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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI ADMINISTRATIV 

___________________________________________________________________________ 

Nr. 54 i  Regj.Themeltar 

Nr. 54 i Vendimit 

 

V E N D I M 

NË EMËR TË REPUBLIKËS 

 

 Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë, i përbërë prej: 

 

   Sokol SADUSHI    - Kryesues 

   Sokol BINAJ    - Anëtar 

   Klodian KURUSHI   - Anëtar 

 

 në datën 16.09.2021, mori në shqyrtim në dhomën e këshillimit çështjen 

administrative, që u përket palëve:  

 

KËRKUES:  Ministria e Mbrojtjes, përfaqësuar nga Avokatura e Shtetit 

 

OBJEKTI:  Pezullimi i ekzekutimit të vendimit nr. 3951 (4027), datë 15.11.2019 të  

Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë, lënë në fuqi me 

vendimin nr. 327 (86-2021-419), datë 11.06.2021 të Gjykatës 

Administrative të Apelit. 

  

BAZA LIGJORE: Neni 479 të Kodit të Procedurës Civile 

 

në çështjen me : 

 

PADITËS:  Edmond Gore 

 

PADITUR:  Ministria e Mbrojtjes 

 

   

KOLEGJI ADMINISTRATIV I GJYKATËS SË LARTË 

 

 pasi dëgjoi relacionin e gjyqtarit Sokol Sadushi dhe diskutoi çështjen në tërësi në 

dhomën e këshillimit, 

 

VËREN 
 

I. Rrethanat e çështjes 

 

1. Nga aktet e administruara në praktikën gjyqësore, rezulton se pala paditëse Edmond 

Gore, në ka punuar pranë palës së paditur prej vitit 2014 në pozicionin e Drejtor në Drejtorin 

e Auditit të Brendshëm. Prej viti 2015 ka marrë edhe statusin e nëpunësit civil. 
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2. Nga ana e palës së paditur ka filluar procedura disiplinore ndaj palës paditëse 

Edmond Gore dhe me urdhërin nr. 1337, datë 09.09.2019, është liruar nga shërbimi civil me 

arsyetimin për shkak të dy vlerësimve negative radhazi në punë . 

3. Për sa më sipër, paditësi duke pretenduar se pala e paditur ka vepruar në 

kundërshtim me ligjin, i është drejtuar gjykatës me padinë objekt gjykimi. 

4. Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Tiranë, me vendimin nr. 3951 

(4027), datë 15.11.2019 ka vendosur: “Pranimin e kërkesë padisë. Shfuqizimin e vlerësimeve 

të rezultateve në punë të Edmond Gore për periudhat 01.07.2018 – 30.12.2018 dhe 

01.01.2019 – 01.07.2019. Shfuqizimin e vendimit nr. 5429/1 prot., datë 03.09.2019 të 

Drejtorisë së Përgjithshme Ekonomike dhe Shërbimeve Mbështetëse të Ministrisë së 

Mbrojtjes për lirimin e paditësit nga shërbimi civil. Detyrimin e palës së paditur Ministria e 

Mbrojtjes që të rikthejë paditësin Edmond Gore në të njëjtin pozicion të shërbimit civil si 

Drejtor në Drejtorinë e Auditimit në Ministrinë e Mbrojtjes ose në një pozicion tjetër të 

shërbimit civil të të njëjtës kategori. Detyrimin e palës së paditur Ministria e Mbrojtjes që ti 

paguajë paditësit Edmond Gore pagën e kategorisë nga momenti i largimit nga shërbimi civil 

deri në momentin e zbatimi ttë këtij vendimi”.  

 5. Gjykata Administrative e Apelit Tiranë, me vendimin nr. 327 (86-2021-419), 

datë 11.06.2021 ka vendosur: “Lënien në fuqi të vendimit nr. 3951 (4027), datë 15.11.2019 të 

Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë”.  

6. Më datë 30.07.2021 Ministria e Mbrojtjes, përfaqësuar nga Avokatura e Shtetit, ka 

paraqitur në Gjykatën e Lartë një kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor 

të formës së prerë, në thelb parashtron sa vijon: 

 

- Lirimi i paditësi është bërë sipas nenit 66 të ligjit nr. 152/2013 dhe shkeljet e kryera 

nga gjykata janë bërë prezent në rekurset përkatëse. 

- Paditësi i drejtohet gjykatës duke kundërshtuar aktin e lirimit, por nuk ezauron 

rrugën administrative të kundërshtimit të vlerësimeve të rezultateve në punë. 

- Ekzekutimi pa u shqyrtuar rekursi, nisur nga vlera financiare e detyrimit, do të sillte 

pasoja të rënda kundrejt Ministrisë së Mbrojtjes dhe rregullimi i këtyre pasojave do të 

ishte tepër i vështirë. Ekzekutimi i këtij vendimi do të sillte buxhetit të shtetit një dëm 

të madh dhe të pariparueshëm ekonomik, të rëndë dhe të pazëvendësueshëm. 

 

II. Vlerësimi i Kolegjit Administrativ 

 

7. 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 

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. 

8. Universalisht 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 atçastshëm 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. 
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9. 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 ajo parashikon 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.”. 

10. Përtej këtij rregullimi me karakter të përgjithshëm, Kolegji Administrativ i 

Gjykatës së Lartë vlerëson 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. 

11. 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 inicuesit të 

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

12. 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 argumentat 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. Nga ana tjetër abuzimi me mjetin ligjor të parashikuar 

nga neni 479 i Kodit të Procedurës Civile mund të shkaktojë dhe aktivizimin e përgjegjësisë 

personale pasurore të palës apo përfaqësuesit, sipas pikës 1 të nenit 34 të Kodit. 

13. Duke ju kthyer rastit në shqyrtim, dhe në funksion të zgjidhjes së saj, Kolegji 

vlerëson se kërkesa për pezullimin e vendimit gjyqësor të formës së prerë e paraqitur nga 

Ministria e Mbrojtjes, përfaqësuar nga Avokatura e Shtetit, është e pabazuar në ligj dhe si e 

tillë nuk duhet të pranohet. 

14. Ky Kolegj vëren se, në zbatim të pikës 1 të nenit 479 të Kodit të Procedurës 

Civile, bashkëlidhur kërkesës për pezullim të palës kërkuese Ministria e Mbrojtjes, 

përfaqësuar nga Avokatura e Shtetit, gjendet edhe kopja e rekursit të ushtruar nga kjo palë 

kundër vendimit gjyqësor që kërkohet të pezullohet ekzekutimit. 

15. Gjithashtu, ky Kolegj vëren se palët e tjera pjesëmarrëse në gjykimin e çështjes ku 

është dhënë vendimi gjyqësor që kërkohet të pezullohet, janë njoftuar rregullisht për kërkesën 

e paraqitur nga pala kërkuese Ministria e Mbrojtjes, përfaqësuar nga Avokatura e Shtetit, të 
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cilët kanë parashtruar argumente lidhur me mosbazueshmërinë në ligj të kërkesës për 

pezullim dhe në thelb kërkojnë mospranimin e kërkesë për pezullimin e vendimi. 

16. Nga shqyrtimi i shkaqeve konkrete për të cilat pala kërkuese Ministria e 

Mbrojtjes, përfaqësuar nga Avokatura e Shtetit kërkon pezullimin e ekzekutimit të vendimit 

gjyqësor, Kolegji vlerëson se, kjo kërkesë, në tërësinë e saj, motivohet me shkaqe që kanë të 

bëjnë vetëm me drejtësinë, bazueshmërinë në prova dhe në ligj, të vendimeve të dhëna nga 

gjykata administrative e shkallës së parë dhe ajo e Apelit në zgjidhjen e çështjes, të cilat do të 

vlerësohen në kohën kur të shqyrtohen në dhomë këshillimi shkaqet e rekursit ndaj vendimit 

të Gjykatës Administrative të Apelit.  

17. Për sa i përket argumentit që përfshihet në rastin e shkronjës “a”, të pikës 1 të 

nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile, Kolegji  thekson se pala kërkuese, Ministria e 

Mbrojtjes, përfaqësuar nga Avokatura e Shtetit nuk ka parashtruar dhe argumentuar lidhur me 

rrethanën konkrete që shërben për të vlerësuar se jemi përpara rastit, kur Gjykata e Lartë 

mund të konkludojë se nga ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit gjyqësor do të vinin pasoja 

të rënda financiare për palën kërkuese Ministria e Mbrojtjes, përfaqësuar nga Avokatura e 

Shtetit. 

18. Kolegji Administrativ vlerëson të evidentojë se, duke mbajtur parasysh edhe 

natyrën e mosmarrëveshjes mes palëve, pozitën e palës kreditore dhe asaj debitore, si edhe 

natyrën dhe vlerën e detyrimeve që kërkohet të ekzekutohen në çështjen konkrete në 

shqyrtim, në interpretim dhe zbatim të drejtë të ligjit procedural, mbetet thjesht një kërkim 

dhe pretendim hipotetik dhe, si i tillë, i pambështetur në ligj, vetëm parashtrimi formal i 

pretendimit (shkakut) se ekzekutimi mund të sjellë pasoja të rënda financiare, si një shkak që 

e përcakton vetë neni 479 pika 1 shkronja “a” e Kodit të Procedurës Civile, pa parashtruar 

njëkohësisht edhe argumenta dhe shpjegime konkrete lidhur me rrethanat që tregojnë 

mundësinë e ardhjes së tyre. 

19. Për sa më sipër, Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë vlerëson se nuk ka vend 

për të pranuar kërkesën e paraqitur nga pala kërkuese Ministria e Mbrojtjes, përfaqësuar nga 

Avokatura e Shtetit, për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 3951 (4027), datë 

15.11.2019 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë, lënë në fuqi me vendimin 

nr. 327 (86-2021-419), datë 11.06.2021 të Gjykatës Administrative të Apelit. 

 

PËR KËTO ARSYE, 

 

 Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë, në bazë të nenit 1 pika 2 e ligjit nr.49/2012 

“Për Gjykatat Administrative dhe Gjykimin e Mosmarrëveshjeve Administrative” dhe nenit 

479 të Kodit të Procedurës Civile, 

 

V E N D O S I: 

 

Mospranimin e kërkesës për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 3951 (4027), 

datë 15.11.2019 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë, lënë në fuqi me 

vendimin nr. 327 (86-2021-419), datë 11.06.2021 të Gjykatës Administrative të Apelit, të 

paraqitur nga Ministria e Mbrojtjes, përfaqësuar nga Avokatura e Shtetit. 

 

Tiranë, më datë 16.09.2021 

 

 

        ANËTAR                           ANËTAR                   KRYESUES 

 

  Klodian KURUSHI              Sokol BINAJ           Sokol SADUSHI 


