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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 
KOLEGJI ADMINISTRATIV 

___________________________________________________________________________________ 
Nr.282 i Regj.Themeltar 
Nr.282 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    
 
në Tiranë, sot më datë 14.12.2020, mori në shqyrtim kërkesën për pezullim, në çështjen administrative 
me Nr. Akti 282/2020, që i përket: 
 
KËRKUES:  Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit. 
 
OBJEKTI:  Pezullimi i ekzekutimit të vendimit nr.740, datë 16.07.2020 të Gjykatës  

Administrative të Apelit. 
  
BAZA LIGJORE: Neni 449 dhe 479 të Kodit të Procedurës Civile 
 
në çështjen me palë: 
 
PADITËS: Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë “Yakupoglu Tekstil Ve Deri” San.Tic.A.S , 

“Marsi&Al” shpk. 
 
I PADITUR:  Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit 
    
OBJEKTI:  Detyrimin e palës së paditur Drejtoria e Policisë së Shtetit, për të përmbushur 

detyrimet e marra përsipër me kontratën nr. 49/1, datë 12.1.2016, duke i paguar 
palës paditëse vlerën prej 88.251.000 lekë, e cila përfaqëson vlerën e faturave të 
papaguara me nr. 1, datë 05.02.2016 dhe nr. 29, datë 05.02.2016, për mallrat e 
marra në zbatim të kësaj kontrate. 
Detyrimin e palës së paditur Drejtoria e Policisë së Shtetit, për të shpërblyer 
dëmin e shkaktuar ndaj palës paditëse, si pasojë e vonesës në pagesën e faturave 
sipas kontratës nr. 49/1, datë 12.1.2016, në vlerën prej 26.524.417 lekë. 

 
KOLEGJI ADMINISTRATIV I GJYKATËS SË LARTË 

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

VËREN: 
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I. Rrethanat e çështjes 

 
1. Nga aktet e administruara në praktikën gjyqësore, rezulton se më datë 12.01.2016, midis 

palës paditëse dhe palës së paditur është lidhur kontrata e furnizimit nr. 49/1, me objekt: "Blerje 
uniformash për Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit”. Oferta e bërë nga pala paditëse ka 
qenë në vlerën 91.917.500 lekë, pa TVSH, dhe 110.301.000 lekë, me TVSH, vlerë e cila me 
nënshkrimin e kontratës përfaqësonte edhe vlerën e përgjithshme të saj. Sipas kontratës, afati i lëvrimit 
të mallit, i sasisë prej 27.900 artikuj, do të ishte brenda 25 ditëve nga lidhja e kontratës. 

2. Nga procesi i kolaudimit dhe testimet e analizave laboratorike dhe verifikimi fizik i 
konfeksioneve rezulton të ketë devijime cilësore dhe mungesë elementësh, të cilat janë përbë pengesë 
për marrjen në dorëzim të mallit. 

3. Në këto rrethana i është kërkuar palës paditëse se, për shkak të elementëve dhe devijimeve të 
modeleve, objektet e mësipërme nuk pranohen nga ana e palës së paditur, duke i kërkuar palës paditëse 
që të paraqitet për tërheqjen e tyre. 

4. Rezulton se me shkresën nr.1444/31-2 prot., datë 15.08.2016, është njoftuar shoqëria 
kontraktore mbi ndërprerjen për mosplotësim të kontratës, duke i lënë një afat prej 15 ditësh në zbatim 
të nenit 13 të kontratës, me synim ndreqjen e mosplotësimeve sipas procesverbalit të kolaudimit. 
Shoqëria kontraktore edhe pas kalimit të afatit 15 ditor të vënë në dispozicion, nuk ka reaguar për të 
rregulluar të metat e mallrave. 

5. Në këto kushte, me shkresën nr. 1444/31-7 prot, datë 02.09.2016 të palës së paditur është 
bërë njoftimi shoqërisë kontraktore për ndërprerjen përfundimtare të kontratës,  

6. Për sa më sipër, paditësi, duke pretenduar se pala e paditur ka vepruar në kundërshtim me 
ligjin, i është drejtuar gjykatës me padinë,të cituar në pjesën hyrëse të këtij vendimi. 

7. Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Tiranë, me vendimin nr.1266, datë 15.04.2019 
ka vendosur: -“Rrëzimin e padis së palës paditëse Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë “Yakupoglu 
Tekstil Ve Deri” San.Tic.A.S , “Marsi&Al” shpk si të pambështeur në ligj dhe në prova...”  

8. Gjykata Administrative e Apelit Tiranë, me vendimin nr.740, datë 16.07.2020 ka 
vendosur:-“Pranimin e pjesshëm të padisë.- Detyrimin e palës së paditur Drejtoria e Policisë së Shtetit 
për të përmbushur detyrimin kontraktor naj palës paditëse Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë 
“Yakupoglu Tekstil Ve Deri” San.Tic.A.S, “Marsi&Al”shpk. në zbatim të kontratës nr. 49/1, datë 
12.1.2016, duke i paguar palës paditëse vlerën e detyrimit kontraktor prej 87.937.550 lekë si dhe 
kamatëvonesat mbi këtë detyrim deri në ekzekutimin e tij, të cilat deri me datë 18.03.2020 janë në 
masën 3 195 354 lekë. Pas datës 18.03.2020 deri në ekzekutimin e vendimit, kamata ligjore të llogaritet 
duke marrë për bazë interesin e depozitës me afat 12 mujor të publikuar nga Banka e Shqipërisë. - 
Rrëzimin për pjesën tjetër të padisë..." 

9.Me datë 04.09.2020 ka paraqitur rekurs pala e paditur Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së 
Shtetit kundër vendimit të Gjykatës Administrative të Apelit.  

10. Pala e paditur me datë 17.11.2020,ka paraqitur në Gjykatën e Lartë kërkesë për pezullimin e 
ekzekutimit të vendimit nr.740, datë 16.07.2020 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë, duke 
pretenduar ndër të tjera se: 

- Ekzekutimi i vendimit objekt kërkese do të sillte pasoja të pariparueshme, pasi një vendimi i 
tillë rëndon ndjeshëm buxhetin e shtetit. Vlera e detyrimit prej 87.937.550 lekë është një detyrim mjaft 
i lartë që sjell bllokim total të aktivitetit ekonomik/financiar të Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë së 
Shtetit. 
 11. Kërkesa për pezullimin e ekzekutimit të vendimit i është komunikuar palës paditëse, e cila 
me datë 03.12.2020 ka depozituar prapësime duke pretenduar ndër të tjera se: 

- Vlera e deyrimit të palës së paditur përfaqëson një detyrim kontraktor dhe jo shpërblim dëmi 
siç pretendon padrejtësisht pala e paditur. 
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- Kontrata është lidhur sipas një procedure të prokurimit publik, bazuar në ligjin nr. 9643 datë 
20.11.2006 “Për prokurimin publik” dhe VKM nr.914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të 
prokurimit publik.” 

- Pala paditëse ka marrë dhe ka përdorur mallrat objekt kontrate prej pesë vitesh dhe ka shlyer 
vetëm një pjesë të detyrimit, duke lënë pa përmbushur detyrimin e përcaktuar dhe nga gjykata në vlerën 
prej 87.937.550 lekë. 

- Nga pala paditëse nuk evidentohet saktë baza ligjore mbi të cilën mbështetet kërkimi për 
pezullimin  e ekzekutimit të vendimit. Nuk përcaktohet faza në të cilën ndodhet ekzekutimi që kërkohet 
të pezullohet. 

- Përfundimisht, pala paditëse kërkon refuzimin e kërkesës për pezullimin e ekzekutimit të 
vendimit të Gjykatës së Apelit Administrativ. 

 
II. Vlerësimi i Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë 

12. 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. Universalisht për caktimin nga gjykata të masave të përkohshme procedurale ligji kërkon 
ekzistencën e një dyshimi të arsyeshëm se e drejta subjektive apo interesi i ligjshëm i subjektit paditës 
apo ankues cenohet nga veprimet apo mosveprimet e palës kundërshtare apo vendimi i gjykatës (humus 
boni juris). Nga ana tjetër, kërkohet që në rrethanat e çështjes të ekzistojë një rrezik i atçastshëm dhe 
eminent për shkaktimin e një dëmi të rëndë dhe të pariparueshëm, nëse masa e përkohshme nuk merret 
nga gjykata (periculum in mora). Në këtë mënyrë masat e përkohshme procedurale paraqiten si mjete 
ligjore që garantojnë standardin e efektivitetit të vetë mjetit kryesor, nga i cili ato varen, konkretisht 
padisë dhe ankimeve. 

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,referuar  nenit 
1 pika 2 të Ligjit nr. 49/2012. Sipas këtij parashikimi ligjor“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 (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: 

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. 
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 
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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 
riparueshëm që mund të pasjellë ekzekutimi i vendimit gjyqësor të formës së prerë. Më tej, eventualisht 
mund të parashtrohet edhe garancia e ofruar dhe provat respektive të saj. Në këtë kuptim, argumentat e 
parashtruara të palës kërkuese duhet të 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. 

18. Mungesa në kërkesën që i drejtohet Gjykatës së Lartë e këtyre argumenteve ligjore passjell 
mospranimin e kërkesës për pezullim. Nga ana tjetër, abuzimi me mjetin ligjor të parashikuar nga neni 
479 i Kodit të Procedurës Civile mund të shkaktojë dhe aktivizimin e përgjegjësisë personale pasurore 
të palës apo përfaqësuesit, sipas pikës 1 të nenit 34 të Kodit. 

19. Kolegji në funksion të zgjidhjes së çështjes konkrete, vlerëson se, në rastin në shqyrtim, 
kërkesa për pezullimin e vendimit gjyqësor të formës së prerë e paraqitur nga pala e paditur, Drejtoria e 
Përgjithshme e Policisë së Shtetit, është e bazuar në ligj dhe si e tillë duhet të pranohet.  

20. Kolegji vëren se, në zbatim të pikës 1 të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile, 
bashkëlidhur kërkesës për pezullim të palës kërkuese Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit, 
gjendet edhe kopja e rekursit të ushtruar nga kjo palë kundër vendimit gjyqësor që kërkohet të 
pezullohet ekzekutimit. 

21. Gjithashtu, ky Kolegj vëren se palët e tjera pjesëmarrëse në gjykimin e çështjes, ku është 
dhënë vendimi gjyqësor që kërkohet të pezullohet, janë njoftuar rregullisht për kërkesën e paraqitur nga 
pala e paditur. Pala paditëse ka depozituar prapësime duke parashtruar dhe argumentuar lidhur me 
mosbazueshmërinë në ligj të kërkesës për pezullim dhe në thelb të qëndrimit të saj kërkon mospranimin 
e kërkesës si të pabazuar në ligj. 

22. Nga shqyrtimi i shkaqeve konkrete për të cilat pala e paditur Drejtoria e Përgjithshme e 
Policisë së Shtetit kërkon pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor, Kolegji Administrativ 
vlerëson se, kjo kërkesë, në tërësinë e saj, motivohet me shkaqe që kanë të bëjnë me dëmin e rëndë që i 
shkaktohet palës së paditur nga ekzekutimi i vendimit, shkak i cili formalisht përfshihet në rastin e 
shkronjës “a” të pikës 1 të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile. Kolegji Administrativ vëren se pala 
kërkuese ka parashtruar dhe argumentuar lidhur me rrethanën konkrete për ta vlerësuar se jemi përpara 
rastit kur Gjykata e Lartë mund të konkludojë se, nga ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit gjyqësor, 
do të vinin pasoja të rënda financiare për palën kërkuese Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit. 

23. Kolegji çmon 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 një kërkim dhe pretendim i mbështetur në ligj, si një shkak që e përcakton vetë neni 
479 pika 1 shkronja “a” e Kodit të Procedurës Civile, duke parashtruar njëkohësisht edhe argumenta 
dhe shpjegime konkrete lidhur me rrethanat që tregojnë mundësinë e ardhjes së tyre. 

24. Shkaku i pretenduar nga ana e palës kërkuese, se vlera e detyrimit e përcaktuar nga ana e 
Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë do të vinte në vështirësi financiare institucionin dhe do të 
çonte në bllokimin e aktivitetit, mbetet një pretendim i bazuar. Duke marrë në konsideratë dhe natyrën 
e funksioneve që ushtron Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit,vlerësohet 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.  
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25. Për sa më sipër, Kolegji vlerëson se ka vend për të pranuar kërkesën e paraqitur nga pala 
kërkuese,Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit, për pezullimin e ekzekutimit të vendimit 
nr.4304, datë 26.11.2018 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.  
 

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 
 

VENDOSI: 
 

Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr.740, datë 16.07.2020 të Gjykatës Administrative të 
Apelit Tiranë, të paraqitur nga Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit. 

 
Tiranë, më 14.12.2020 

 
 

 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 


