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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI ADMINISTRATIV 

 

Nr. 47 i Regj.Themeltar 

Nr. 47 i Vendimit 

 

V E N D I M 

NË EMËR TË REPUBLIKËS 

 

Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë, i përbërë nga: 

 

Sokol  SADUSHI  Kryesues 

    Klodian KURUSHI  Anëtar 

Sokol BINAJ   Anëtar    

 

sot, në Tiranë, më datë 02.06.2021, mori në shqyrtim kërkesën për pezullim me 

nr.47/2021, që i përket: 

 

KËRKUES:   Drejtoria e Përgjithshme e Doganave 

 

OBJEKTI:  Pezullimi i ekzekutimit të vendimit nr. 762 (80-2021-758), datë 

18.03.2021 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë si 

dhe shkresave të zyrës përmbarimore të ardhura nga përmbaruesi 

gjyqësor privat. 

 

BAZA LIGJORE:  Neni 479/1/a i Kodit të Procedurës Civile, Kodi i Procedurës 

Administrative, neni 180 e në vijim, ligji nr. 49/2012 “Për organizimin 

dhe funksionimin e gjykatave administrative”, ligji doganor dhe çdo 

akt ligjor dhe nënligjor që mirërregullon marrëdhëniet e administratës 

me kreditorët. 

 

Në çështjen me palë: 

 

PADITËS:  Edmond Pustina 

 

I PADITUR:  Drejtoria e Përgjithshme e Doganave. 

    

 

OBJEKTI: 1. Konstatimi i zgjidhjes së marrëdhënies së punës në mënyrë të 

menjëhershme dhe të pajustifikuar nga ana e punëdhënësit Drejtoria e 

Përgjithshme e Doganave nëpërmjet vendimit nr. 18101/4, datë 

15.08.2019. 

 2. Detyrimin e palës së paditur Drejtoria e Përgjithshme e Doganave të 

dëmshpërblej paditësin me pagën e 12 (dymbëdhjetë) muajve për 

dëmin e rrjedhur nga zgjidhja e menjëhershme e pajustifikuar e 

kontratës së punës nga punëdhënësi, në përputhje me nenin 155/3 të 

Kodit të punës. 
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3. Detyrimin e palës së paditur, Drejtoria e Përgjithshme e Doganave, 

të dëmshpërblejë paditësin me pagën për 3 (tre) muaj për shkak të 

mosrespektimit të afateve të njoftimit, në përputhje me nenin 143 të .. 

Kodit të Punës. 

4. Detyrimin e palës së paditur, Drejtoria e Përgjithshme e Doganave, 

të dëmshpërblejë paditësin me pagën për 2 (dy) muaj për shkak të 

mosrespektimit të afateve të njoftimit, në përputhje me nenin 144 të 

Kodit të Punës. 

5. Detyrimin e palës së paditur, Drejtoria e Përgjithshme e Doganave, 

të dëmshpërblejë paditësin me pagën për 8 (tetë) muaj për shkak të 

vjetërsisë në punë, në përputhje me nenin 145 të Kodit të Punës. 

6. Dhënien e vendimit me ekzekutim të menjëhershëm. 

7. Detyrimin e palës së paditur të paguajë shpenzimet gjyqësore të këtij 

procesi. 

 

 

 

KOLEGJI ADMINISTRATIV I GJYKATËS SË LARTË 

 

 Pasi dëgjoi relacionin e gjyqtarit Sokol Sadushi dhe si e shqyrtoi çështjen në tërësi, në 

dhomë këshillimi, pa pjesëmarrjen e palëve; 

 

V Ë R E N 

 

I. Rrethanat e çështjes 

 

1. Paditësi ka filluar punë pranë palës së paditur në datë 01.12.2003 si rezultat i një 

vendimi gjyqësor të formës së prerë për rikthim në punë. Paditësi gjatë periudhës që ka qenë i 

punësuar pranë palës së paditur ka ndryshuar disa pozicione të ndryshme pune. Paditësi ka 

fituar statusin e nëpunësit civil përmes shkresës nr. 3303/729 prot., datë 30.10. 2014 të DAP. 

Me shkresën nr. 362 prot., datë 08.01.2019 pala e paditur ka marrë masën disiplinore 

“Vërejtje me shkrim”. Po ashtu me shkresën nr. 9663 prot., datë 16.04.2019 paditësi ka marrë 

masën disiplinore “vërejtje me shkrim” për mosprezencë në punë në kohën e monitoruar. 

2. Në datën 31.05.2019 ndërmjet palës paditëse Edmond Pustina dhe palës së paditur 

Drejtoria e Përgjithshme e Doganave është lidhur kontrata individuale e punës për pozicionin 

e punës Komandant Grupi në Sektorin e Antikontrabandës Tokësore në Drejtorinë e 

Antikontrabandës, pranë Departamentit Operativ Hetimor në Drejtorinë e Përgjithshme të 

Doganave, për një afat kohor të pacaktuar. Me vendimin nr. 13627/1, datë 14.06.2019, "Për 

lirim nga shërbimi civil" pala e paditur ka vendosur përfundimin e marrëdhënies në shërbimin 

civil të nëpunësit civil Edmond Pustina në pozicionin Komandant Grupi në Sektorin e 

Antikontrabandës Tokësore në Drejtorinë Antikontrabandës, pranë Departamentit Operativ 

Hetimor. 

3. Me shkresën nr. 1801/1 prot., datë 17.07.2019 Komisioni Disiplinor pranë 

Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave ka njoftuar paditësin për zhvillimin e seancës 

dëgjimore për fillimin e procedurës administrative për një shkelje të pretenduar ndaj paditësit 

Edmond Pustina lidhur me prezencën në punë sipas njoftimit të datës 11.07.2019. Me 

vendimin nr. 18101/4, datë 15.08.2019, Drejtoria e Përgjithshme e Doganave ka vendosur 

zgjidhjen e menjëhershme të kontratës së punës për paditësin ndodhur në kushtet e shkeljes së 

detyrimeve kontraktuale në mënyrë të përsëritur, konstatime të mungesave të vazhdueshme 

në vendin e punës, të cilat nuk lejojnë sipas parimit të mirëbesimit vazhdimin e marrëdhënies 

së punës. 
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4. Paditësi duke pretenduar paligjshmërinë e aktit për zgjidhjen e menjëhershme dhe 

të pajustifikuar të marrëdhënies së punës i është drejtuar Gjykatës Administrative së Shkallës 

së Parë Tiranë, me padinë objekt gjykimi.  

 5.  Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Tiranë, me vendimin nr. 762 (80-

2021-758), datë 18.03.2021, ka vendosur: “ 1. Pranimin e kërkesëpadisë së paditësit Edmond 

Pustina; 2. Konstatimin e zgjidhjes së menjëhershme pa shkaqe të justifikuara të 

marrëdhënies së punës mes paditësit Edmond Pustina dhe të paditurit Drejtoria e 

Përgjithshme e Doganave; 3. Detyrimin e palës së paditur Drejtoria e Përgjithshme e 

Doganave ti jap paditësit Edmond Pustina një dëmshpërblim prej 12 (dymbëdhjetë) muaj 

pagë për zgjidhje të menjëhershme pa shkak të justifikuar të kontratës së punës; 4. Detyrimin 

e palës së paditur Drejtoria e Përgjithshme e Doganave ti japë paditësit Edmond Pustina një 

dëmshpërblim prej 3 (tre) muaj pagë për mosrespektim të afatit të njoftimit; 5.Detyrimin e 

palës së paditur Drejtoria e Përgjithshme e Doganave ti japë paditësit Edmond Pustina një 

dëmshpërblim prej 2 (dy) muaj pagë për mosrespektim të procedurës së zgjidhjes së kontratës 

së punës; 6. Detyrimin e palës së paditur Drejtoria e Përgjithshme e Doganave ti japë 

paditësit Edmond Pustina një shpërblim prej 8 (tetë) muaj pagë për vjetërsi në punë; 7. Ky 

vendim përbën titull ekzekutiv dhe bëhet i ekzekutueshëm menjëherë si vendim me ekzekutim 

të përkohshëm..”. 

6. Pala e paditur Drejtoria e Përgjithshme e Doganave, në datë 05.05.2021 ka 

paraqitur kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 762 (80-2021-758), datë 

18.03.2021 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë, duke parashtruar këto 

shkaqe: 

“- Vendimi është marrë në zbatim të gabuar të ligjit dhe provave. Ndaj vendimit është 

ushtruar ankim pranë Gjykatës Administrative të Apelit.  

-Shuma e përcaktuar për tu paguar është e konsiderueshme dhe ndikon në buxhetin e 

administratës doganore. Pasojat e ekzekutimit të vendimit do të ishin të rënda dhe të 

pariparueshme. Ndaj vendimit është ushtruar ankim pranë gjykatës administrative të apelit. 

-Paditësi mbështet padinë në dispozitat e Kodit të Punës. Paditësit i lind e drejta për 

te ndryshuar objektin dhe bazën ligjore të padisë sipas përcaktimeve të ligjit nr. 49/2012. 

-Padia është paraqitur tej afatit 45 ditor që kërkon ligji për gjykatat administrative. 

-Paditësi ka shkelur detyrimet kontraktuale në mënyrë të përsëritur, zgjidhja e 

menjëhershme e kontratës së punës është tërësisht e justifikuar. 

-Nuk plotësohen kushtet e nenit 317 të Kodit të Procedurës Civile për dhënien e 

vendimit në ekzekutim të përkohshëm. 

7. Pala paditëse Edmond Pustina, pasi u njoh me kërkesën për pezullimin e 

ekzekutimit të vendimit të gjykatës administrative të shkallës së parë, ne datë 21.05.2021 ka 

parashtruar prapësimet si vijon: 

“-   Paditësi jeton i vetëm , është i divorcuar dhe baba i dy fëmijëve. 

- Paditësi ka kredi bankare dhe hipotekë nr. 974 rep., 295 kol. me kohëzgjatje 300 

muaj me bankën Raiffeissen Bank në vlerë 90.000 Euro dhe është në vështirësi 

serioze ekstreme, në prag të humbjes së pronës që është përdorur si kolateral për 

kredinë dhe është përkatësisht shtëpia e tij. 

- Kohëzgjatja e gjykimit ka detyruar paditësin të kërkoj dhënien e vendimit në 

ekzekutim të përkohshëm. Dëmi që do ti shkaktoj paditësit dhe garantuesve 

hipotekues do ishte i pariparueshëm. 

 

II. Vlerësimi i Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë  

 

          8. Kodi i Procedurës Civile dhe Ligji nr. 49/2012 “Për gjykatat administrative dhe 

gjykimin administrativ” (në vijim Ligji nr. 49/2012) kanë ofruar në disponibilitetin e palëve 

mjete që garantojnë mbrojtje të përkohshme procedurale. Të tilla janë kërkesat e palëve mbi 

masat e sigurimit të padisë, sipas nenit 202 e vijues të Kodit të Procedurës Civile apo nenit 28 
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e vijues të Ligjit nr. 49/2012, kërkesa për dhënien e vendimit me ekzekutim të përkohshëm, 

sipas nenit 317 të Kodit të Procedurës Civile apo kërkesa për pezullimin e vendimit gjyqësor 

të formës së prerë, sipas nenit 469 dhe 479 të Kodit të Procedurës Civile. Në çdo rast këto 

mjete juridike të mbrojtjes së përkohshme procedurale janë të lidhura funksionalisht me 

mjetet kryesore të aksesit në gjykatë, qoftë padinë apo ankimet. 

9. Për caktimin nga gjykata të masave të përkohshme procedurale ligji kërkon 

ekzistencën e një dyshimi të arsyeshëm se e drejta subjektive apo interesi i ligjshëm i 

subjektit paditës apo ankues cenohet nga veprimet apo mosveprimet e palës kundërshtare apo 

vendimi i gjykatës (humus boni juris). Nga ana tjetër kërkohet që në rrethanat e çështjes të 

ekzistojë një rrezik i atëçastshëm dhe eminent për shkaktimin e një dëmi të rëndë dhe të 

pariparueshëm nëse masa e përkohshme nuk merret nga gjykata (periculum in mora). Në këtë 

mënyrë masat e përkohshme procedurale paraqiten si mjete ligjore që garantojnë standardin e 

efektivitetit të vetë mjetit kryesor nga i cili ato varen, konkretisht padisë dhe ankimeve. 

10. Në mënyrë të posaçme neni 479 i Kodit të Procedurës Civile ka rregulluar 

kërkesën e palëve ndërgjyqëse, drejtuar Gjykatës së Lartë, për pezullimin e ekzekutimit të 

vendimit gjyqësor objekt rekursi. Kjo dispozitë është e zbatueshme në gjykimin administrativ 

në Gjykatën e Lartë sipas nenit 1 pika 2 të Ligjit nr. 49/2012. Në pikën 1 parashikohet se: 

“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.”. 

11. Përtej këtij rregullimi me karakter të përgjithshëm, vlerësohet se, në një gjykim të 

natyrës të së drejtës publike, siç është edhe gjykimi administrativ, është e detyrueshme për 

kërkuesin, ashtu si edhe për gjykatën që do të vlerësojë pranimin ose jo të kërkesës për 

pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor, respektimi me analogji edhe i kushteve 

ligjore, që parashikohen në nenin 29 të ligjit nr. 49/2012. Konkretisht nevojitet të arsyetohet 

domosdoshmërisht dhe qartësisht se: 

- ekziston dyshimi i arsyeshëm, mbi mundësinë e ardhjes së një dëmi të rëndë të 

pariparueshëm dhe të atëçastshëm për kërkuesin, për shkak të ekzekutimit të 

vendimit gjyqësor të formës së prerë; 

- (nuk) cenohet rëndë interesi publik. 

12. Këto kushte ligjore duhet të interpretohen rast pas rasti dhe në përputhje me 

rrethanat konkrete të çështjes, duke garantuar se pranimi nga gjykata i kërkesës për 

pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë, në varësi të iniciuesit të 

kërkesës (subjekt apo organ publik) cenon rëndë ose jo interesin publik. 

13. Pra, Gjykata e Lartë, në bazë dhe për zbatim të nenit 479 të Kodit të Procedurës 

Civile, për pranimin e një kërkese për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të 

formës së prerë të duhet të konkludojë nëse ka rekurs të ushtruar, nëse ka argumente konkret 

ligjorë dhe/apo prova të palës kërkuese që bëjnë të bazuar pretendimin për ekzistencën e një 

dëmi të menjëhershëm dhe të riparueshëm që mund të pasjellë ekzekutimi i vendimit 

gjyqësor të formës së prerë. Më tej eventualisht mund të parashtrohet edhe garancia e ofruar 

dhe provat respektive të saj. Në këtë kuptim argumentet e parashtruara të palës kërkuese 

duhet të jetë konkrete dhe të referuara edhe në fakte dhe prova që vërtetojnë ekzistencën e 

tyre. Si rregull i përgjithshëm nuk janë të mjaftueshme vetëm shkaqet ligjore të përmbajtjes 

së rekursit për të pranuar kërkesën për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të 

formës së prerë, pasi shqyrtimi në themel i rekursit ndryshon nga shqyrtimi i kërkesës për 

pezullim. Mungesa në kërkesën e paraqitur e këtyre argumenteve ligjore passjell 

mospranimin e kërkesës për pezullim. 

14.  Duke iu rikthyer rastit konkret, Kolegji vlerëson se kërkesa e Drejtorisë së 

Përgjithshme të Doganave nuk gjen mbështetje ligjore në nenin 479 të Kodit të Procedurës 



5 
 

Civile. Drejtoria e Përgjithshme e Doganave ka paraqitur kërkesën për pezullimin e 

ekzekutimit të vendimit nr. 762 (80-2021-758), datë 18.03.2021 të Gjykatës Administrative të 

Shkallës së Parë Tiranë dhënë në ekzekutim të përkohshëm. Kolegji vlerëson se vendimi për 

të cilin kërkohet pezullimi nuk është një vendim gjyqësor i formës së prerë, pavarësisht se ai 

është shndërruar në titull ekzekutiv për shkak se është vënë në ekzekutim të përkohshëm në 

mbështetje të nenit 317 të Kodit të Procedurës Civile. Pezullimi i ekzekutimit të vendimit, 

sipas nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile (dispozitë në të cilën mbështetet dhe kërkimi 

objekt gjykimi), vendos conditio sine qua non ekzistencën e një vendimi gjyqësor të formës 

së prerë ndaj të cilit është ushtruar rekurs. Në rastin konkret nuk plotësohen kushtet ligjore 

për pezullimin e ekzekutimit të vendimit sipas kërkesave të nenit 479 të Kodit të Procedurës 

Civile. 

15. Kolegji vlerëson ligji ka ofruar mjete juridike të përshtatshme për të kundërshtuar 

dhënien e vendimit të gjykatës së shkallës së parë në ekzekutim të përkohshëm. Neni 318 i 

Kodit të Procedurës Civile është mjeti i posaçëm procedural për të kundërshtuar ekzekutimin 

e përkohshëm të vendimit gjyqësor. Kjo dispozitë parashikon se kundër vendimit me të cilin 

pranohet ose rrëzohet kërkesa për ekzekutim të përkohshëm të vendimit, lejohet ushtrimi i 

ankimit të veçantë nga palët. Kolegji vlerëson mjeti procedural i parashikuar në nenin 318 të 

Kodit të Procedurës Civile është rruga që do duhet të ndiqte kërkuesi për të zmbrapsur efektet 

e ekzekutimit të përkohshëm të vendimit gjyqësor të shkallës së parë dhe jo kërkesa për 

pezullim ekzekutimi të vendimit gjyqësor sipas nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile.  

16. Kërkesa për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nuk mundet të zëvendësojë dhe 

as të konkurrojë efektet juridike apo shkaqet juridike për të cilat ligji ofron mbrojtje të 

posaçme për palët gjatë procesit gjyqësor, qoftë kur bëhet fjalë për masat e përkohshme që 

gjykata mund të caktojë gjatë kësaj faze në funksion të zgjidhjes së çështjes së themelit qoftë 

kur bëhet fjalë për paditë përmbarimore. Për sa më sipër Kolegji konkludon se në rastet e 

dhënies së vendimit në ekzekutim të përkohshëm nuk gjen zbatim neni 479 i Kodit të 

Procedurës Civile.  

 

  

PËR KËTO ARSYE, 

 

Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë, bazuar në nenin 1, pika 2, të ligjit nr. 

49/2012 “Për gjykatat administrative dhe gjykimin e mosmarrëveshjeve administrative” si 

dhe nenin 479 të Kodit të Procedurës Civile; 

 

 

V E N D O S I: 

 

  Mospranimin e kërkesës së paraqitur nga kërkuesi Drejtoria e Përgjithshme e 

Doganave, për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 762 (80-2021-758), datë 18.03.2021 

të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë.  

  

      Tiranë, më 02.06.2021 

 

 

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

 

  Klodian KURUSHI                             Sokol BINAJ                           Sokol SADUSHI 

 

 

 

 


