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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 
KOLEGJI ADMINISTRATIV 

___________________________________________________________________________ 
Nr. 286 i Regj. Themeltar 
NR.286 i Vendimit 
 

V E N D I M 
NË EMËR TË REPUBLIKËS 

 
Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë, i përbërë nga: 

 
Sokol  Sadushi  Kryesues 

    Ervin Pupe   Anëtar 
Ilir Panda   Anëtar    

 
Sot, në Tiranë, më datë 21.12.2020 , mori në shqyrtim kërkesën për pezullim me nr.286/2020 
akti, që i përket: 

 
KËRKUES:   Njësia Vendore e Kujdesit Shëndetësor, Përmet 
OBJEKTI:  Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 832 datë 30.09.2020 të 

Gjykatës Administrative të Apelit, që ka lënë në fuqi vendimin nr. 392, 
datë 13.06.2016 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë 
Gjirokastër. 

 
BAZA LIGJORE:  Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile. 
 
Në çështjen me palë: 
 
PADITËS:  Rajmonda Leka 
                                                                              
I PADITUR:  Drejtoria e Shëndetit Publik                                                 
 
 

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. Nga aktet e administruara në praktikën gjyqësore rezulton se pala paditëse ka qenë 
në marrëdhënie pune me palën e paditur, Drejtoria e Shëndetit Publik, Përmet me detyrë 
kimiste. Me vërtetimin nr. 146 prot., datë 30.03.2016 vërtetohet se paditësja punon si kimiste 
pranë palës së paditur dhe ka pagën bruto prej 59.200 lekë dhe neto 48.774 lekë.  
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2. Në datën 24.03.2014, pranë palës së paditur është protokolluar një kërkesë e 
shtetasit Konstandin Leka nr.112 prot. datë 24.03.2016 i cili për shkak të faktit se është 
bashkëshort i paditëses dhe punojnë në të njëjtin institucion ka shprehur dëshirën për tu 
transferuar e për të punuar si mjek në qendrën shëndetësore Përmet.  
 3. Paditësja është njoftuar për zhvillimin e një takimi, sa i përket vijimësisë së 
marrëdhënies së punës. Më datë 29.12.2015, me shkresën e po kësaj date e nr. 480 prot., me 
lëndë “njoftim nr. 2 mbi vendimin e përfundimit të marrëdhënieve të punës midis znj. 
Rajmonda Leka dhe DSHP Përmet", paditësja është njoftuar se bazuar në Kodin e Punës në 
Republikën e Shqipërisë, në ligjin nr. 9367, datë 07.04.2005 "Për parandalimin e konfliktit të 
interesave në ushtrimin e funksioneve publike ", i ndryshuar, në urdhrin e Ministrit të 
Shëndetësisë nr. 49, datë 11.02.2011 “Për miratimin e Rregullores për organizimin dhe 
funksionimin e laboratorëve mjekësore”, Drejtori i DSHP Përmet ka vendosur përfundimin e 
marrëdhënies së punës së paditëses. Me vendimin nr. 8, datë 29.03.2016, Drejtori i Drejtorisë 
së Shëndetit Publik Përmet ka vendosur: “Përfundimin e marrëdhënieve të punës 
….Marrëdhëniet financiare dhe efektive me punëdhënësin do të ndërpriten duke filluar nga 
data 30.03.2016.”. 
 4.  Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Gjirokastër, me vendimin nr. 392  
datë 13.06.2016, ka vendosur: 

- “Pranimin e padisë pjesërisht. 
- Detyrimin e palës së paditur Drejtoria e Shëndetit Publik Përmet t’i paguaj palës 

paditëse Rajmonda Leka 9.5 paga mujore dëmshpërblim për zgjidhjen e kontratës së 
punës. 

- Rrëzimin e padisë për pjesën tjetër të objektit 
- Afati i përmbushjes së detyrimit është një muaj dhe është i ekzekutueshëm nga 

Shërbimi Përmbarimor pasi vendimi të marrë formë të prerë. 
- Shpenzimet gjyqësore i ngarkohen palëve në pjesë të barabarta. 
- Kundër këtij vendimi lejohet ankim brenda  15 ditëve nga e nesërmja e shpalljes në 

Gjykatën Administrative të Apelit Tiranë.  
5.Gjykata Administrative e Apelit, me vendimin nr. 832 (86-2020-993), datë 

30.09.2020, ka vendosur: 
- “Lënien në fuqi të vendimit nr. 392, datë 13.06.2016, të Gjykatës Administrative të 

Shkallës së Parë Gjirokastër.”       
4. Kundër vendimit nr. 832 (86-2020-993), datë 30.09.2020 të Gjykatës 

Administrative të Apelit, ka paraqitur rekurs Njësia Vendore e Kujdesit Shëndetësor Përmet, 
duke kundërshtuar vendimin e Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Gjirokastër dhe 
vendimin e Gjykatës Administrative të Apelit. 

5. Në datë 11.12.2020, Njësia Vendore e Kujdesit Shëndetësor Përmet ka paraqitur 
kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të vendimit dhe në mbështetje të kërkimit për 
pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor nr. 832 (86-2020-993), datë 30.09.2020  të 
Gjykatës së Apelit Administrativ, duke parashtruar këto shkaqe: 

- Nuk rezulton që pala paditëse të ketë kërkuar kalim procedural nga Drejtoria e 
Shëndetit Publik Përmet tek Njësia Vendore e Kujdesit Shëndetësor Përmet dhe as që Gjykata 
Administrative e Apelit të ketë bërë një kalim procedural të tillë. 

- Njësia Vendore e Kujdesit Shëndetësor Përmet është organ i krijuar me VKM 
nr.419, datë 104.07.2018 “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe funksionimit të operatorit 
të shërbimeve të kujdesit shëndetësor”. Nëse Gjykata Administrative e Apelit do kishte thirrur 
si palë në gjykim, Njësinë Vendore të Kujdesit Shëndetësor, do të na kishte përcaktuar në 
vendim si të paditur, sepse VKM kishte hyrë në fuqi për krijimin tonë si strukturë para 
shqyrtimit të çështjes në Gjykatën Administrative të Apelit Tiranë.  
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- Institucioni nuk ka fonde të mjaftueshme për ekzekutimin e këtij vendimi. Nuk kemi 
asnjë autorizim nga Ministria e Shëndetësisë pasi nuk kemi qenë palë në gjykim.  

 
 
II. Vlerësimi i Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë  

 
6. 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. 

7. 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 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. 

8. 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.”. 

9. Përtej këtij rregullimi me karakter të përgjithshëm, Kolegji Administrativ i 
Gjykatës së Lartë (në vijim 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 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. 
10. 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. 

11. 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 
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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. 

12. Nga shqyrtimi i shkaqeve konkrete për të cilat pala kërkuese Njësia Vendore e 
Kujdsit Shëndetësor Përmet kërkon pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor, Kolegji 
Administrativ vlerëson se kjo kërkesë, në tërësinë e saj, motivohet me shkaqe që kanë të 
bëjnë vetëm me drejtësinë, bazueshmërinë në ligj, të vendimeve të dhëna nga gjykata 
administrative e shkallës së parë dhe ajo e Apelit në zgjidhjen e çështjes, të cilat ky Kolegj i 
vlerëson në kohën kur shqyrton, në dhomë këshillimi, shkaqet e rekursit ndaj vendimit të 
Gjykatës Administrative të Apelit. 

14. Pretendimi kryesor mbi të cilin mbështetet kërkesa për pezullimin e ekzekutimit të 
vendimit lidhet me mosrespektimin e VKM nr.419 datë 04.07.2018 “Për krijimin, mënyrën e 
organizimit dhe funksionimit të operatorit të shërbimeve të kujdesit shëndetësor” i cili ka 
hyrë në fuqi para se çështja të gjykohej nga Gjykata e Apelit Administrativ Tiranë dhe lidhet 
me mos kryerjen e kalimit procedural të palës së paditur nga Drejtoria e Shëndetit Publik 
Përmet në Njësinë Vendore të Kujdesit Shëndetësor Përmet, nga Gjykata e Apelit 
Administrativ.  

15. Kolegji çmon se këto pretendime duhet të analizohen në kohën e shqyrtimit të 
rekursit dhe sa i përket kërkesës për pezullim të ekzekutimit të vendimit nuk rezulton që i 
padituri të ketë paraqitur akte provuese për të faktuar kërkesat e ligjit, sa i takon dëmit të 
rëndë dhe të pariparueshëm që eventualisht do t’i vijë kërkuesit nga ekzekutimi i vendimit 
gjyqësor. 
      

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 Njësia Vendore e Kujdesit Shëndetësor 
Përmet për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 832 (86-2020-993) të Gjykatës 
Administrative të Apelit me anë të të cilit është vendosur lënia në fuqi me vendimin nr. 392 
datë 13.06.2016, të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Gjirokastër.   
  

      Tiranë, më  21.12.2020 
 
  A N Ë T A R                   A N Ë T A R               K R Y E S U E S 
   
  Ilir PANDA                                          Ervin PUPE                                    Sokol SADUSHI 


