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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI ADMINISTRATIV 

Nr. 278  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 me datë 28.10.2020, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi, kërkesën me nr. 

31003-915-2020 akti, që u përket palëve: 

 

Kërkues:                Skënder Ismaili      

               

Objekti:  Pezullimin e zbatimit të vendimit nr. 2914, datë 

06.11.2019  të Gjykatës Administrative të Apelit, deri 

në marrjen e një vendimi nga Gjykata e Lartë për 

rekursin e paraqitur nga kërkuesi. 

 

Baza ligjore:  Neni 469 e vijues të Kodit të Procedurës Civile. 

 

Në çështjen me palë: 

 

Paditës: Skënder Ismaili 

I paditur: Bashkia Durrës  

  

 

KOLEGJI ADMINISTRATIV I GJYKATËS SË LARTË 

 

Pasi dëgjoi relatimin e gjyqtarit, z. Sokol Sadushi, mbi kërkesën e pezullimit të 

ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë, 

 

V Ë R E N: 

 

I. Rrethanat e çështjes 

 

1. Para Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Durrës, paditësi, z. Skënder 

Ismaili ka paraqitur një padi me objekt konstatimin e pavlefshmërisë absolute të një 

akti administrativ, kundrejt palës së paditur, Bashkia Durrës. 

 



2 
 

 2. Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Durrës, me vendimin nr. 1136 (80-2016-

1775), datë 27.12.2016 ka vendosur: 

 “1. Pranimin e padisë; 

 2. Konstatimin e pavlefshmërisë absolute të aktit administrative, urdhrit, me nr. 252 

Prot., datë 02.06.2016 me shkresën me nr. 4569, datë 02.06.2016 të Kryetarit të 

Bashkisë Durrës; 

 3. Shpenzimet gjyqësore i ngarkohen palës së paditur; 

 4. Kundër këtij vendimi lejohet ankim në Gjykatën Administrative të Apelit Tiranë.” 

 

3.  Gjykata Administrative e Apelit, me vendimin nr. 2914 (80-2019-3302), datë 

06.11.2019 ka vendosur: 

 “1. Prishjen e vendimit nr. 1136, datë 27.12.2016 të Gjykatës Administrative të Shkallës 

së Parë Durrës dhe pushimin e gjykimit të çështjes; 

 2. Shpenzimet gjyqësore në ngarkim të palës paditëse; 

 3. Kundër këtij vendimi lejohet rekurs në Kolegjin Administrativ të Gjykatës së Lartë, 

brenda 30 ditëve nga e nesërmja e komunikimit të këtij vendimi të arsyetuar.” 

  

4.  Në vijim, ka rezultuar se pala paditëse, z. Skënder Ismaili, me datë 24.12.2019, ka 

paraqitur rekurs kundër këtij vendimi dhe po ashtu me datë 05.02.2020 ka paraqitur 

pranë Gjykatës së Apelit Administrativ një kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të 

vendimit sipas nenit 469 të Kodit të Procedurës Civile, deri në marrjen e një vendimi 

nga Gjykata e Lartë për rekursin e paraqitur, duke parashtruar se:  

- Nëpërmjet padisë me të cilën i jam drejtuar gjykatës, kam synuar të mbroj të drejtën e 

posedimit mbi një ambient prej 20 m2 të ndodhur në Rr: “Egnatia” , Durrës;  

- Me urdhër të Kryetarit të Bashkisë Durrës është urdhëruar lirimi i sendit, objektit ku 

kryej aktivitetin tregtar, sepse ky i fundit do të përdorej nga Bashkia Durrës;  

- Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Durrës e ka pranuar padinë, ndërkohë që 

Gjykata e Apelit Administrativ ka prishur vendimin e gjykatës së shkallës së parë dhe 

ka pushuar gjykimin, duke cënuar të drejtat pasurore të paditësit mbi sendin objekt 

gjykimi; 

- Për shkak të këtij vendimi jam i detyruar të ndërpres aktivitetin tregtar dhe ekzekutimi 

i menjëhershëm i këtij vendimi do të çonte në pasoja të rënda dhe të pariparueshme për 

aktivitetin tregtar deri në mbylljen e tij. 

 

5.  Gjykata Administrative e Apelit me Vendimin nr. 52 (86-2020-921), datë 

16.09.2020 ka vendosur të shpallë moskompetencën funksionale të Gjykatës së Apelit 

Administrativ për shqyrtimin e kërkesës për pezullimin e ekzekutimit të vendimit dhe 

dërgimin e akteve për kompetencë gjykimi Gjykatës së Lartë. Në marrjen e këtij 

vendimi kjo Gjykatë ka arsyetuar se, gjykatë e caktuar me ligj për shqyrtimin e 

kërkesës për pezullimin e ekzekutimit të vendimit të gjykatës së apelit, kur ndaj këtij 

vendimi është ushtruar rekurs, sipas neneve 479 dhe 449 të K.P.C, është Gjykata e 

Lartë. 

II. VLERËSIMI I KOLEGJIT ADMINISTRATIV TË GJYKATËS SË LARTË 

 

A. Në lidhje me kompetencën e Gjykatës së Lartë për shqyrtimin e kërkesës së paditësit 

për pezullimin e ekzekutimit të vendimit  
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6.  Rezulton se Gjykata e Lartë është vënë në lëvizje nga vendimi i ndërmjetëm i Gjykatës 

Administrative të Apelit me të cilin është shpallur moskompetenca funksionale për 

shqyrtimin e kërkesës për pezullimin e ekzekutimit të vendimit, duke i dërguar aktet 

Gjykatës së Lartë për shqyrtimin e saj.   

 

7.  Kodi i Procedurës Civile në 3 dispozita, konkretisht në nenet 449, 469 dhe 479 të K.P.C 

ka parashikuar mundësinë e palës ndërgjyqëse gjyqhumbëse për të ngrirë efektet e 

vendimit gjyqësor të formës së prerë, titull ekzekutiv, deri në momentin e shqyrtimit të 

rekursit nga Gjykata e Lartë.   

7.1. Kështu, në nenin 449 është parashikuar se: 

“Ekzekutimi i vendimit të ankimuar pezullohet deri në përfundim të shqyrtimit në 

gjykatën e apelit, përveç kur me ligj parashikohet ndryshe. Në rastet e rekursit në 

Gjykatën e Lartë vendimi mund të pezullohet në Gjykatën e Lartë.” 

7.2. Nga ana tjetër, në nenin 469 pika 2 të Kodit të Procedurës Civile, është parashikuar 

e se: 

“Gjykata e apelit me kërkesën e palës mund të vendosë pezullimin e ekzekutimit të 

vendimit edhe kur ajo le në fuqi vendimin e gjykatës së shkallës së parë, kur kundër 

vendimit të saj bëhet rekurs në Gjykatën e Lartë dhe nga ekzekutimi i menjëhershëm i 

vendimit mund të vijnë pasoja të rënda ose të pariparueshme, si dhe kur pala që ka 

bërë rekursin jep garanci materiale që siguron ekzekutimin e vendimit”. 

7.3. Po ashtu, edhe 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, ku ndër të tjera ka  parashikuar 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…”. 

 

8.  Sikurse mund të deduktohet nga leximi i këtyre dispozitave, duket se ligji procedural, 

në gjykimin civil dhe administrativ, ka caktuar njëkohësisht dy gjykata, gjykatën e 

apelit dhe Gjykatën e Lartë, për shqyrtimin e kërkesave të palëve për pezullimin e 

ekzekutimit të vendimeve gjyqësore të formës së prerë. Duke patur parasysh edhe 

paqartësinë në praktikën gjyqësore në lidhje me këtë çështje ligjore, Kolegji vlerëson se 

fillimisht do të duhet të përcaktojë kriteret që ndajnë kompetencën funksionale të dy 

gjykatave rast pas rasti, për individualizimin e gjykatës së caktuar me ligj për 

shqyrtimin e kërkesave të tilla, si çështje të ndërmjetme gjatë fazës së shqyrtimit të 

rekursit.  

 

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

gjykimin administrativ”, u kanë ofruar palëve ndërgjyqëse mjete të posaçme 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 neneve 449, 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/rekurset. 
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10.  Gjykata në caktimin e masave të përkohshme procedurale, i referohet kërkesave që ligji 

parashikon dhe kërkon, konkretisht ekzistencën e një dyshimi të arsyeshëm se e drejta 

subjektive apo interesi i ligjshëm i subjektit paditës apo ankues cënohet nga veprimet 

apo mosveprimet e palës kundërshtare apo vendimi i gjykatës. Nga ana tjetër kërkohet 

që në rrethanat e çështjes të ekzistojë një rrezik i atçastshëm dhe eminent për 

shkaktimin e një dëmi të rëndë dhe të pariparueshëm nëse masa e përkohshme nuk 

merret nga gjykata. 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 përkatëse në çdo shkallë gjykimi, në kuptim të nenit 

43 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë dhe nenit 13 të Konventës Europiane të 

të Drejtave të Njeriut.  

 

11.  Kolegji vlerëson se, pezullimi i ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë, 

është paraparë nga ligji procedural si garanci në funksion të shqyrtimit të rekursit, 

sigurisht duke patur parasysh arsyet justifikuese të zbatimit të kësaj mase, të analizuara 

më sipër. Si kërkesë me natyrë të prejardhur nga rekursi, sigurisht që kompetenca 

funksionale, në mënyrë primare, për të vendosur mbi pezullimin e ekzekutimit të 

vendimeve gjyqësore të formës së prerë, sipas neneve 55 dhe 479 të K.P.C, i përket 

Gjykatës së Lartë, e cila ka kompetencën ekskluzive për të shqyrtuar rekursin.  

 

12.  Nga ana tjetër, Kolegji vlerëson se duke u mbështetur tek kriteri i urgjencës, ligji 

procedural, në nenin 469, ka parashikuar mundësinë që në raste të veçanta, pala 

ndërgjyqëse të depozitojë këtë kërkesë tek gjykata që ka dhënë vendimin, ndaj të cilit 

është ushtruar rekurs. Kjo dispozitë nuk duhet të kuptohet se mbivendos apo dublon 

kompetencën e Gjykatës së Lartë, sipas nenit 479 të K.P.C, por zbatimi i saj është i 

kushtëzuar në kohë, sipas fazës dhe gjendjes se ku ndodhen aktet.  

 

12.1. Rast pas rasti, gjykatat e apelit apo Gjykata Administrative e Apelit, do të 

vlerësojnë nëse palës kërkuese i vjen një dëm i rëndë dhe i pariparueshëm, nga 

ekzekutimi i vendimit, gjatë periudhës kohore që dosja gjyqësore gjendet pranë tyre, në 

pritje të njoftimit të rekursit palëve të tjera ndërgjyqëse dhe në pritje të afatit kohor të 

paraqitjes së kundërrekursit. Kolegji vlerëson se gjykata që ka dhënë vendimin gjatë 

kësaj periudhe administron aktet e fashikullit të gjykimit, të cilat do të duhet të merren 

në shqyrtim kur të konkludohet mbi pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor. Si 

rrjedhojë kjo gjykatë ka edhe mundësinë objektive për tí dhënë zgjidhje të shpejtë dhe 

të menjëhershme kërkesave të tilla të palëve ndërgjyqëse, duke garantuar në këtë 

mënyrë efektivitetin e mjetit të ankimit.   

 

13.  Në vijim të këtij arsyetimi, Kolegji vlerëson se, kompetenca e gjykatës që ka dhënë 

vendimin, për të vendosur pezullimin e vendimit sipas nenit 469 të Kodit të Procedurës 

Civile është e menjëhershme dhe e atypëratyshme, nga momenti kur depozitohet 

rekursi dhe është e kufizuar në kohë derisa dosja gjyqësore bashkë me rekursin nuk 

është dërguar në Gjykatën e Lartë. Më tej, nga momenti, kur rekursi bashkë me dosjen 

gjyqësore i dërgohen Gjykatës së Lartë, kompetencën ekskluzive për të shqyrtuar 

kërkesën e palës ndërgjyqëse për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të 

formës së prerë, e ka kjo e fundit, si gjykata kompetente për shqyrtimin e rekursit. 

 

14.  Në rastin konkret, duke qënë se tashmë aktet e fashikullit të gjykimit, i janë dërguar 

Gjykatës së Lartë, nga Gjykata Adminstrative e Apelit, nëpërmjet vendimit me të cilin 

është shpallur moskompetenca funksionale për shqyrtimin e kërkesës së kërkuesit, z. 
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Skënder Ismaili, për pezullimin e ekzekutimit të vendimit të Gjykatës Administrative të 

Apelit, Kolegji vlerëson se ka kompetencën funksionale ekskluzive për shqyrtimin e 

kësaj kërkese.  

 

B. Në lidhje me kërkesën për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. nr. 2914, datë 

06.11.2019  të Gjykatës Administrative të Apelit 

 

15.  Përsa i përket kërkesës për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 2914, datë 

06.11.2019  të Gjykatës Administrative të Apelit, të paraqitur nga kërkuesi, z. Skënder 

Ismaili, Kolegji vlerëson se ajo është e pabazuar në ligj.  

 

16.  Pezullimi i ekzekutimit të një vendimi gjyqësor të formës së prerë është një masë e 

përkohshme gjyqësore, me të cilën ngrijnë efektet juridike të vendimit gjyqësor me të 

cilin pala gjyqhumbëse është ngarkuar me një detyrim, që mund të jetë dhënia e 

diçkaje, ose kryerja apo jo e një veprimi të caktuar (neni 32/a i Kodit të Procedurës 

Civile). Pezullimi i vendimit gjyqësor të formës së prerë sipas nenit 479 të K.P.C, lidhet 

dhe zbatohet ekskluzivisht vetëm me vendimet që plotësojnë kualitetet e titullit 

ekzekutiv dhe për nga natyra e tyre apo mënyra se si është disponuar në to janë të 

ekzekutueshëm. Sipas nenit 510/a të Kodit të Procedurës Civile, janë tituj ekzekutivë: 

“a) vendimet civile të formës së prerë të gjykatës, që përmban një detyrim, vendimet e 

dhëna prej saj për sigurimin e padisë, si dhe për ekzekutimin e përkohshëm...” 

 

17.  Kjo nuk parashikohet në mënyrë të shprehur në nenin 479 të K.P.C, por deduktohet nga 

interpretimi logjik dhe teleologjik i kësaj dispozite, si mjet i cili synon të ngrijë efektet 

ekzekutive të vendimit gjyqësor të formës së tillë, çka nënkupton se gjen zbatim vetëm 

për vendimet gjyqësore me cilësinë e titullit ekzekutiv. 

 

18.  Nga ana tjetër, objekt i kërkesës për pezullim janë vetëm vendimet gjyqësore të formës 

së prerë, ndaj të cilave është ushtruar rekurs nga palët ndërgjyqëse në Gjykatën e Lartë. 

Forma e prerë e një vendimi gjyqësor është atributi që i jep ligji procedural një vendimi 

gjykate, që e bën atë imun nga goditjet me mjete të rishikimit, pasi të jenë plotësuar 

kushtet e parapara me ligj. Kuptimi jepet nga neni 451 i Kodit të Procedurës Civile, i 

cili përcakton momentin procedural se kur vendimi i gjykatës merr këtë cilësi dhe ku 

është parashikuar se: 

“Vendimi i gjykatës merr formë të prerë kur: 

a) Nuk mund të bëhet ankim ndaj tij; 

b) Nuk është bërë ankim kundër tij brenda afateve të caktuara nga ligji ose kur ankesa 

është tërhequr; 

c) Ankesa e paraqitur nuk është pranuar; 

ç) Vendimi i gjykatës është lënë në fuqi, ndryshuar ose është pushuar gjykimi në shkallë 

të dytë.” 

Me marrjen formë të prerë sipas kësaj dispozite vendimi fiton autoritetin e aktit 

detyrues për palët të cilëve ju drejtohet dhe autoritetin e gjësë së gjykuar.   

 

19.  Nga interpretimi literal i nenit 451 të K.P.C, Kolegji vlerëson se këtu nuk përfshihen 

vendimet e gjykatës së apelit me të cilat është vendosur prishja e vendimit të gjykatës 

së shkallës së parë dhe është urdhëruar vazhdimi i gjykimit, të cilat kanë natyrën e 

vendimeve të ndërmjetme dhe/ose prishja e vendimit të gjykatës së shkallës së parë dhe 

pushimi i gjykimit, të cilat janë me karakter jopërfundimtar.  
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20.  Bazuar në këtë dispozitë, dallohen dy trajta të formës së prerë, formale dhe 

substanciale. Gjëja e gjykuar në kuptimin formal kuptohet si një gjëndje juridike e 

ezaurimit të mjeteve procedurale të ankimit si dhe ekzistencës së prekluzivitetit lidhur 

me mundësinë për tu ankuar ndaj një vendimi gjyqësor të formës së prerë, pavarësisht 

nëse vendimi ka disponuar në lidhje me themelin apo mbi çështje tӕ natyrës 

procedurale. Ndërsa në kuptimin substancial, autoriteti i gjësë së gjykuar të vendimit 

gjyqësor të formës së prerë, përcakton detyrueshmërinë dhe pakundërshtueshmërinë e 

përmbajtjes së vendimit të themelit të dhënë nga gjykata, në atë proces, por edhe në 

gjykime të tjera në të ardhmen.  

 

21.  Ky dallim bëhet më i qartë nëse mbahen parasysh llojet e vendimeve që jep gjykata, 

bazuar në nenet 125, 126 dhe 127 të K.P.C.  

 

22.  Vendimet jopërfundimtare të gjykatës me anë të të cilave i jepet fund proçesit pa e 

zgjidhur çështjen në themel mund të marrin formë të prerë vetëm në kuptimin formal 

nëse nuk goditen me mjete të ankimit. Për këto vendime nuk mund të thuhet se 

përbëjnë gjë të gjykuar për atë çka është vendosur në lidhje me palët, objektin dhe 

shkakun ligjor të padisë për sa kohë gjykata nuk ka shqyrtuar themelin e 

mosmarrëveshjes.  

 

23.  Po ashtu, vendimet e ndërmjetme të gjykatës, janë pjesë integrale e një procesi, të cilat 

jepen nga gjykata në seancë gjyqësore me qëllim që t’i përgjigjet kërkesave dhe të 

sigurohet zhvillimi normal i gjykimit. Këto lloj vendimesh nuk sjellin pasoja në procese 

të tjera. Edhe vendimet e ndërmjetme, ndaj të cilave lejohet ankim i veçantë, marrin 

formë të prerë vetëm në kuptimin formal dhe kjo formë e prerë e tyre lidhet me 

pamundësinë e goditjes së tyre si shkak për goditjen e vendimit përfundimtar në 

shkallët e tjera të të njëjtit proces. 

 

24.  Nga ana tjetër, Kolegji vlerëson se, mund të flitet për formë të prerë të vendimeve në 

kuptimin formal dhe atë substancial, vetëm për vendimet përfundimtare të gjykatave. 

Me këto vendime gjykata e zgjidh çështjen në themel dhe ajo çka gjykata vendos në 

lidhje me mosmarrëveshjen bëhet përfundimtare dhe e qëndrueshme.  

 

25.  Duke iu rikthyer rastit konkret, Kolegji vlerëson se vendimi i Gjykatës Administrative 

të Apelit, me të cilin është prishur vendimi i gjykatës së shkallës së parë dhe është 

vendosur pushimi i gjykimit, nuk është vendim i formës së prerë në kuptimin material 

dhe titull ekzekutiv në kuptim të neneve 451 dhe 510/a të K.P.C. Në rastin konkret, 

vendimi gjyqësor objekt i kërkesës për pezullim, është një vendim i jopërfundimtar, i 

cili merr formë të prerë vetëm në kuptimin procedural, pasi të jenë ezauruar të gjitha 

mjetet e zakonshme të ankimit. Kjo do të thotë se vendimit gjyqësor të kundërshtuar me 

paraqitjen e rekursit nga paditësi, ipso iure i janë pezulluar efektet pasi nuk janë 

shteruar mjetet e ankimit dhe së dyti ai nuk plotëson kushtet e titullit ekzekutiv, sipas 

nenit 510/a të K.P.C. Sa më sipër, ky vendim gjyqësor nuk mund të pezullohet sepse 

nga natyra e tij është i paekzekutueshëm.  

  

PËR KËTO ARSYE, 

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

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

479 të Kodit të Procedurës Civile, 
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V E N D O S I: 

Mospranimin e kërkesës së paraqitur nga kërkuesi Skënder Ismaili për pezullimin e 

ekzekutimit të vendimit nr. 2914, datë 06.11.2019 të Gjykatës Administrative të Apelit. 

 

Tiranë, më 28.10.2020 

 

           

 

 

 


