     3. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Korçë, me vendimin nr.1276 datë 05.11.2019,  ka 

vendosur:  

“Rrëzimin e kërkesë padisë me paditës Ilo Vangjel të paditur Ujësjellës Kanalizime Korçë 

sh.a. me objekt: Pagim  page ........”. 

      4. Mbi ankimin e paditësit, Gjykata e Apelit Korçë, me vendimin nr.84 datë 

17.06.2021, ka vendosur: 

“Ndryshimin e vendimit nr. 41-2019-3834-(1276) datë 05.11.2019 të Gjykatës Rrethit 

Gjyqësor Korçë në këtë mënyrë: 

Pranimin e pjesshëm të padisë. 

Detyrimin e palës të paditur Ujësjellës Kanalizime sh.a. Korçë ti paguajë paditësit Ilo 

Vangjel  3  (tre) paga mujore bruto për mosrespektim të afatit të njoftimit. 

Detyrimin e palës të paditur Ujësjellës Kanalizime sh.a. Korçë ti paguajë paditësit Ilo 

Vangjel  2 (dy)  paga mujore bruto për mosrespektim të procedurës së zgjidhjes të kontratës 

të punës. 

Detyrimin e palës të paditur Ujësjellës Kanalizime sh.a. Korçë  ti paguajë paditësit  Ilo 

Vangjel 5 (pesë) paga mujore bruto për zgjidhjen e menjëhershme dhe të pajustifikuar të 

kontratës të punës. 

Detyrimin e palës të paditur Ujësjellës Kanalizime sh.a. Korçë ti paguajë paditësit Ilo 

Vangjel 15.5 (pesëmbëdhjetë pikë pesë)  paga mujore bruto si shpërblim për vjetërsi në 

punë. 

Shpenzimet gjyqësore i ngarkohen palës të paditur. 

Ky vendim përbën titull ekzekutiv dhe urdhërohet shërbimi përmbarimor për ekzekutimin e 

tij”. 

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

Korçë sh.a. , e  cila njëkohësisht, me datë 27.10.2021 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.    

-  Vendimi i Gjykatës së Apelit është marrë në interpretim dhe zbatim të gabuar të ligjit. 

-  Në këtë çështje kemi dy vendime të kundërta, pasi Gjykata e Apelit ka arritur në 

konkluzione të kundërta me gjykatën e  shkallës së parë.    

-  Në rast ekzekutimi pala përfituese nuk do të kishte mundësi kthimi nëse do të rezultonte 

gjyq humbës në Gjykatën e Lartë.    

-  Duke qenë se nga ekzekutimi i menjëhershëm i këtij vendimi ka të bëjë me një detyrim të 

konsiderueshëm në lekë, do të vinin pasoja të pariparueshme dhe tepër  të rënda financiare 

për shoqërinë tonë pasi ajo nuk mund të realizojë më tej qëllimin për të cilin është krijuar, 

nuk mund të paguajë pagat e punonjësve të tjerë dhe për rrjedhojë mund të mbyllë aktivitetin 

dhe të lërë të gjithë Bashkinë Korçë pa furnizim me ujë të pijshëm si dhe pa shërbim 

kanalizimi.  

-  Përfundimisht kërkojmë pezullimin e ekzekutimit të vendimit të sipërcituar, deri në 

shqyrtimin  rekursit të paraqitur përpara Gjykatës së Lartë.  

 

II. Vlerësimi i Kolegjit Civil  

 

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

Ujësjellës Kanalizime Korçë sh.a., për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të 

sipërcituar është e bazuar në ligj. 
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     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 KPC, konstatohet se pala  tjetër  Ilo Vangjel 

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

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

bazueshmërinë e kërkesës.   

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

procedurale të pezullimit të ekzekutimit të vendimit gjyqësor 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 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 pa 

rikthyeshme, fakte që kërkuesi Ujësjellës Kanalizime Korçë sh.a., ja ka parashtruar gjykatës 

në kërkesën e tij.  

   10. Po ashtu, Kolegji sjell në vëmendje faktin se në rastin konkret kemi dy vendime 

gjyqësore tërësisht të kundërta.  

Gjykata e apelit ka arritur në konkluzione të ndryshme nga ato të gjykatës së shkallës së parë, 

në lidhje me marrëdhënien juridike objekt gjykimi. Kolegji mban parasysh në këtërast edhe 

qëndrimin e mbajtur nga Gjykatës Kushtetuese në vendimin nr.86 datë 26.12.2017,  i cili për 

këto raste çmon si të arsyeshëm kalimin në seancë gjyqësore të çështjes,  konkretisht duke 

argumentuar ndër të tjera se: “Po ashtu, në jurisprudencën kushtetuese çështja e pranisë së dy 

vendimeve diametralisht të kundërta është vlerësuar nga Gjykata nën dritën e së drejtës së 

aksesit të ankimit në kuptimin substancial, si edhe të standardit të arsyetimit të vendimit 

gjyqësor  (shih vendimin nr.73, datë 16.12.2016 të Gjykatës Kushtetuese)... Gjykata ka 

theksuar se roli i Gjykatës së Lartë, si gjykatë e ligjit, është i një natyre të pazëvendësueshme. 

Ajo i ka të gjitha mjetet dhe kompetencat për ta bërë vetë këtë rol aktiv, që shkon përtej ligjit 

dhe synon të drejtën, duke ndikuar efektivisht edhe në vendimmarrjen e gjykatave të shkallëve 

më të ulëta, veçanërisht në rastet kur dy gjykata i kanë dhënë përgjigje diametralisht të 

kundërta pretendimeve të ngritura (shih vendimet nr.4, datë 05.02.2014; nr.42,  datë 

07.07.2014 të Gjykatës Kushtetuese). 

    11. Kolegji thekson se para se të merret në shqyrtim rekursi i palës së paditur dhe para se 

Kolegji të vlerësojë nëse rekursi duhet të shqyrtohet apo jo në seancë gjyqësore, ekzekutimi i 

vendimit të formës së prerë palës kreditore gjyqfituese, do të mund të sillte pasoja të rënda 

dhe të pariparueshme për palën debitore gjyqhumbëse.    

     12. Përsa më sipër, Kolegji Civil vlerëson se ka vend për të pranuar kërkesën e paraqitur 

nga kërkuesi  Ujësjellës Kanalizime Korçë sh.a., për pezullimin e ekzekutimit të vendimit 

gjyqësor të formës së prerë. 
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PËR   KËTO   ARSYE 

 

                              Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë, në bazë të nenit 479 të KPC 

 

VENDOSI 

 

- Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 84, datë 17.06.2021 të Gjykatës së Apelit  

Korçë. 

 

                                                                                                          Tiranë, më dt. 08.11.2021. 

 

   

    ANËTARE               ANËTAR                  KRYESUES 

 

Albana BOKSI                             Artur KALAJA                           Ervin PUPE                     
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