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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI ADMINISTRATIV 

 

Nr. 30 i Regj.Themeltar 

Nr. 30 i Vendimit 

 

V E N D I M 

NË EMËR TË REPUBLIKËS 

 

 Kolegji Administrativ  i Gjykatës së Lartë i përbërë nga: 

 

Sokol  SADUSHI  Kryesues 

    Sokol BINAJ   Anëtar 

Klodian KURUSHI  Anëtar    

 

më datë 20.05.2021, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën për pezullim, në 

çështjen administrative me nr. Akti 30/2021, që i përket: 

 

KËRKUES:   Ministria e Drejtësisë 

 

OBJEKTI: Pezullimi i ekzekutimit të vendimit nr. 2911, datë 05.11.2019 të 

Gjykatës Administrative të Apelit. 

  

BAZA LIGJORE:  Neni 449 dhe 479 i Kodit të Procedurës Civile 

 

në çështjen me palë: 

 

PADITËS:   Juliana Hoxha 

 

I PADITUR: 1.Komisioni Kombëtar i Përzgjedhjes për Trupën e Nivelit të 

Lartë Drejtues. 

2.Departamenti i Administratës Publike. 

3. Ministria e Drejtësisë. 

 

OBJEKTI:  1.Shfuqizimin e aktit administrativ, vendimit nr. 66, datë 

05.10.2017 të Komisionit Kombëtar Përzgjedhës "Për largimin 

nga shërbimi civil të Znj. Juliana Hoxha me detyrë Sekretare e 

Përgjithshme e Ministrisë së Drejtësisë.” 

2. Kundërshtimin e vendimit nr. 45, datë 14.07.2017 për 

pezullimin nga detyra të znj. Juliana Hoxha, nëpunës i lartë në 

pozicionin Sekretare e Përgjithshme e Ministrisë së Drejtësisë, 

pjesë e Trupës së Nivelit të Lartë Drejtues, deri në përfundim të 

hetimit administrativ dhe marrjen e një vendimi përfundimtar 

nga KKP. 

3.Kthimin e paditëses në pozicionin e mëparshëm të punës, 

Sekretare e Përgjithshme e Ministrisë së Drejtësisë ose në një 
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pozicion ekuivalent të të njëjtës kategori, brenda shërbimit 

civil.  

4.Detyrimin e palës së paditur që t’i paguajë paditësit pagën, 

nga momenti i ndërprerjes së marrëdhënieve financiare deri në 

rikthimin në punë. 

5. Shpenzimet gjyqësore në ngarkim të palës së paditur. 

 

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 paditësja Juliana 

Hoxha ka ushtruar detyrën e Sekretares së Përgjithshme pranë Ministrisë së Drejtësisë. Me 

urdhërin nr. 3817 datë 08.06.2017, Ministri i Drejtësisë ka vendosur pezullimin nga detyra të 

paditëses Juliana Hoxha, si Sekretare e Përgjithshme.  

2. Ministri i Drejtësisë ka kërkuar nga Departamenti i Administratës Publike (në vijim 

DAP) pezullimin e saj nga pozicioni i Sekretares së Përgjithshme. Me vendimin nr. 03, datë 

09.06.2017, DAP ka vendosur: "Përfundimin e procedurës për pezullim.... Mospranimin e 

kërkesës së Ministrit të Drejtësisë për pezullimin nga detyra të Sekretarit të Përgjithshëm...".  

3. Ministri i Drejtësisë me shkresën datë 11.06.2017 ka kërkuar sërish nga DAP 

pezullimin e paditëses nga pozicioni i Sekretares së Përgjithshme. Në vijim, me vendimin nr. 

46, datë 14.07.2017 Komisioni Kombëtar i Përzgjedhjes për Trupën e Nivelit të Lartë 

Drejtues ka vendosur: "Pezullimin nga detyra e Sekretares së Përgjithshme znj. Juliana 

Hoxha deri në përfundim të hetimit administrativ...". 

4. Pas përfundimit të hetimit administrativ, me vendimin nr. 6, datë 06.10.2017 DAP 

ka vendosur përfundimin e marrëdhënies në shërbimin civil të znj. Juliana Hoxha, si pasojë e 

dhënies së masës disiplinore "largim nga shërbimi civil". 

5. Ndodhur në këto kushte, pala paditëse i është drejtuar me kërkesëpadi Gjykatës 

Administrative të Shkallës së Parë Tiranë. 

6. Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Tiranë me vendimin nr. 4763 datë 

11.12.2017 ka vendosur: "Pranimin pjesërisht të padisë. Shfuqizimin e vendimit nr. 46, dt 

14.7.2017 për pezullimin nga detyra dhe vendimin nr. 66, dt 05.10.2017 "për largimin nga 

shërbimi civil". Detyrimin e palëve të paditura që të rikthejë në pozicionin e mëparshëm të 

punës si Sekretare e Përgjithshme e Ministrisë së Drejtësisë, ose pozicion ekuivalent të së 

njëjtës kategori brenda shërbimit civil, si dhe t’i paguajë pagën nga momenti i ndërprerjes së 

marrëdhënieve financiare deri ne momentin e kthimit në vendin e mëparshëm të punës ose në 

një pozicion të së njëjtës kategori brenda shërbimit civil.. Rrëzimin e padisë për palën e 

paditur DAP...." 

7. Gjykata ka arsyetuar se pezullimi paditëses nga detyra nuk është i bazuar në nenin 

59 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”. Paditësja nuk ka pasur mundësi objektive për të 

penguar hetimin administrativ të nisur ndaj saj, pasi me urdhërin nr. 3817, datë 08.06.2017 të 

Ministrit të Drejtësisë ka qenë e pezulluar nga detyra. Në lidhje me vendimin nr. 66, datë 

05.10.2017 të Komisionit Kombëtar Përzgjedhës "Për largimin nga shërbimi civil të znj. 

Juliana Hoxha me detyrë Sekretare e Përgjithshme e Ministrisë së Drejtësisë, pala e paditur 

nuk ka provuar ligjshmërinë e aktit administrativ, si dhe faktin se sjelljet e paditëses janë 
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shkelje shumë të rënda, që kanë sjellë pasoja shumë të rënda për Ministrinë e Drejtësisë. Për 

sa i përket palës së paditur DAP, padia duhet rrëzuar për mungesë të legjitimimit pasiv. DAP 

nuk ka cenuar apo mohuar të drejtat e paditëses, pasi aktet administrative objekt gjykimi nuk 

janë nxjerrë nga ky organ, por nga palët e tjera të paditura. 

8. Gjykata Administrative e Apelit, me vendimin nr. 2911, datë 05.11.2019 ka 

vendosur: “Lënien në fuqi të vendimit nr. 4763 datë 11.12.2017...". 

9. Me datë 23.12.2019 ka paraqitur rekurs kundër vendimit të Gjykatës 

Administrative të Apelit pala e paditur Ministria e Drejtësisë.  

10. Me datë 03.02.2021, Ministria e Drejtësisë ka paraqitur në Gjykatën e Lartë një 

kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 06, datë 16.01.2020 të Gjykatës 

Administrative të Apelit Tiranë, duke pretenduar ndër të tjera se: 

- Vendimi është i paekzekutueshëm prej palës së paditur Ministria e Drejtësisë, për 

shkak të pamundësisë objektive për sistemimin e znj. Juliana Hoxha në pozicionin e 

mëparshëm të punës ose pozicion të së njëjtës kategori.  

- Gjykata në diapozitivin e vendimit ka lënë detyrime vetëm për palët e paditura, 

Ministria e Drejtësisë dhe Komisioni Kombëtar i Përzgjedhjes për Trupën e Nivelit të 

Lartë Drejtues duke zhveshur DAP nga çdo detyrim i mundshëm. DAP është njësia 

përgjegjëse për sistemimin (lëvizjen), emërimin dhe largimin e nëpunësve civil që 

gëzojnë statusin TND (Trupa e Nivelit të Lartë Drejtues), nëpërmjet Komisionit 

Kombëtar të Përzgjedhjes për TND. 

- Komisioni Kombëtar i Përzgjedhjes për TND nuk ka personalitet juridik. Ky organ 

ngrihet dhe funksion pranë DAP, sipas parashikimeve ligjore të ligjit nr. 152/2013, i 

ndryshuar “Për Nëpunësin Civil” dhe vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 118, datë 

05.03.2014 "Për procedurat e emërimit, rekrutimit, menaxhimit dhe përfundimit të 

marrëdhënies në shërbimin civil të nëpunësve civilë të nivelit të lartë drejtues dhe të 

anëtarëve të TND-së", i ndryshuar. 

- Rikthimi dhe sistemimi i znj. Juliana Hoxha në pozicionin e mëparshëm apo në një 

pozicion të së njëjtës kategori është diskrecion i plotë i organit administrativ DAP. 

- Detyrimi i vendosur nga gjykata, jo vetëm që bie ndesh me legjislacionin në fuqi, 

por e ngarkon Ministrinë e Drejtësisë me një detyrim që tejkalon kompetencat e 

organit publik dhe njëherazi në shkelje të procedurave të parashikuara në 

legjislacionin në fuqi për shërbimin civil. 

- Vijimi i zbatimit të titullit ekzekutiv të mësipërm do të sjellë pasoja shumë të rënda, 

të pakthyeshme dhe të pariparueshme financiare, për institucionin e Ministrisë së 

Drejtësisë, pasi ky vendim është i paekzekutueshem për sa i takon pjesës së sistemimit 

në pozicion të mëparshëm të punës ose pozicion ekuivalent të kreditores Juliana 

Hoxha, në kushtet kur në gjykimin e themelit padia është rrëzuar për DAP. Kjo 

vendimmarje ka krijuar një situatë që rëndon së tepërmi financat e institucionit pasi, 

paga e znj. Juliana Hoxha mund të vijojë pambarimisht. 

- Ministria e Drejtësisë deri në muajin janar 2021 ka kryer pagesën e pagës neto për 

13 muaj, në masën 1.427.071 lekë, për kreditoren. 

- Sa i takon garancive që mund të jepen sipas nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile, 

theksojmë se, Ministria e Drejtësisë është institucion publik dhe, si i tillë, i ka të gjitha 

kapacitetet/mundësitë monetare për të garantuar ekzekutimin e vendimit pas 

shqyrtimit nga Gjykata e Lartë të rekursit të paraqitur. 

11. Kërkesa për pezullimin e ekzekutimit të vendimit i është komunikuar palës 

paditëse, Juliana Hoxha, e cila me datë 11.02.2021 ka depozituar prapësime duke 

pretenduar ndër të tjera se: 

- Gjykata mund të pezullojë ekzekutimin në rastet se ekzekutimi i menjëhershëm i 

vendimit do të sillte pasoja të rënda e të pariparueshme; në rastin konkret rikuperimi 
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është përcaktuar qartë, bazuar në nenin 485/a të Kodit të Procedurës Civile. Ndërkohë 

pezullimi i ekzekutimit të vendimit për paditësen do të sillte pasoja të rënda, për 

shkak të dëmit financiar dhe profesional që i është shkaktuar nga vendimet e padrejta 

të administratës publike. 

- Vendimi i gjykatave është i bazuar në ligj, pasi në objektin e padisë nuk është 

kundërshtuar ndonjë vendimmarrje e DAP. 

- Për gati 4 vite, paditësja është përballur personalisht me çdo pretendim dhe kërkesë 

të padrejtë antiligjore, me qëllim zvarritjen e procesit gjyqësor, duke ricikluar 

pretendime dhe kontrolle të përsëritura, për të demotivuar dhe dëmtuar akoma më 

shumë pozitën e saj me një drejtësi sa më të vonuar. 

- Përfundimisht paditësja ka kërkuar rrëzimin e kërkesës për pezullimin e ekzekutimit 

të vendimit të Gjykatës Administrative të Apelit. 

 

II. Vlerësimi i Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë 

12. Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji) vlerëson se Kodi i 

Procedurës Civile dhe ligji nr. 49/2012 “Për gjykatat administrative dhe gjykimin 

administrativ” (në vijim KPC dhe LGJA) ofrojnë për palët 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 KPC, apo nenit 28 e vijues të LGJA, kërkesa për dhënien e vendimit me 

ekzekutim të përkohshëm, sipas nenit 317 të KPC apo kërkesa për pezullimin e vendimit 

gjyqësor të formës së prerë, sipas nenit 469 dhe 479 të KPC. 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. 

13. 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. 

14. Në mënyrë të posaçme neni 479 i KPC 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 LGJA. 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.”. 

15. Përtej këtij rregullimi me karakter të përgjithshëm, Kolegji 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 LGJA. Konkretisht nevojitet të arsyetohet 

domosdoshmërisht dhe qartësisht se: 

a) 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; 

b) (nuk) cenohet rëndë interesi publik. 
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16. 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. 

17. Pra, Gjykata e Lartë, në bazë dhe për zbatim të nenit 479 të KPC për pranimin e 

një kërkese për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë duhet të 

konkludojë nëse ka rekurs të ushtruar konform kërkesave ligjore, 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 pariparueshëm 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 jenë konkrete dhe të referuara në ligj dhe në fakte e 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. Sidoqoftë, një rekurs i hartuar në përputhje me të gjitha kërkesat e ligjit është i 

domosdoshëm për pretendimet që paraqet rekursuesi edhe në kërkesën për pezullimin e 

ekzekutimit të vendimit gjyqësor.  

18. Mungesa në kërkesën që paraqitet nga pala e të gjithë argumenteve ligjore passjell 

edhe mospranimin e kërkesës për pezullim. Nga ana tjetër, abuzimi me mjetin ligjor të 

parashikuar nga neni 479 i KPC mund të shkaktojë dhe aktivizimin e përgjegjësisë personale 

pasurore të palës apo përfaqësuesit, sipas pikës 1 të nenit 34 të Kodit. Kjo është një praktikë e 

konsoliduar e këtij Kolegji. 

19. Duke ju kthyer rastit në shqyrtim, në funksion të zgjidhjes së çështjes konkrete, 

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

nga pala e paditur Ministria e Drejtësisë, është e bazuar në ligj dhe, si e tillë, duhet të 

pranohet.  

20. Ky Kolegj vëren se, në zbatim të pikës 1 të nenit 479 të KPC, pala paditëse në 

gjykimin e çështjes, ku është dhënë vendimi gjyqësor që kërkohet të pezullohet është njoftuar 

rregullisht për kërkesën e paraqitur nga pala kërkuese Ministria e Drejtësisë dhe, më datë 

11.02.2021 ka paraqitur prapësime, duke parashtruar argumente lidhur me pabazueshmërinë 

në ligj të kërkesës për pezullim dhe për qëndrimin e tyre. Pala paditëse, Juliana Hoxha ka 

pretenduar se zgjatja në kohë e vendimmarrjeve të gjykatave e ka dëmtuar atë financiarisht 

dhe të ardhmen e saj në profesion. Pala paditëse ka pretenduar se kërkimet e formësuara nga 

Ministria e Drejtësisë, në kërkesën për pezullim, nuk janë të parashikuara si raste të nenit 479 

të Kodit të Procedurës Civile që të përligjin nevojën për marrjen e vendimit për pranimin e 

kërkesës për pezullimin e ekzekutimit të vendimit. Gjithashtu, paditësja ka pretenduar se 

vendimi i gjykatave është i bazuar në ligj, pasi në objektin e padisë nuk është kundërshtuar 

ndonjë vendimmarrje e DAP. 

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

Drejtësisë kërkon pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor, Kolegji vlerëson se, në 

tërësinë e tyre ato nuk 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. Padyshim që shkaqet që lidhen me themelin e çështjes ky Kolegj do i 

vlerësojë në kohën kur do të shqyrtojë në dhomë këshillimi bazueshmërinë në ligj të vendimit 

të Gjykatës Administrative të Apelit. 

22. Kolegji çmon të nevojshme të theksojë 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, kërkesa për pezullimin e ekzekutimit 



 6 

mbetet një kërkim dhe pretendim i mbështetur në ligj, i bazuar në nenin 479, pika 1 shkronja 

“a” të Kodit të Procedurës Civile.   

23. Kolegji vlerëson se kërkuesi me pretendimet e tij nuk synon të ndikojë dhe diktojë 

vendimmarrjen e këtij Kolegji, lidhur me themelin e mosmarrëveshjes. Përmes kërkesës për 

pezullim, Ministria Drejtësisë nuk kundërshton haptazi detyrimet që rrjedhin nga 

vendimmarrja e Gjykatës Administrative të Apelit, por për sa kohë detyrimet e lindura nga ky 

vendimi gjyqësor përfshijnë, në radhë të parë, subjekte të tjerë, siç është Departamenti i 

Administratës Publike, si njësia përgjegjëse për anëtarët e Trupës së Nivelit të Lartë Drejtues, 

vetë ajo shfaqet në pamundësi efektive dhe objektive për të ekzekutuar një detyrim të kësaj 

natyre, që ka ngarkuar atë, si palë debitore. Ndërkohë që ligji i ka dhënë një rol përcaktues 

dhe të drejtpërdrejtë DAP në procedurën që lidhet me këtë kategori funksionarësh të lartë 

publik.   

24. Shkaku i pretenduar nga ana e palës kërkuese, se vlera e detyrimit e përcaktuar 

nga gjykata do të vinte në vështirësi financiare institucionin dhe emërimi i paditësit do të 

sillte vështirësi në mbarëvajtjen e funksionimit të Ministrisë së Drejtësisë, mbetet një 

pretendim i bazuar, për fazën në të cilën ndodhet çështja dhe që pret një zgjidhje 

përfundimtare nëpërmjet vlerësimit të shkaqeve të rekursit. Kolegji, duke marrë në 

konsideratë dhe natyrën e funksioneve që ushtron Ministria e Drejtësisë, vlerëson se vënia në 

vështirësi e ushtrimit të veprimtarisë së këtij organi, do të konvertohej në mundësi për të 

sjellë një cenim të rëndë të interesit publik. Interesi publik duhet kuptuar si raport mes 

mirëqenies individuale dhe asaj komunitare. Kolegji mban në konsideratë se një masë 

provizore e përkohshme, siç është pezullimi i ekzekutimit të vendimit vlerësohet i 

përshtatshëm për të garantuar moscënimin e interesit publik. 

25. Për sa më sipër, Kolegji vlerëson se ka vend për të pranuar kërkesën e paraqitur 

nga pala kërkuese Ministria e Drejtësisë për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 2911, 

datë 05.11.2019 të Gjykatës Administrative të Apelit. 

 

PËR KËTO ARSYE, 

 

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

gjykatat administrative dhe gjykimin e mosmarrëveshjeve administrative” dhe nenit 479 të 

Kodit të Procedurës Civile, 

 

VENDOSI: 

 

Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 2911, datë 05.11.2019 të Gjykatës Administrative të 

Apelit. 

 

Tiranë, më datë 20.05.2021 

 

    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 
 

 

 



1 
 

 
REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI ADMINISTRATIV 

 

Nr. 36 i Regj.Themeltar 

Nr. 36 i Vendimit 

 

V E N D I M 

NË EMËR TË REPUBLIKËS 

 

Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë, i përbërë nga: 

 

Sokol  SADUSHI  Kryesues 

    Sokol BINAJ   Anëtar 

Klodian KURUSHI  Anëtar    

 

në Tiranë, sot më datë 20.05.2021, mori në shqyrtim kërkesën për pezullim, në 

çështjen administrative me nr. Akti 36/2021, që i përket: 

 

KËRKUES:    Akademia e Forcave të Armatosura, përfaqësuar nga Avokatura 

e Shtetit 

 

OBJEKTI:   Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 56, datë 28.01.2021 të 

Gjykatës Administrative të Apelit. 

 

BAZA LIGJORE:   Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile 

 

në çështjen administrative me palë: 

 

PADITËS:   Shoqëria “DU&KO” shpk. 

 

TË PADITUR:  Komanda e Doktrinës dhe e Stërvitjes, pranë Shtabit të 

Përgjithshëm të Forcave të Armatosura 

 

PERSON I TRETË:  Organi Qendror Blerës, pranë Ministrisë së Punëve të 

Brendshme 

    Agjencia e Prokurimeve Publike 

OBJEKTI: Detyrimin e palës së paditur për të dëmshpërblyer dëmin që ka 

ardhur si pasojë e moslidhjes së kontratës, me objekt "Shërbimi 

i mirëmbajtjes, gjelbërimit e pastrimit të ambienteve të 

Komandës së Doktrinës dhe Stërvitjes", me operatorin 

ekonomik fitues të procedurës së tenderimit shoqërinë DU&KO 

shpk, në masën prej 1.680.273 lekë. Tërheqjen e inventarit 

pronë e shoqërisë DU&KO, që ka shërbyer për realizimin e 

kontratës së pastrim gjelbërimit për vitin 2013-2014, koshat e 

mbetjeve urbane, me kapacitet 1.1 m³, pesë copë barabane me 
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tubo plastike uji (me fi) 2/3, si dhe vegla të tjera të punës të 

domosdoshme për kryerjen e shërbimeve të pastrim gjelbërimit. 

 

KOLEGJI ADMINISTRATIV I GJYKATËS SË LARTË 

 

 pasi dëgjoi relacionin e gjyqtarit, z. Sokol Sadushi, dhe si e shqyrtoi çështjen në tërësi, 

në dhomë këshillimi, pa pjesëmarrjen e palëve; 

 

VËREN: 

 

1. Rrethanat e çështjes 

 

1. Nga aktet e administruara në dosjen gjyqësore rezulton se pala paditëse, shoqëria 

“DU&CO” shpk., është shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, me objekt të aktivitetit tregtar 

"shërbime të ndryshme dhe importe eksporti, projekte gjelbërimi në ambiente sociale dhe 

publike...zhvillimi i dekorit në mjedise urbane etj...” 

2. Më datë 13.02.2015 është publikuar nga autoriteti kontraktor procedura e prokurimit 

"Procedure e Hapur", me objekt "Loti II. Shërbim i pastrimit të mjediseve të brendshme dhe 

të jashtëm të Shkollës Shqiptare të Administratës Publike", me fond limit 1.065.158 lekë (pa 

TVSH). 

3. Më datën 16.03.2015, autoriteti kontraktor ka zhvilluar procedurën e prokurimit, në 

përfundim të cilit operatorët ekonomike janë për klasifikimin përfundimtar të ofertave dhe 

ofertuesit e skualifikuar. Sipas këtij klasifikimi rezulton renditja: “1.Shpresa shpk. 775.345 

lekë, skualifikuar; 2. "DU & KO" sh.p.k 866.172 lekë, kualifikuar.” 

4. Palët pjesëmarrëse në procedurën e prokurimit kanë paraqitur ankim pranë 

Autoritetit Kontraktor dhe nga ana e operatorit janë refuzuar ankesat. 

5. Më datë 05.05.2015 është shpallur fitues operatori ekonomik "DU&KO"shpk., me 

ofertë ekonomike 5.073.100 lekë, pa TVSH. 

6. Organi Qendror Blerës, Ministria e Punëve të Brendshme me shkresën nr. 5/7 prot., 

datë 06.05.2015 i ka dërguar autoritetit kontraktor, Komandës së Doktrinës dhe Stërvitjes 

autorizimin për lidhje kontrate, sipas të cilit: "Organi Qendror Blerës, Ministria e Punëve të 

Brendshme, në bazë të VKM-së nr. 28 datë 04.01.2015 "Për ngarkimin e Ministrisë së 

Punëve të Brendshme për kryerjen e procedurave të prokurimit publik, në emër dhe për 

llogari të Kryeministrisë, Ministrive dhe Institucioneve të varësisë, për disa mallra e 

shërbime", zhvilloi në datë 16.03.2015 procedurën e prokurimit "Procedurë e hapur" me 

objekt "Shërbim Pastrimi", me fond limit 16.461.114,4 lekë pa TVSH...". 

7. Me shkresën nr. 3521 prot., datë 23.09.2015 autoriteti kontraktor, Komanda e 

Doktrinës dhe Stërvitjes, me lëndë njoftim për mos lidhje kontrate më ka informuar se "Në 

zbatim të shkresës së ardhur nga titullari i Organit Qëndror Blerës të Ministrisë së Punëve të 

Brendshme me nr. 5/7 datë 06.05.2015, "Autorizim për lidhje kontrate", Ju bëjmë me dije se, 

Komanda e Doktrinës dhe Stërvitjes nuk ka lidhur kontratë me shoqërinë DU&KO sh.p.k me 

objekt "Shërbim pastrimi dhe gjelbërimi i ambienteve të jashtme të KDS-së". Kjo kontratë 

nuk është lidhur pasi me Urdhër të Ministrit të Mbrojtjes nr.676 datë 29.06.2015 "Për disa 

ndryshime në urdhërin e Ministrit të Mbrojtjes nr. 725 datë 18.08.2015 "Për miratimin e 

TOP-it të Batalionit të Mbështetjes së Shtabit të Përgjithshëm", me strukturën e re të 

Batalionit të Mbështetjes të Shtabit të Përgjithshëm të Forcave të Armatosura, është shtuar 

personel civil, i cili do të kryejë shërbimin e pastrimit të jashtëm të Gamizonit "Skënderbej".  

8. Me datë 28.09.2015 Organi Qendror Blerës ka anuluar procedurën e tenderimit Loti 

III "Shërbim i mirëmbajtjes, gjelbërimit dhe pastrimit të ambienteve të jashtme të KDS" me 

fond limit 6.422.461 lekë, pa Tvsh. 
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9. Në këto kushte, pala paditëse i është drejtuar gjykatës me padinë, ku pretendon se 

refuzimi për të lidhur kontrate është i pabazuar në ligj.  

10. Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Tiranë, me vendimin nr. 935, datë 

01.03.2016 ka vendosur: “Pranimin e pjesshëm të kërkesëpadisë. Detyrimin e palës së 

paditur Komanda e Doktrinës dhe Stërvitjes pranë Shtabit të Përgjithshëm të Forcave të 

Armatosura që ti paguajë palës paditëse Shoqërisë Du & Ko shpk shumën prej 449,984 lekë. 

Rrëzimin e padisë për pjesën tjetër të objektit të saj. ...” 

11.  Kundër këtij vendimi ka paraqitur ankim pala e paditur dhe Avokatura e Shtetit, të 

cilët kanë pretenduar prishjen e vendimit dhe rrëzimin e kërkesëpadisë. 

12. Gjykata Administrative e Apelit, me vendimin nr. 56, datë 28.01.2021 ka 

vendosur: "Lënien në fuqi të vendimit nr. 935 datë 01.03.2016 të Gjykatës Administrative të 

Shkallës së Parë Tiranë... 

13. Kundër vendimit nr. 56, datë 28.02.2021 të Gjykatës Administrative të Apelit ka 

paraqitur rekurs pala e paditur, e cila ka kërkuar prishjen e vendimeve dhe rrëzimin e 

kërkesëpadisë. 

14. Kërkuesi, Akademia e Forcave të Armatosura, përfaqësuar nga Avokatura e Shtetit 

ka paraqitur përpara Gjykatës së Lartë, më datë  25.03.2021 kërkesë për pezullimin e 

ekzekutimit të vendimit nr. 56, datë 28.02.2021 të Gjykatës Administrative të Apelit, duke 

parashtruar ndër të tjera se: 

- Bazuar në ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 "Për prokurimin publik"", një procedurë 

prokurimi mund të anulohet për arsye të interesit publik dhe, në rastin konkret, kemi 

ngritjen e një strukture brenda institucionit dhe konkretisht brenda numrit limit të 

strukturës aktuale. 

-  Heqja dorë e autoriteteve nga kontrata administrative bëhet vetëm nëse cenohet 

shkaku i ligjshëm saj. Fuqia e autoritetit administrativ për të prishur kontratat 

administrative njihet atëherë kur bëhet për interes publik dhe kur ky autoritet i njihet 

shprehimisht në ligj. 

- Ekzekutimi i vendimit të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë do t’i sillte 

buxhetit të shtetit një dëm të madh dhe të pariparueshëm ekonomik, të rëndë dhe të 

pazëvendësueshëm, duke konsideruar vlerën përkatëse të saj, e cila i korrespondon 

detyrimit që ka vendosur Gjykata. 

- Ekzistenca e një rreziku nënkupton domosdoshmëri dhe urgjencë dhe, në rastin tonë 

ekziston rreziku, pasi nga zyra Përmbarimore Tiranë është kërkuar zbatimi i vendimit 

të Gjykatës së Apelit Tiranë. 

- Ekziston rrezik i tashëm, real dhe i drejtpërdrejtë që paditësi cenohet në të drejtat e 

tij dhe për pasojë mund të vijë një dëm konkret. Aq më tepër flitet për natyrën e rëndë 

dhe të pariparueshme të dëmit, nga momenti që ekzekutohet vendimi dhe dëmi është 

eminent. 

 

II. Vlerësimi i Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë  

 

15. Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji) vlerëson se 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 
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mjete juridike të mbrojtjes së përkohshme procedurale janë të lidhura funksionalisht me 

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

16. Kolegji vlerëson se 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. 

17. 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: 

“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.”. 

18. Kolegji vëren se përtej këtij rregullimi me karakter të përgjithshëm, 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 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. 

19. 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. 

20. 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 jenë 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. 

21. Rezulton se pala tjetër pjesëmarrëse në gjykimin e çështjes, ku është dhënë 

vendimi gjyqësor që kërkohet të pezullohet, është njoftuar rregullisht për kërkesën e paraqitur 
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nga pala kërkuese dhe nuk ka parashtruar argumente lidhur me bazueshmërinë në ligj të 

kërkesës për pezullim dhe për qëndrimin e saj. 

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

kërkon pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor, pala kërkuese nuk ka paraqitur asnjë 

provë dhe nuk ka arsyetuar lidhur me ndonjë rrethanë konkrete për ta vlerësuar nëse jemi ose 

jo përpara rastit kur Gjykata e Lartë mund të konkludojë se nga ekzekutimi i menjëhershëm i 

vendimit gjyqësor do të vinin pasoja të rënda.  

 23. Kolegji çmon se, duke mbajtur parasysh natyrën e mosmarrëveshjes mes palëve, 

vendimmarrjet e gjykatave, 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, kërkesa e palës së paditur mbetet një 

kërkim dhe pretendim i pambështetur në ligj. Shkaku i pretenduar nga pala kërkuese se 

detyrimi i përcaktuar nga ana e Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë do t’i sillte buxhetit 

të shtetit një dëm të madh dhe të pariparueshëm ekonomik, të rëndë dhe të 

pazëvendësueshëm, mbetet një pretendim i paprovuar. 

 24. Për rrjedhojë, Kolegji vlerëson se nuk ka vend për të pranuar kërkesën e paraqitur 

nga pala kërkuese për pezullimin e ekzekutimit të vendimit të Gjykatës Administrative të 

Apelit Tiranë.  

 

PËR KËTO ARSYE, 

 

Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë, bazuar në nenin 1, pika 2, nenin 29 të ligjit 

nr. 49/2012 “Për gjykatat administrative dhe gjykimin e mosmarrëveshjeve administrative”, 

si dhe në nenin 479 të Kodit të Procedurës Civile; 

 

VENDOSI: 

 

Mospranimin e kërkesës së paraqitur nga Akademia e Forcave të Armatosura për pezullimin 

e ekzekutimit të vendimit nr. 56, datë 28.01.2021 të Gjykatës Administrative të Apelit.  

      Tiranë, më 20.05.2021 

 

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

 

Sokol BINAJ                                     Klodian KURUSHI                            Sokol SADUSHI 
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