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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 
KOLEGJI ADMINISTRATIV 

 
Nr.  14 i Regj. Themeltar  
Nr.  14  i Vendimit 
 

V E N D I M 
NË EMËR TË REPUBLIKËS 

 
Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë, me trup gjykues të përbërë nga gjyqtarët: 

 
Sokol  SADUSHI - Kryesues 

    Asim  VOKSHI   - Anëtar 
Medi  BICI  - Anëtar 

 
sot më datën 28.02.2022mori në shqyrtim në dhomë këshillimi, çështjen administrative 

me nr. 31003-0014-2022 akti që i përket: 
 
KËRKUES: Shoqëria “ Idea Tel” Sh.p.k. 
 
OBJEKTI: Pezullimin e ekzekutimti të vendimit nr. 592 dhe nr.Akti 

14285/9537/6355, datë 24.11.2021 të Gjykatës Administrative 
të Apelit, vendim i cili ka ndryshuar vendimin nr. 1828, datë 
14.05.2018 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë 
Tiranë. 

 
BAZA LIGJORE: Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile të Republikës së 

Shqipërisë. Nenet 42, 43 të Kushtetutës së Republikës së 
Shqipërisë. Nenet 6/1 dhe 13 të Konventës Evropiane për 
Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive Themelore të Njëriut. 

 
në çështjen administrative me palë: 
 
PADITËS: Komanda e Forcës Detare 
 
I PADITUR: Shoqëria “ Idea Tel” Sh.p.k. 
 
OBJEKTI: Shpërblim dëmi kontraktor në vlerën 4.186.475 lekë, vlerë e 

cila përbëhet nga 2.428.17 lekë për moszbatim në afat të 
kontratës nr. 382/4, datë 30.12.2013 dhe 1.704.258 lekë për 
ndryshimin e çmimeve në kontratën shtesë nr. 90/1, datë 
17.03.2014. 
 

BAZA LIGJORE:  Nenet 32/a, 154 e vijues të Kodit të Procedurës Civile, nenet 
420, 476, 690, 691, 693, 694, 712 të Kodit Civil, nenet 35.1 i 
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ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “ Për prokurimin publik” i 
ndryshuar; Ligji nr. 154/2014 “ Për organizimin dhe 
funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”; Marrëvëshja 
kuadër nr. 540/2, datë 18.12.2013 e nënshkruar midis 
Ministrisë së Mbrojtjes dhe shoqërisë “Idea-tel “ shpk  dhe 
“AESComuncation”  shpk; Kontrata nr. 382/4, datë, 
30.12.2013; Kontrata shtesë nr. 90/1, datë 17.03.2014. 

 
 

KOLEGJI ADMINISTRATIV I GJYKATËS SË LARTË 
 

pasi dëgjoi në dhomë këshillimi relatimin e gjyqtarit Sokol Sadushi dhe si e shqyrtoi 
çështjen në tërësi, 

 
VËREN: 

 
I. Rrethanat e çështjes 

 
1.Rezulton se pala paditëse në proces Komanda e Forcës detare, pjesë e Forcave të 

Armatosura të Republikës së Shqipërisë, miratuar kjo e fundit përmes Dekretit të Presidentit 
të Republikës së shqipërisë me nr. 7458, datë 11.05.2012, në përfundim të procedurës së 
prokurimit të kryer nga ana e Ministrisë së Mbrojtjes me objekt “ Blerja, furnizimi, instalimi 
dhe vënia në punë e moduleve elektro-mekanike që gjenden të difektuara në Sistemin e 
Integruara të Vezhgimit të Hapsirës Detare (SIVHD) për vitin 2013”, si dhe atë me objekt 
“Mirëmbajtja e sistemit të vëzhgimit të integruar haspirës detare”, ka nënshkruar me 
shoqëritë “Idea-tel “ sh.p.k  dhe “AESComuncation”  sh.p.k., Marrëvëshjen kuadër nr. 540/2 
datë 18.12.2013, të klasifikuar si dokument në nivelin “i kufizuar” . Vlera e kësaj 
marrëveshje  për shoqërinë “Idea-tel “ sh.p.k.,   është 48,104,992 lekë pa TVSH. 

2.Bazuar në urdhrin e Ministrit të Mbrojtjes, Komanda e Forcës Detare ka nënshkruar me 
shoqërinë “Idea-tel “ sh.p.k., kontratën nr.382/4, datë 30.12.2013 , e klasifikuar në nivelin “ I 
kufizuar” , me afat zbatimi të kësaj kontrate 45 ditë kalendarike nga lidhja e saj dhe me çmim 
ai i ofruar nga shoqëria sipas marrëveshjes kuadër nr. 540/2, datë 18.12.2012, i cili do të 
mbetet i pandryshuar gjatë kohës së zbatimit të kontratës. 

3.Në vijim midis palëve është lidhur një tjetër kontratë me nr. 90/1, datë 17.03.2014, i 
klasifikuar “ I kufizuar”, me vlerë 9,594,926 lekë pa TVSH, e cilësuar si shtesë e kontratës 
bazë nr,. 382/4, datë 30.12.2013. 

4.Kontrolli i Lartë i Shtetit, ka ushtruar auditim dhe me raportin përfundimtar përcjellë 
pranë palës së paditëse më shkresën me nr. 125/54 prot, datë 30.09.2015 janë konstatuar 
shkelje në zbatimin e dy kontratave të sipërcituara..  

5.Sa sipër pala paditëse i është drejtuar Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë 
Tiranë, duke kërkuar sipas objektit të sipërcituar. 

6.Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Tiranë me vendimin nr. 1828 (80-2018-
1864), datë 14.05.2018, ka vendosur: “ Pranimin e pjesshëm të kërkesë padisë.Detyrimin e 
palës së paditur shoqëria “ Idea tel” sh.p.k., të paguajë në favor të palës paditëse Komanda e 
Forcës Detare, Reparti Ushtarak 2001, shumën prej 1,704,258 (një milion e shtatëqind e 
katër mijë e dyqind e pesëdhjetë e tetë) lekë, Rrëzimin për pjesën tjetër të kërkimeve” 

7.Gjykata Administrative e Apelit Tiranëme vendimin nr.592, datë 24.11.2021,ka 
vendosur: “Ndryshimin e vendimit nr. 1828, datë 14.05.2018 të Gjykatës Administrative të 
Shkallës së Parë Tiranë. Pranimin e padisë. Detyrimin e palës së paditur Shoqëria “ Idea 
Tel” sh.p.k., t’i paguajë palës paditëse Komanda e Forcës Detare dënimin në vlerën 
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4,186,475 ( katër milion e njëqind e tetëdhjetë e gjashtë mije e katërqind e shtatëdhjetë e 
pesë) lekë, vlerë e cila përbëhet nga 2,428,217 ( dy milion e katërqind e njëzetë e tetë mijë e 
dyqind e shtatëmbëdhjetë ) lekë, për mosbatim në afat të kontratës nr. 382/4, datë 30.12.2013 
dhe vlerën 1,704,258 (një milion e shtatëqind e katër mijë e dyqind e pesëdhjetë e tetë) lekë 
për ndryshimin e çmimeve në kontratën shtesë nr. 90/1, datë 17.03.2014”. 

8.Rezulton se ndaj vendimit nr. 592, datë 24.11.2021të Gjykatës Administrative të Apelit, 
ka ushtruar të drejtën e rekursit pala e paditur në gjykimin e themelit, Shoqëria “ Idea Tel 
sh.p.k. 

9.Me kërkesën nr. 4957 prot., datë 28.12.2021, pala e paditur Shoqëria “ Idea Tel shpk i 
është drejtuar Gjykatës së Lartë për të kërkuar vendosjen e pezullimit të ekzekutimit të 
vendimit nr. 592 dhe nr. Akti 14285/9537/6355, datë 24.11.2021 të Gjykatës Administrative 
të Apelit, vendim i cili ka ndryshuar vendimin nr. 1828, datë 14.05.2018 të Gjykatës 
Administrative të Shkallës së Parë Tiranë, e cila ishte vënë në ekzekutim nga pala paditëse 
nëpërmjet shërbimit përmbarimor. Nëkëtëkërkesë, pala e paditur ka pretenduarkëtoshkaqe: 

- Ёshtë e qartë se ekzekutimi i menjëhershëm do të sillte pasoja të rënda dhe të 
pariparueshme përsa i përket pagesës së shumës së detyrimit, shumë e cila nuk ka 
asnjë garanci që mund të kthehet nga paditësi në rast pranimi të rekursit të të paditurit 
nga ana e gjykatës së lartë. 

- Nga ana tjetër, pala e paditur konkretisht pasuria që ajo disponon dhe vetë aktivitetit 
tregtar i saj, garanton që shuma në fjalë në rast mospranimi të rekursit, nuk përbën 
problem për pagimin e saj, pasi është shumë tepër e vogël për aktivitetin tregtar të saj. 
Kjo bazuar në vlerën e pasurive që ajo disponon, vlerën e aktivitetit tregtar që realizon 
prej vitesh.  

10. Me vendimin e datës 19.01.2022, gjyqtari relator, ka vendosur: T’i caktojë palës 
kërkuese një afat 5 ditor, duke filluar ky afat nga dita e nesërme e marrjes dijeni të këtij 
vendimi, për plotësimin e të metave siç përcaktohet në pjesën arsyetuese të këtij vendimi”, 
pasi nga pala kërkuese nuk ishin plotësuar, kërkesat e nenit 56 të ligjit nr. 49/2012. 
Rezultonse në datë 31.01.2022, nga pala kërkuese janë plotësuar të metat e konstatuara nga 
ana e gjykatës. 

11. Kërkesa e palës së paditur Shoqëria “ Idea Tel shpk për pezullimin e vendimit nr. 592 
dhe nr. Akti 14285/9537/6355, datë 24.11.2021 të Gjykatës Administrative të Apelit, vendim 
i cili ka ndryshuar vendimin nr.1828, datë 14.05.2018 të Gjykatës Administrative të Shkallës 
së Parë Tiranë, i është njoftuar palëve të interesuara: Avokaturës së Shtetit në datën 
04.02.2022, Komanda e Forcës Detare  në datën 07.02.2022, bazuar në parashikimet ligjore 
te nenit 479/2 të Kodit të Procedurës Civile, nuk kanë paraqitur parashtrime me shkrim. 

 
II. Vlerësimi i Kolegjit Administrativ  

 
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 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. 

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 
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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 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.”. 

15. 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. 
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 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 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 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. 

18. Nga shqyrtimi i shkaqeve konkrete, për të cilat pala kërkuese Shoqëria “ Idea Tel 
sh.p.k., kërkon pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor nr. 592, datë 24.11.2021 të 
Gjykatës Administrative të Apelit, Kolegji Administrativ 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 do të gjykohet në dhomë 
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këshillimi nga Kolegji Administrativ, në lidhje me shkaqet e rekursit ndaj vendimit të 
Gjykatës Administrative të Apelit. 

19. Kolegji vlerëson se vendimet gjyqësore janë të detyrueshme për t’u zbatuar dhe vetëm 
në rrethanat e parashikuara shprehimisht nga neni 479/1 i Kodit të Procedurës Civile mund të 
vendoset pezullimi i ekzekutimit të tyre. Kërkuesi në mënyrë hipotetike parashtron 
mundësinë e ardhjes së pasojave të rënda për palën e paditurShoqëria “ Idea Tel sh.p.k, 
ndërkohë që kërkuesi ka detyrimin të provojë vetëm dëmin që i vjen atij si palë kërkuese nga 
ekzekutimim i vendimit. Për më tepër, argumentat e paraqitura nga kërkuesi ngelen vetëm në 
fazën e pretendimeve të tij, për aq kohë sa nuk ka paraqitur asnjë provë që të provojë 
pamundësinë financiare në ekzekutimin e detyrimit në fjalë. 

20. Për sa i përket motivit të fundit dhe të vetëm, që formalisht përfshihet në rastin e 
shkronjës a) të pikës 1 të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile, vihet re se pala kërkuese 
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 për palën kërkuese. Për më tepër qëvetë pala kërkuese ka 
deklaruar në kërkesën për pezullim se “...shuma në fjalë në rast mospranimi të rekursit, nuk 
përbën problem për pagimin e saj, pasi është shumë tepër e vogël për aktivitetin tregtar të 
saj...” 

21. Kolegji 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. 

22. Mbështetur sa më sipër, Kolegji vlerëson se nuk ka vend për të pranuar kërkesën, e 
paraqitur nga kërkuesi Shoqëria “ Idea Tel shpk,  për pezullimin e ekzekutimit të vendimit 
gjyqësor të formës së prerë. 

 
PËR KËTO ARSYE,  

 
Kolegji Administrtiv 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 pala e paditur Shoqëria “ Idea Tel sh.p.k., për 
pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 592, datë 24.11.2021, të Gjykatës Administrative të 
Apelit.  

Tiranë, më 28.02.2022 
 
 
   ANËTAR                                          ANËTAR                                          KRYESUES 
 
 Medi BICI                                        Asim VOKSHI    Sokol SADUSHI 
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 
KOLEGJI ADMINISTRATIV 

 
Nr.  17  i Regj.Themeltar 
Nr.  17  i Vendimit 

V E N D I M 
NË EMËR TË REPUBLIKËS 

 
Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë, me trup gjykues të përbërë nga gjyqtarët: 

 
Sokol SADUSHI - Kryesues 

    Asim VOKSHI - Anëtar 
Medi BICI  - Anëtar    

 
sot më datë 28.02.2022, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën nr. Regj. Them 17, 

datë 30.12.2021, që u përket palëve: 
 

KËRKUES:   Drejtoria e Shërbimit Spitalor “Dr. Stefan Gjoni” Krujë 
 
OBJEKTI:  Pezullimi i ekzekutimit të vendimit nr. 507, datë 07.10.2021. 
 
BAZA LIGJORE:  Neni 479/1/a i Kodit të Procedurës Civile. 
 
Në çështjen me palë: 
 
PADITËS:  Kujtime Salillari 
 
I PADITUR:  Drejtoria e Shërbimit Spitalor “Dr. Stefan Gjoni” Krujë. 
    
OBJEKTI: Dëmshpërblimin prej gjashtë muajsh pagë për mosrespektim të procedurës 

së pushimit kolektiv nga puna me urdhrin nr. 6, datë 09.02.2016 për 
zgjidhjen e kontratës së punës. 

 Dëmshpërblimin për vjetërsi në punë në periudhën nga data 19.05.1996- 
09.05.2016 me 9.5 (nëntë pikë pesë) paga mujore. 

 Pagesën e pushimeve (lejes) së pamarrë në masën e 8 ditëve.  
 

KOLEGJI ADMINISTRATIV I GJYKATËS SË LARTË 
 

pasi dëgjoi relacionin e gjyqtarit Asim Vokshi dhe si e shqyrtoi çështjen në tërësi, në dhomë 
këshillimi,  
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V Ë R E N: 

 
I. Rrethanat e çështjes 

 
     1. Paditësja Kujtime Salillari ka filluar marrëdhënien e punës pranë palës së paditur në 

datë 19.05.1996 me detyrën kimiste në laboratorin e spitalit, detyrë të cilën e ka ushtruar deri më 
datë 09.05.2016, kur janë ndërprerë marrëdhëniet e punës për shkak të shkurtimit të vendit të 
punës, fakt ky i provuar nga libreza e punës së paditëses nr. regj., them 90/1.  

2. Me shkresën nr. 4892, datë 30.10.2015, Ministri i Shëndetësisë ka miratuar strukturën 
analitike të shërbimit spitalor viti 2016, sipas të cilës është miratuar një numër prej 156 
punonjësish. Struktura analitik i është përcjellë palës së paditur nëpërmjet shkresës nr. 4981/1, 
prot date 30.10.2015, ku i kërkohet që të zbatohen me rigorozitet afatet e parashikuara në Kodin 
e Punës për njoftimin e atyre punonjësve të cilëve u ndryshon apo u shkurtohet vendi i punës. 

3. Bazuar në strukturën e re, Drejtoria e Shërbimit Spitalor Krujë ka nisur procedurën e 
pushimit kolektiv nga puna të parashikuar në nenin 148 të Kodit të Punës. Konkretisht me 
shkresën nr. 512 prot., datë 06.11.2015, Drejtoria e Shërbimit Spitalor Krujë ka bërë njoftimin 
për këshillimet me punëmarrësit për pasojat e këtyre shkurtimeve. Nëpërmjet shkresës nr. 536 
prot, datë 16.11.2015 Drejtoria e Shërbimit Spitalor Krujë i ka dërguar Ministrisë së Punës dhe të 
Çështjeve Sociale njoftimin e afishuar për largimin kolektiv nga puna të bërë me miratimin e 
strukturës analitike nga Ministria e Shëndetësisë. 

4. Me shkresën nr. 543 prot, datë 17.11.2015 Drejtoria e Shërbimit Spitalor Krujë i ka 
kërkuar Ministrisë së Shëndetësisë përcaktimin e kritereve të largimit nga puna të punonjësve. 
Me udhëzimin nr. 489 prot, datë 17.11.2015, Ministri i Shëndetësisë ka përcaktuar kriteret bazë 
që duhet të merren në konsideratë nga komisioni i shqyrtimit të dosjeve të punonjësve. 
Komisioni i shqyrtimit të dosjeve ka mbajtur procesverbalin nr. 1, datës 26.11.2015, në të cilin 
janë pasqyruar pozicionet e punës të cilat shkrihen. 

5. Rezulton se me urdhrin nr. 6, datë 09.02.2016 të Drejtorit të Drejtorisë së Shërbimit 
Spitalor Krujë është bërë zgjidhja e kontratës së punës për 19 punonjës të kësaj drejtorie, pjesë e 
të cilëve është dhe znj. Kujtime Salillari. Sipas pikës 2 të këtij urdhri, marrëdhëniet e punës dhe 
ato financiare i shkëputen në datë 09.05.2016. Duke mos qenë dakord me ndërprerjen e 
marrëdhënieve të punës me palën e paditur, paditësja i është drejtuar i është drejtuar Gjykatës 
Administrative të Shkallës së Parë Tiranë në datë 07.07.2016.  

6. Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Tiranë, me vendimin nr. 4732 (80-2016-
4769), datë 14.10.2016,  ka vendosur:  

“ -Pranimin e padisë; -Detyrimin e të paditurit t'i paguajë paditëses tetë ditë pagë për shkak 
të moskryerjes së pushimeve vjetore për vitin 2016-të; -Detyrimin e të paditurit t'i paguaje 
paditëses gjashtë muaj pagë për mosrespektim të procedurës së pushimit kolektiv; -Detyrimin e 
të paditurit t'i paguajë paditëses 9.5 (nëntë pikë pesë) paga si shpërblim për vjetërsi në punë; -
Shpenzimet gjyqësore i ngarkohen palës së paditur. Ky vendim gjyqësor është i ekzekutueshëm 
nga Zyra Përmbarimore; -Ngarkohet Zyra Përmbarimore të ekzekutojë plotësisht detyrimin nga 
dita që vendimi të marrë formë të prerë; -Kundër këtij vendimi lejohet ankim në Gjykatën 
Administrative të Apelit Tiranë brenda 15 ditëve nga e nesërmja e shpalljes se vendimit ndërsa 
për palën në mungesë ky afat fillon nga e nesërmja e marrjes dijeni.” 

7. Pala e paditur Drejtoria e Shërbimit Spitalor ‘Dr. Stefan Gjoni” Krujë ka ushtruar ankim 
ndaj vendimit nr. 4732 (80-2016-4769), datë 14.10.2016 të Gjykatës Administrative të Shkallës 



3 
 

së Parë Tiranë duke kërkuar prishjen e vendimit. Pala paditëse ka parashtruar kundërankim duke 
kërkuar lënien e fuqi të vendimit.  

8. Gjykata Administrative e Apelit, me vendimin nr. 507, datë 07.10.2021 ka vendosur:  
“Lënien në fuqi të vendimit nr. 4732 (80-2016-4769), datë 14.10.2016 të Gjykatës 

Administrative të Shkallës së Parë Tiranë. –Kundër këtij vendimi lejohet rekurs në Kolegjin 
Administrativ të Gjykatës së Lartë brenda 30 ditëve afat që fillon nga e nesërmja e njoftimit të 
vendimit.” 

9. Kundër vendimit nr. 507, datë 07.10.2021 ka paraqitur rekurs dhe kërkesë për pezullimin e 
ekzekutimit të vendimit pala e paditur Drejtoria e Shërbimit Spitalor ‘Dr. Stefan Gjoni” Krujë. 
Kërkesa për pezullimin e ekzekutimit të vendimit është regjistruar pranë Gjykatës së Lartë, në 
datë 30.12.2021 (datë në të cilën është regjistruar edhe rekursi), ku parashtrohen ndër të tjera 
këto shkaqe për pezullim: 

- Kërkimin tonë e motivojmë me drejtësinë dhe pabazueshmërinë në prova e në ligj të 
vendimeve të të dyja gjykatave të faktit, të cilat Gjykata e Lartë ka mundësi ti konstatoj gjatë 
gjykimit të saj dhe ku haptazi ekziston mundësia që kjo vendimmarrje të ndryshoj. 

-Nga ana e kësaj gjykate janë dhënë vendime edhe për disa punonjës të tjerë. Ministria e 
Shëndetësisë e cila doli me vendim për ndryshim të strukturës analitike për shërbimin spitalore 
për vitin 2016 nuk ka nxjerr fonde për dëmshpërblimet për punonjësit e larguar për shkak të 
ndryshimit të strukturës. 

-Spitali po kalon vështirësi financiare. Për shkak të pandemisë buxheti i spitalit duhet të jetë 
në gatishmëri të plotë për të përballuar situatën pandemike. Mungesa e fondeve për një situatë të 
tillë ku dihet që institucionet buxhetore nuk mund të veprojnë pa miratimin e nnjë fondi të 
posaçëm dhe ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit do çonte në pamundësi për pagimin e 
pagave të punonjësve të tjerë të cilët aktualisht po përballen me një punë të madhe. 

-Ekzekutimi i menjëhershëm do të sillte dëme serioze dhe të pariparueshme e pasoja të rënda. 
Duke rrezikuar funksionimin e spitalit. 

                                                                                                                                                                                    
II. Vlerësimi i Kolegjit Administrativ  

 
10. 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 mjete juridike të mbrojtjes së përkohshme procedurale janë të lidhura 
funksionalisht me mjetet kryesore të aksesit në gjykatë, qoftë padinë apo ankimet. 

11. 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. 
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12. 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 të nenit 479 të KPrC 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.” 
13. 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. 
14.  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. 

15. 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 
duhet të verifikojë 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. 

16.  Duke iu rikthyer rastit konkret, Kolegji vlerëson se  shqyrtimi i shkaqeve konkrete për të 
cilat pala kërkuese ka depozituar kërkesën për pezullimin e ekzekutimit të vendimit të formës së 
prerë, nuk i janë bashkëlidhur prova se përse ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit do të sillte 
pasoja të rënda dhe të pariparueshme për të. Kolegji vlerëson se pretendimet e kërkuesit mbeten 
të paprovuara dhe në nivel hipotetik, pasi nuk janë paraqitur prova në mbështetje të tyre, që të 
provojë pamundësinë absolute financiare në ekzekutimin e detyrimit në fjalë dhe përse 
ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit do të sillte pasoja të rënda e të pariparueshme. Mos 
dakordësia e kërkuesit me vendimin e gjykatës, nuk përbën shkak për pezullimin e ekzekutimit të 
vendimit të formës së prerë. Vendimet gjyqësore të formës së prerë janë të detyrueshme për t’u 
zbatuar dhe vetëm në rrethana tepër specifike, mund të vendoset pezullimi i ekzekutimit të tyre. 
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Në zgjidhjen e kësaj çështje gjykata mban parasysh edhe llojin e vendimmarrjes së gjykatave më 
të ulta, si dhe balancën e interesave të palëve në gjykimin e themelit. 
 

PËR KËTO ARSYE, 
 

Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë, bazuar në nenin 479 të Kodit të Procedurës Civile, 
 

V E N D O S I: 
 

Mospranimin e kërkesës së paraqitur nga kërkuesi Drejtoria e Shërbimit Spitalor ‘Dr. Stefan 
Gjoni” Krujë, për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 507, datë 07.10.2021  të Gjykatës 
Administrative të Apelit Tiranë. 

 
      Tiranë, më  28.02.2022 

 
 
  A N Ë T A R                    A N Ë T A R                K R Y E S U E S  
 
  Medi BICI                  Asim VOKSHI                  Sokol SADUSHI 
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 
KOLEGJI ADMINISTRATIV 

 
Nr. 22 i Regj. Themeltar  
Nr. 22 i Vendimit 
 

V E N D I M 
NË EMËR TË REPUBLIKËS 

 
Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë, me trup gjykues të përbërë nga gjyqtarët: 

 
Sokol SADUSHI - Kryesues 

    Asim VOKSHI   - Anëtar 
Medi BICI            - Anëtar 

 
sot më datën 28.02.2022 mori në shqyrtim në dhomë këshillimi, çështjen administrative me 

nr. 31003-0022-2022 akti që i përket: 
 
KËRKUES: Dega e Doganës Kapshticë Korçë, përfaqësuar nga Avokatura e 

Shtetit. 
 
OBJEKTI:  Pezullimin i ekzekutimit të vendimit nr. 596, datë 01.12.2021 të 

Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë, me anë të së cilës është 
vendosur “Ndryshimi i vendimit nr. 678, datë 29.12.2016 të 
Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Korçë dhe pranimin e 
padisë” 

 
BAZA LIGJORE:  Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile të Republikës së Shqipërisë.  
 
në çështjen administrative me palë: 
 
PADITËS: Shoqëria “ Paskal 2002”, shpk 
 
I PADITUR: Dega e Doganës Kapshticë 
 
OBJEKTI: Shfuqizimi i vendimit të Degës së Doganës Kapshticë nr. 100, datë 

29.06.2016 vendosur subjektit “Paskal 2002”, si vendim i nxjerrë 
në kundërshtim me ligjin. 
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Shfuqizimi i vendimit të Degës së Doganës Kapshticë nr. 101, datë 
29.06.2016 vendosur subjektit “Paskal 2002”, si vendim i nxjerrë 
në kundërshtim me ligjin. 
Detyrimin e Degës së Doganës Kapshticë të përmbushë detyrimin 
e parashikuar në vendimin nr.100, datë 29.06.2016 në shumën 
2.826.272 lekë dhe detyrimin e paguar për efekt të vendimit nr. 
101, datë 29.06.2016 në shumën 2.215.770 lekë të vendosur 
subjektit “Paskal 2002”. 

 
BAZA LIGJORE:  Nenet 31, 32, 154, 202 e vijues të Kodit të Procedurës Civile; Ligji 

nr.49/2012 “Për Gjykatat Administrative dhe Gjykimin e 
Mosmarrëveshjeve Administrative”; Nenet 8, 10, 8-20, 102 e në 
vijim të Kodit Doganor; Nenet 9-14, 20-28, 112-124, 115-116 të 
Kodit të Procedurave Administrative; VKM nr. 205, datë 
13.04.1999 “Për dispozitat zbatuese të Kodit Doganor”, i 
ndryshuar; Nomenklatura e kombinuar të mallrave 2013, e 
ndryshuar. 

 
KOLEGJI ADMINISTRATIV I GJYKATËS SË LARTË 

 
pasi dëgjoi në dhomë këshillimi relatimin e gjyqtarit Asim Vokshi dhe si e shqyrtoi çështjen 

në tërësi, 
 

V Ë R E N: 
 

I. Rrethanat e çështjes 
 
1. Referuar akteve të administruara në dosjen gjyqësore, rezulton se shoqëria “ Paskal 2002” 

shpk palë paditëse në proces, gjatë ushtrimit të veprimtarisë së saj tregtare në fushën e “ Tregtisë 
me shumicë dhe pakicë të artikujve të ndryshëm industrial dhe ushqimor..”, rezulton se 
nëpërmjet deklaratave doganore të importit R-10779, datë 17.10.2014, R-11517, datë 
28.05.2015, R-366, datë 16.01.2015, R-2377, datë 21.03.2015, R-3126, datë 14.04.2015, R-4659, 
datë 28.05.2015, R-6255, datë 23.07.2015 ka deklaruar pranë Degës së Doganës Kapshticë 
artikullin “ Ullinj të ruajtur në shëllirë” me kod tarifor 07112090, me taksë doganore 0%. 

2. Kontrolli i Lartë i Shtetit ka kryer auditim të vlerësimit doganor dhe klasifikimit tarifor të 
mallrave në Degën e Doganës Kapshticë, për periudhën 01-30.09.2014 ku janë audituar edhe 
praktikat e zhdoganimit të palës paditëse, nga ku ka rezultuar se është keqklasifikuar kodi tarifor, 
veprime të cilat kanë sjell shmangie të detyrimeve doganore. 

3. Në këto kushte nga ana e palës së paditur në proces Dega e Doganës Kapshticë bazuar ne 
nenet 261.1, 261.2 të Kodit Doganor janë marrë vendimet objekt gjykimi për pagimin e detyrimit 
doganor të shoqërisë “ Paskal 2002” shpk. 

4. Sa sipër pala paditëse i është drejtuar Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Korçë, 
duke kërkuar sipas objektit të sipërcituar. 

5. Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Korçë me vendimin nr. 1635 (678), datë 
29.12.2016, ka vendosur:  

“Rrëzimin e kërkesë padisë.” 
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6. Gjykata Administrative e Apelit Tiranë me vendimin nr. 596, datë 01.12.2021,  ka 
vendosur:  

“Ndryshimin e vendimit nr. 678, datë 29.12.2016 të Gjykatës Administrative të Shkallës së 
Parë Korçë. Pranimin e padisë. Shfuqizimin e vendimit nr. 100, datë 29.06.2016 të Degës së 
Doganës Kapshticë si një akt i nxjerrë në kundërshtim me ligjin. Shfuqizimin e vendimit nr. 101, 
datë 29.06.2016 të Degës së Doganës Kapshticë si një akt i nxjerrë në kundërshtim me ligjin.  
Detyrimin e Degës së Doganës Kapshticë të përmbushë detyrimin e parashikuar në nenin 289 të 
Kodit Doganor duke rimbursuar detyrimin e paguar për efekt të vendimin nr. 100, datë 
29.06.2016 në shumën 2.826.272 lekë dhe detyrimin e paguar për efekt të vendimit nr. 101, datë 
29.06.2016 në shumën 2.215.770 lekë” 

7. Rezulton se ndaj vendimit nr. 596, datë 01.12.2021 të Gjykatës Administrative të Apelit, 
ka ushtruar të drejtën e rekursit pala e paditur në gjykimin e themelit, Dega e Doganës Kapshticë, 
përfaqësuar nga Avokatura e Shtetit. 

8. Me kërkesën nr. 4982/2 prot., datë 17.01.2022, pala e paditur Dega e Doganës Kapshticë, 
përfaqësuar nga Avokatura e Shtetit i është drejtuar Gjykatës së Lartë për të kërkuar vendosjen e 
pezullimit të ekzekutimit të vendimit nr. 596, datë 01.12.2021 të Gjykatës Administrative të 
Apelit, vendim i cili ka ndryshuar vendimin nr. 678, datë 29.12.2016 të Gjykatës Administrative 
të Shkallës së Parë Korçë, e cila ishte vënë në ekzekutim nga pala paditëse nëpërmjet shërbimit 
përmbarimor. Në këtë kërkesë, pala e paditur ka pretenduar këto shkaqe: 

- Ekzekutimi i vendimit gjyqësor do të shkaktonte një dëm të konsiderueshëm ndaj 
administratës doganore, në kushtet kur çështja nuk është zgjidhur në themel ende nga 
Gjykata e Lartë. 

- Nëse Gjykata e Lartë do të linte në fuqi vendimin e Gjykatës së Shkallës së Parë , do të 
sillte pasoja, pasi kjo shumë është relativisht  e konsiderueshme për t’u ekzekutuar dhe e 
pamundur për t’u rikthyer në llogarinë e Degës së Doganës. 

- Do të sillte pasoja të renda për interesin publik. 
9. Me vendimin e datës 26.01.2022, gjyqtari relator, ka vendosur: T’i caktojë palës kërkuese 

një afat 5 ditor, duke filluar ky afat nga dita e nesërme e marrjes dijeni të këtij vendimi, për 
plotësimin e të metave siç përcaktohet në pjesën arsyetuese të këtij vendimi”, pasi nga pala 
kërkuese nuk ishin plotësuar, kërkesat e nenit 56 të ligjit nr. 49/2012. Rezulton se në datë 
02.02.2022, nga pala kërkuese janë plotësuar të metat e konstatuara nga ana e gjykatës. 

10. Kërkesa e palës së paditur për pezullimin e vendimit nr. 596, datë 01.12.2021 të Gjykatës 
Administrative të Apelit, vendim i cili ka ndryshuar vendimin nr. 678, datë 29.12.2016 të 
Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Korçë, i është njoftuar palëve të interesuara: 
Shoqërisë “ Paskal 2002” shpk  në datën 10.02.2022, dhe në përputhje me parashikimet ligjore te 
nenit 479/2 të Kodit të Procedurës Civile, nuk ka paraqitur parashtrime me shkrim. 
 

II. Vlerësimi i Kolegjit Administrativ  
 

11. 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, 
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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. 

12. 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. 

13. 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 të nenit 479 të KPrC 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.” 
14. 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. 
15. 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. 

16. 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. 
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17. Gjithashtu, ky Kolegj vëren se pala tjetër pjesëmarrëse në gjykimin e çështjes ku është 
dhënë vendimi gjyqësor që kërkohet të pezullohet, është njoftuar rregullisht për kërkesën e 
paraqitur nga pala kërkuese dhe ku pala paditëse nuk ka paraqitur parashtrime argumente lidhur 
me bazueshmërinë në ligj të kërkesës për pezullim dhe për qëndrimin e tyre. 

18. Nga shqyrtimi i shkaqeve konkrete për të cilat pala kërkuese Dega e Doganës Kapshticë 
Korçë, përfaqësuar nga Avokatura e Shtetit kërkon pezullimin e ekzekutimit të vendimit 
gjyqësor nr. 596, datë 01.12.2021 të Gjykatës Administrative të Apelit, Kolegji Administrativ 
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 
do të gjykohet në dhomë këshillimi nga Kolegji Administrativ, në lidhje me shkaqet e rekursit 
ndaj vendimit të Gjykatës Administrative të Apelit. 

19. Për sa i përket motivit të fundit dhe të vetëm, që formalisht përfshihet në rastin e 
shkronjës “a” të pikës 1 të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile, vihet re se pala kërkuese 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 për palën kërkuese.  

20. Mbështetur sa më sipër, Kolegji vlerëson se nuk ka vend për të pranuar kërkesën, e 
paraqitur nga kërkuesi Dega e Doganës Kapshticë, përfaqësuar nga Avokatura e Shtetit, për 
pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë. 
 

PËR KËTO ARSYE,  
 

      Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë, bazuar në nenin 1, pika 2, të ligjit nr. 49/2012, 
datë 03.05.2012 “Për gjykatat administrative dhe gjykimin e mosmarrëveshjeve administrative”, 
i ndryshuar , si dhe nenin 479 të Kodit të Procedurës Civile,  
 

 V E N D O S I: 
 

       Mospranimin e kërkesës së paraqitur nga pala e paditur Dega e Doganës Kapshticë, 
përfaqësuar nga Avokatura e Shtetit, për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 596, datë 
21.12.2021, të Gjykatës Administrative të Apelit.  
 

Tiranë, më 28.02.2022 
 
 
   ANËTAR                                           ANËTAR                                              KRYESUES 
 
  Medi BICI                                        Asim VOKSHI        Sokol SADUSHI 
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 
KOLEGJI ADMINISTRATIV 

 
Nr. 67  i  Regj.Themeltar 
Nr. 67 i Vendimit  

V E N D I M 
NË EMËR TË REPUBLIKËS 

 
Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë, me trup gjykues të përbërë nga gjyqtarët: 

 
Sokol SADUSHI - Kryesues 

    Asim VOKSHI - Anëtar 
Medi BICI  - Anëtar    

 
sot më datë 28.02.2022, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën nr. regj. them 67, 

datë 24.11.2021, që u përket palëve: 
 

KËRKUES:   Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor, Tiranë 
 
OBJEKTI:  Pezullimi i ekzekutimit të vendimit nr. 290, datë 26.05.2021 të Gjykatës 

Administrative të Apelit Tiranë. 
 
BAZA LIGJORE:  Neni 479/1/a i Kodit të Procedurës Civile. 
 
Në çështjen me palë: 
 
PADITËS:  Enerjeta Stefanidhi 
 
I PADITUR:  Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor 
    
OBJEKTI: 1. Konstatimin e marrëdhënies së punës që i përket punëmarrëses Enerjeta 

Stefanidhi të zgjidhur nga pala e paditur Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm 
të Kujdesit Shëndetësor nëpërmjet urdhrit nr. 3056 prot, date 22.06.2016 
"Për ndryshim pozicioni pune", në mënyrë të menjëhershme pa shkaqe të 
justifikuara. 
2. Detyrimin e palës së paditur Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të 
Kujdesit Shëndetësor të dëmshpërblejë paditësen me 3 (tre) paga mujore, 
për mosrespektim të afatit të njoftimit për zgjidhjen e kontratës së punës. 
3. Detyrimin e palës së paditur Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të 
Kujdesit Shëndetësor të dëmshpërblejë paditësen me 2 (dy) paga mujore, 
për mosrespektim të procedurës së zgjidhjes së kontratës së punës. 
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4. Detyrimin e palës së paditur Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të 
Kujdesit Shëndetësor të dëmshpërblejë paditësen me pagën e 3 (tre) muaj 
e 15 ditëve, si shpërblim për vjetërsi në punë. 
5. Detyrimin e palës së paditur Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të 
Kujdesit Shëndetësor të dëmshpërblejë paditësen me 12 paga mujore, për 
zgjidhje të menjëhershme e pa shkaqe të justifikuara të kontratës së punës. 

 
KOLEGJI ADMINISTRATIV I GJYKATËS SË LARTË 

 
pasi dëgjoi relacionin e gjyqtarit Asim Vokshi dhe si e shqyrtoi çështjen në tërësi, në dhomë 

këshillimi,  
 

V Ë R E N: 
 

I. Rrethanat e çështjes 
 

1. Paditësja Enerjeta Stefanidhi nëpërmjet urdhrit nr. 113, datë 18.05.2009 ka filluar 
marrëdhëniet e punës pranë palës së paditur Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit 
Shëndetësor në pozicionin juriste në Drejtorinë e Sigurimeve të Kujdesit Shëndetësor pranë 
Qendrës Spitalore Universitare "Nënë Tereza" Tiranë. Pas përfundimit të periudhës së provës, 
përmes urdhrit nr. 5, datë 22.09.2009 të Drejtorit të Drejtorisë së Sigurimeve të Kujdesit 
Shëndetësor, paditësja është emëruar në pozicionin "Specialiste juriste", në Drejtorinë e 
Sigurimeve të Kujdesit Shëndetësor pranë Qendrës Spitalore Universitare "Nënë Tereza". 
Marrëdhënia e punës është formalizuar nëpërmjet kontratës individuale të punës datë 19.09.2009 
me afat të pacaktuar dhe me pagë sipas klasës II-3 (neni 3 dhe 4 i kontratës). 

2. Rezulton se me urdhrin nr. 3056 prot, datë 22.06.2016 "Për ndryshim pozicioni pune" të 
Drejtorit të Përgjithshëm të Fondit të Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor është 
urdhëruar: "Znj. Enerjeta Stefanidhi, aktualisht me "Juriste" pranë Drejtorisë së Shërbimeve 
Spitalore Universitare të Kontrollit Spitalor kalon në detyrën "Juriste" në Sektorin Juridik dhe 
Burimeve Njerëzore pranë Drejtorisë Rajonale të Fondit të Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit 
Shëndetësor Tiranë". 

3. Paditësja duke kundërshtuar aktin e mësipërm, vendimin për kalimin e saj në një pozicion 
tjetër, nëpërmjet shkresës datë 04.07.2016 i është drejtuar Drejtorit të Përgjithshëm të Fondit të 
Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor, i cili nga verifikimi i akteve të depozituara në 
dosjen gjyqësore nuk rezulton që t'i ketë kthyer përgjigje paditëses në lidhje me këtë ankesë. Në 
këto kushte paditësja Enerjeta Stefanidhi me datë 28.07.2016 i është drejtuar Gjykatës 
Administrative të Shkallës së Parë Tiranë me kërkesëpadinë objekt gjykimi.  

 4.  Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Tiranë, me vendimin nr. 4875 (80-2016-
4909), datë 21.10.2016, ka vendosur:  

“1. Pranimin e pjesshëm të padisë së paditëses Enerjeta Stefanidhi; 2. Detyrimin e palës së 
paditur Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor, t'i paguajë paditëses Enerjeta 
Stefanidhi, dëmshpërblimin me 10 (dhjetë) muaj pagë, për zgjidhje të menjëhershme dhe të 
pajustifikuar të kontratës së punës, si dhe 3 (tre) paga mujore për mosrespektim të afatit të 
njoftimit për zgjidhjen e kontratës; 3. Detyrimin e palës së paditur Fondi i Sigurimit të 
Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor, t'i paguajë paditëses Enerjeta Stefanidhi pagën e 2 (dy) 
muajve si dëmshpërblim, për mosrespektimin e procedurës për zgjidhjen e kontratës së punës. 4. 
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Detyrimin e palës së paditur Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor, t'I 
paguajë paditëses Enerjeta Stefanidhi 3,5 paga si shpërblim për vjetërsi në punë; 5. Ekzekutimi i 
këtij vendimi do të fillojë nga pala e paditur jo më vonë se dy muaj nga marrja e vendimit formë 
të prerë dhe mbi kërkesën e kreditorit, në këste mujore prej një page, ndërsa ekzekutimi i 
detyrueshëm do të bëhet nga përmbaruesi gjyqësor; 6. Shpenzimet gjyqësore dhe ato në fazën e 
ekzekutimit të vendimit, janë në ngarkim të palëve në raport me pjesën e pranuar dhe të rrëzuar 
të padisë. 7. Kundër vendimit mund të bëhet ankim në Gjykatën administrative të Apelit Tiranë, 
brenda 15 ditëve nga e nesërmja e shpalljes, afat i cili për avokaturën e shtetit në mungesë, fillon 
nga e nesërmja e njoftimit të vendimit.” 

5. Pala e paditur Drejtoria e Përgjithshme e Doganave, në datë 26.10.2016 ka ushtruar ankim 
ndaj vendimit  nr. 4875 (80-2016-4909), datë 21.10.2016 të Gjykatës Administrative të Shkallës 
së Parë Tiranë duke kërkuar prishjen e vendimit dhe pushimin e gjykimit të çështjes.  

6. Gjykata Administrative e Apelit, me vendimin nr. 290 (86-2021-368), datë 26.05.2021 
ka vendosur:  

“Lënien në fuqi të vendimit nr. 4875, datë 21.10.2016 të Gjykatës Administrative të Shkallës 
së Parë. –Kundër këtij vendimi lejohet rekurs në Kolegjin Administrativ të Gjykatës së Lartë 
brenda 30 ditëve afat që fillon nga e nesërmja e njoftimit të vendimit.” 

7. Kundër vendimit nr. 290 (86-2021-368), datë 26.05.2021 të Gjykatës Administrative të 
Apelit ka paraqitur rekurs dhe kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të vendimit Fondi i Sigurimit 
të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor. Kërkesa për pezullimin e ekzekutimit të vendimit është 
paraqitur në datë 24.11.2021, ku parashtrohen ndër të tjera këto shkaqe: 

- Shuma që gjykatat kanë vendosur si detyrim për tu paguar nga Fondi është një vlerë e 
konsiderueshme pasojat e të cilës ndihen në mënyrë të konsiderueshme në financat e Fondit për 
financimin e shërbimeve për kujdesin shëndetësor, duke rrezikuar seriozisht funksionimin dhe 
zbatimin e skemës së detyrueshme të kujdesit shëndetësor në Republikën e Shqipërisë. 

-Situata e krijuar nga infeksioni Covid-19 ka përkeqësuar situatën duke vënë Fondin si një 
nga institucionet në vijën e parë të menaxhimit të gjendjes së pandemisë dhe ku çdo burim 
financiar është tejet i nevojshëm. 

                                                                                                                                                                                
II. Vlerësimi i Kolegjit Administrativ  

 
8. 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 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 
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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 të nenit 479 të KPrC 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 
domosdoshmërish 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 
duhet të verifikojë 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  shqyrtimi i shkaqeve konkrete për të 
cilat pala kërkuese, kërkon pezullimin e ekzekutimit të vendimit të formës së prerë, pala 
kërkuese nuk ka paraqitur prova bashkëlidhur kërkesës për pezullim se përse ekzekutimi i 
menjëhershëm i vendimit do të sillte pasoja të rënda dhe të pariparueshme për të. Pretendimet e 
kërkuesit mbeten të paprovuara dhe në nivel hipotetik, pasi nuk janë paraqitur prova në 
mbështetje të tyre, që të provojë pamundësinë financiare në ekzekutimin e detyrimit në fjalë dhe 
përse ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit do të sillte pasoja të rënda e të pariparueshme. 
Mosdakordësia e kërkuesit me vendimin e gjykatës, nuk përbën shkak për pezullimin e 
ekzekutimit të vendimit të formës së prerë. Vendimet gjyqësore të formës së prerë janë të 
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detyrueshme për t’u zbatuar dhe vetëm në rrethana tepër specifike, mund të vendoset pezullimi i 
ekzekutimit të tyre. Në zgjidhjen e kësaj çështje gjykata mban parasysh edhe llojin e 
vendimmarrjes së gjykatave më të ulta, si dhe balancën e interesave të palëve në gjykimin e 
themelit. 
      

PËR KËTO ARSYE, 
 

Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë, bazuar në nenin 479 të Kodit të Procedurës Civile; 
 

V E N D O S I : 
 

Mospranimin e kërkesës së paraqitur nga kërkuesi Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të 
Kujdesit Shëndetësor, për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 290 (86-2021-368), datë 
26.05.2021 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë. 

 
      Tiranë, më  28.02.2022 

 
 
  A N Ë T A R                    A N Ë T A R                K R Y E S U E S  
 
  Medi BICI                  Asim VOKSHI                  Sokol SADUSHI 
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